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"Ai de mim!", disse o rato, – "o mundo vai ficando dia a 

dia mais estreito". – "Outrora, tão grande era que 

ganhei medo e corri, corri até que finalmente fiquei 

contente por ver aparecerem muros de ambos os lados 

do horizonte, mas estes altos muros correm tão 

rapidamente um ao encontro do outro que eis-me já no 

fim do percurso, vendo ao fundo a ratoeira em que irei 

cair". "Mas o que tens a fazer é mudar de direção", disse 

o gato, devorando-o.  

(Franz Kafka) 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

ALCURE, Luís Felipe Neffa. O papel dos afetos na sustentação do poder. 2020. 58p. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2020.  

 

Se há obstáculos para o desejo se efetuar, eles não dizem respeito apenas à repressão, há também 

a atração que a sua submissão ao poder exerce. Há os prazeres e também outros afetos que essa 

política produz. Assim como há a linguagem que pode disfarçar o mesmo tipo de relação sob 

formas antes consideradas insuspeitas. Como criar outros sistemas de valores que potencializem 

os afetos? Quais referências levar em consideração para valorar? Como desatar as amarras do 

desejo? O desafio para inclinar o desejo para a diferença se torna maior com as modalidades 

cada vez mais sutis do poder que o disseminam por toda a subjetividade. 

 

Palavras-chave: Afeto. Poder. Desejo. Linguagem. Diferença. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

ALCURE, Luís Felipe Neffa. The role of affections in sustaining power. 2020. 58p. 

Dissertation (Master in Clinical Psychology) - Pontifical Catholic University of São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

If there are obstacles for the desire to effectuate itself, they do not concern only repression, 

there is also the attraction that comes from its submission to the power. There are pleasures and 

also other affections that this policy produces. As well as there is the language that can disguise 

the same type of relation under forms previously considered unsuspected. How to create other 

systems of values that enhance the affections? What references should be taken into 

consideration to value? How to untie the ties of desire? The challenge to tend the desire to 

difference becomes greater with the increasingly subtle power modalities that spread it through 

all subjectivity.   

  

Keywords: Affection. Power. Desire. Language. Difference. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Espaços educacionais, familiares ou de trabalho frequentemente se revelam mortíferos, 

estéreis à invenção de novos mundos, quando trazem em sua organização uma estrutura rígida 

e autoritária, capaz de coibir o não igual, o não idêntico, ao invés de deixar-se fecundar neste 

encontro. Tais espaços tornam-se ambientes de disciplina e controle nos quais se repele ou 

dissimula o surgimento de diferenças, a ponto de inviabilizar modos inventivos a partir destes 

encontros e de criar imensos entraves para potencializações que poderiam ressoar em outros 

corpos. Situações em que não há apenas repressão, mas algo além, pois também se conta com 

a adesão dos envolvidos, em que os mesmos que são afetados desejam a manutenção dessa 

organização. Desejo que reproduz e ajuda a sustentar o que inibe os próprios fluxos, enquanto 

o sujeito se torna uma peça da engrenagem e tem prazer nisso. 

 Sobre esse desejo que deseja a própria repressão, Deleuze pontua que os “poderes que 

esmagam o sujeito, ou que o sujeitam, já fazem parte dos próprios agenciamentos do desejo”1, 

bastando ao desejo seguir aquela linha para ser levado por esse vento. E assim, uma vez 

enquadrado, apenas restaria ao desejo usufruir de sua própria submissão 2 , o modo que 

encontrou para fazer correr os seus fluxos. O que também nos remete a Nietzsche, quando ele 

diz que muitas vezes subestimamos as vantagens da gregariedade e os afetos que produz3. 

Mesmo que organizações repressivas barrem a potência criadora do desejo, são os prazeres do 

poder, o encanto dos seus afetos, que nos fazem manter esse estado de coisas e investir em seus 

modos rígidos, fazendo-nos desejar uma suposta imobilidade. De modo que, para tornar esses 

espaços mais propícios à produção de diferença, antes seria necessário criar fissuras nesses 

encantos, provocar o que possa burlar os bloqueios que este desejo e os afetos aos quais 

responde impõem, para a criação de modos de existência mais potentes. 

 Com o intuito de abordar o poder não apenas de sua perspectiva miserável, mas também 

considerando o seu lado atraente, esta dissertação pretende investigar políticas e afetos em jogo 

no desejo de poder, de modo a contribuir para a criação de linhas de fuga, utilizando-se, para 

isso, de interlocutores como Nietzsche, Guattari e Deleuze.  

 Busca-se, portanto, fazer uma análise que ajude a pensar os efeitos do poder sobre o 

processo de subjetivação, e a traçar um caminho que leve em consideração não só as limitações 

                                                 
1
 Deleuze, G. e Parnet, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998, p. 108.  

2
 Deleuze, G. Kafka – por uma literatura menor. Rio de Janeiro: Imago, 1977, p. 8. 

3
 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1o1NYi1F0pgc-

r_KYM7TZhc6kfjfw7vfB/view>. Acesso em: 30 set. 2019. 
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e a impotência que proporcionam, mas também o que promove no nível dos afetos e do desejo, 

responsáveis pela sustentação destes efeitos. Isto é, que ajude a encarar o que, em nós, continua 

a alimentá-los. Questão que se torna pertinente na medida em que se busca criar, nos mais 

diversos espaços, brechas para o surgimento de um desejo de diferença que escape às capturas 

que a linguagem pode provocar. 
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1 AFETOS E DESEJO 

 

O que pode mobilizar o desejo? 

 

 A apreensão da realidade voltada para a estabilização permite inserir o objeto numa 

regularidade e previsibilidade que suscitam uma imagem mental. Imagem fixa que torna 

possível traçar uma rota em sua direção, estabelecendo coordenadas que funcionem como um 

mapa, num movimento de se adequar ao visualizado antes na consciência. 

 Trata-se de um apropriar-se das coisas dando-lhes nomes, ou outras imagens, de modo 

a enquadrar em signos linguísticos toda experiência e produção, com o intuito de abarcar os 

acontecimentos em representações inteligíveis, tornando-os passíveis de medição, verificação, 

e do estabelecimento de objetivos prévios. O que escapa dessa precisão, o que a linguagem não 

abrange, se torna, então, indigno de atenção, pois é inútil ao propósito de conferir regularidade 

ao que se apreende, trazendo oscilações que ameaçam essa organização. Interessa, portanto, 

composições que se insensibilizem ao movimento que possa fazer diferir o signo que se quer 

estabilizar, repelindo desvios que impossibilitem fixar uma direção ou se apossar de uma 

imagem.  

 Esse alvo, objeto que se percebe ausente ou ameaçado, tem seu valor no retorno que 

promete, horizonte em que se torna atraente aquilo que invoca certeza e que se pode afirmar 

como dotado de verdade. A concepção de um objeto que se pode supor definitiva inspira 

garantias ao caminho que o toma como baliza, convindo, assim, a afastar variâncias que possam 

abalar essa imagem.  

 Afinal, sua inconsistência é a inconsistência da promessa que suscita. Temeridade que 

se deseja evitar através de um movimento de conservação das referências, as quais, por sua vez, 

permitem vislumbrar uma produção, um caminho para o desejo. Trajetos que viabilizariam a 

passagem dos fluxos em condições preestabelecidas, impulsionando a produção em direções 

idealizadas. 

 É nesse sentido que interessa uma reiteração do já existente, uma apreensão dedicada à 

consolidação de referências prévias, estereótipos sobre o que sentimos (espécie de “emojis 

mentais”), como agimos e como podemos nos relacionar; conhecimentos acumuláveis e 

replicáveis; rankings, currículos e avatares cibernéticos etc. Produções que, voltadas para a 

troca, miram finalidades externas em busca de consequências “naturais”. Efeitos que 

repercutem no sujeito através do crivo de um olhar externo que avaliza práticas quotidianas de 
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disciplina e controle e se atém ao comunicável, creditando à produção social uma anterioridade 

sobre todas as outras produções. 

 O poder pode ser entendido como uma força catalisadora do desejo, em que os fluxos 

de intensidades são sobrepostos por organizações molares; moldes prévios à sua efetuação que 

pretendem englobar as afecções, os movimentos mínimos, moleculares, em sua totalidade, em 

proveito de uma racionalidade que facilitaria a intervenção no meio. Uma inclinação do desejo 

para consequências que acaba por represar seus fluxos em significantes, fazendo com que se 

precipite em formas já dadas, numa reprodução do status quo. Com isso, pode-se questionar: 

como o poder fideliza o desejo num modo de produção que o limita, sem que se irrompa 

intensidades capazes de provocar desvios irremediáveis ao ideal? Ao que poderíamos responder 

dizendo que, para isso, seria necessário mascarar a potência, perceber a repressão como o seu 

próprio desejo. Como Nietzsche mostra em Genealogia da Moral, seria preciso transformar um 

“eu-não-posso” num “eu-não-quero”: “[...] seu aguardar-na-porta, seu inevitável ter-de-esperar, 

recebe aqui o bom nome de 'paciência', chama-se também a virtude; o não-poder-vingar-se chama-se 

não-querer-vingar-se, talvez mesmo perdão”4. 

 Assim, o que a princípio seria uma resignação prudente para evitar riscos maiores, uma 

cautela em relação às punições, acaba por exigir sacrifícios que impelem o sujeito a um respeito 

excessivo, a um comprometimento com o estado atual das coisas. E se atender ao esperado 

funciona como uma proteção às sanções, também serve para prevenir-se de uma exclusão. Um 

modo de assegurar o acesso às retribuições e satisfações de participar, de ser capaz de intervir 

e fazer “funcionar”. Pois não se trata exclusivamente de sacrifícios e sofrimentos, mas também 

de “alegrias” e prazeres: a “alegria” de fazer parte de um grupo, o prazer de ajudar e ser útil, o 

prazer de cumprir o dever, o tesão por uma operação bancária5 etc. 

 O socius introjetado não atua, por conseguinte, apenas como autovigilância, mas 

“recompensando” com os privilégios desse modo de ser, pensar e produzir. Felicidade que o 

reconhecimento, o marketing e diversas mídias podem oferecer. Assim, o que pode parecer uma 

submissão inevitável é também sustentado por algo que se “quer” ali. 

 Aos que seguem o seu curso, aderem aos seus códigos e reforçam suas redes, o poder 

traz ganhos que interessam na medida em que agem como consolações da linguagem. São oásis 

que trazem prazer às renúncias e abnegações que os enquadres exigem. 

 Desse modo, surge a questão: como os afetos do poder se constituem numa força capaz 

de nos contentar com a reiteração das formas, atravessando tanto os que intencionam essa 

                                                 
4 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit. §14, p. 15. 
5
 Deleuze, G. e Guattari, F. O anti-Édipo. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 109.  
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imobilidade como os que buscam desvios? Como esses afetos se tornam uma barreira para o 

surgimento de modos que expandam o desejo, sufocando a produção de diferença no campo 

social? 

 Se, por um lado, essa relação com a linguagem pode trazer incômodos, por outro, não 

necessariamente implica uma disposição em arriscar o que um lugar de poder, por menor que 

seja, pode oferecer. 

 

 

Farejando o infinito 

  

 Imaginemos uma criança em aula que associa o cachorro ao osso, decora palavras ou 

copia o que está na lousa. Muitas vezes, ela faz mais do que exercícios de memorização. 

Eventualmente, o que ela pretende, o que ela anseia, é atender aos anseios do outro, tendo a 

importância da sua tarefa mediada pelo olhar de seus pais, colegas e professores, enquanto fica 

na expectativa de ser agraciada com elogios ou aprovações. De modo que desenvolver sua 

capacidade de recognição passa a lhe soar interessante, na medida em que extrair, de tudo que 

experiencia, números, letras e outras informações serviria para confirmar o que se espera, 

identificar o que lhe apontaram, viabilizando sua adaptação àquele campo social. Ficando atenta 

e tomando como seus os códigos que, ali, poderiam “funcionar” no sentido de corresponder e 

agradar o outro, uma vez que compreender e assimilar as categorizações de quem manda e 

quem obedece, qual a hora de brincar e a hora de produzir para a escola6 poderá lhe dar acesso 

aos benefícios daquele meio, produzindo uma adesão passiva aos critérios vigentes que trazem 

consigo suas próprias vantagens e facilidades. 

 Ser responsável, nesse sentido, responder a si como porvir7, habilitaria essa criança a se 

inserir e se beneficiar dessa rede. Ela seguiria o caminho que “funciona”, dando continuidade 

a esses códigos que lhe permitem antecipar e “assegurar” os efeitos, enquanto endossa o 

estabelecido. 

 

É certo que o papel, o lugar, a parte que se tem numa sociedade, e que se 

herdam em função das leis de reprodução social, impelem a libido a investir 

um dado socius enquanto corpo pleno, um dado poder absurdo de que 

                                                 
6
 Guattari, F. e Rolnik, S. Cartografias do Desejo. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 19.  

7
 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit. 
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participamos ou temos possibilidade de participar a coberto dos fins e dos 

interesses.8  

 

 Desejar a exatidão é, portanto, um cálculo pragmático. É afastar distrações, 

instabilidades e outros desvios, para que a agitação de certos afetos não prejudique sua 

capacidade de agir. Focar no que é útil, no que se possa transmitir ao outro, se torna essencial 

para alcançar uma objetividade em que se seja capaz de corresponder às ordenações daquele 

socius. 

 Nesse contexto, o prazer de atingir o previsto surge na criança como um efeito “natural" 

dessa realização. Uma vaidade que refletiria a sinalização externa de que compreendeu o 

ensinado, foi capaz de cumprir a demanda, foi aceita pelo grupo etc.  

 São produções que podem afastá-la do tédio e do vazio, fazendo o desejo correr por 

frestas que a aliviem da sensação de impotência que um momento árido e infértil de sentido 

pode provocar, tornando, assim, atraente o que antes não atraía, num prazer que se intensifica 

quanto mais se distancia desses incômodos. 

 Apesar de todas as esperas e renúncias que as ordenações do tempo, do espaço e das 

expressões possam implicar, a extensão desses códigos interessa na medida em que possam 

equivaler, cada vez mais amplamente, a efeitos certos. Uma busca por consolidar redes de poder 

em que suas posses e acúmulos sirvam de créditos e garantias. Ascender nessa estrutura vira 

um modo de expandir o seu território, para que seja preciso se aventurar cada vez menos na 

imprevisibilidade, no estranhamento e na incerteza de outros códigos. De forma que, para não 

se arriscar a um desmoronamento diante da impossibilidade de produzir o que aplaque suas 

inquietações e alivie a subjetividade do medo de falhar, o desejo submete-se para “ter” mais 

poder. No entanto, o seu efeito é limitado. 

 A criança que, ao ser guiada por seu tutor, visa atingir o idealizado pelos exames e 

avaliações, serve-se dessa imagem rígida para mobilizar os seus fluxos de desejo. Os afetos 

dessa representação a preenchem, enquanto sua atenção volta-se para o futuro, mirando um 

objeto ausente, ainda porvir. Assim, almeja-se o modelo, esperando que os seus sinais 

correspondam a algo real, porém ele remete apenas a si mesmo, a uma promessa, uma 

esperança. Seu efeito real é a própria expectativa.  

 A subjetividade não alcança, em uma perspectiva ética, o sentido da aprendizagem ou 

um desejo que se insira nessa produção, alcança apenas a expectativa de encontrá-los. É o que 

                                                 
8 Deleuze, G. e Guattari, F. O anti-Édipo, op. cit., p. 362.  
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produz esses afetos. O desejo de engendrar, para além desses sinais, formas legítimas que 

intensifiquem os seus fluxos, no final encontrará apenas a espera. Sucessivas esperas. 

 Toda essa estrutura vai funcionar, então, como provimentos de esperança que extasiam, 

mas não transmutam o que realmente se precisa – e são também apostas sobre como irá afetar 

e ser afetado, que embora não funcionem com todo o seu vigor, muito se insiste nelas, pois é 

preciso sobreviver a todos esses tormentos. São miragens não só oferecidas, mas também 

construídas (e se reza para que funcionem). Além de seduções e capilaridades, trata-se de buscar 

oxigênio onde o ar é rarefeito, de investir no que possa fortalecer sua esperança. O que nos faz 

enxergar a miragem é antes a sede que não tem perspectiva de ser atendida do que a sedução 

pela paisagem. Mas como se perde a perspectiva? 

 

 

Insensibilidade útil 

 

A falta é arrumada, organizada, na produção social. É 

contraproduzida pela instância de antiprodução que se 

rebate sobre as forças produtivas e se apropria delas. 

Nunca é primeira: a produção nunca é organizada em 

função de uma falta anterior mas é, sim, a falta que se 

aloja, se vacualiza, se propaga, segundo a organização 

de uma produção prévia.9  
 

(G. Deleuze e F. Guattari) 

 

 O ideal pode parecer crucial para o desejo, mas é o seu crivo que bloqueia outros modos, 

vias mais intensas, ignorando fluxos que percorrem o corpo para oferecer sua solução, fazendo 

o desejo funcionar num ambiente árduo e sacrificante, enquanto adiciona um pesado aparato 

que lhe parece essencial . 

 Essa mesma criança, quando volta para casa e precisa lidar com o regramento da família, 

se vê diante de diversos obstáculos para uma produção que se incline para a diferença. Se lhe 

demandam sinais de respeito e educação, ela precisa engolir o choro, ter autocontrole e prestar 

atenção para que possa responder adequadamente. Ela é instada a falar, a reagir ao solicitado 

para transpor essa situação em que sua expressão é dificultada. 

 Arruma-se terreno para que se adote um significante que a faça superar esse momento 

com suas exigências de comunicação. Alternativa que se apresenta diante de um grande 

                                                 
9
 Deleuze, G. e Guattari, F. O anti-Édipo, op. cit., p. 32. 



18 

 

obstáculo, uma oferta para escapar das ameaças de culpa e exclusão. Dificuldade esta que a 

empurra para o poder: o modo de produzir que lhe restou. 

 A força de uma representação está em sua capacidade de deslocar a atenção dos fluxos 

intensivos, de desconectar o sujeito de suas afecções, para que este se volte às formas prontas 

e reconhecíveis que trazem alívio. É nesse momento que se revela o risco dessa relação com as 

formas, desse entorpecimento que se torna uma armadilha para o desejo e que atinge “nossa 

maneira de perceber, agir, sentir, nossos regimes de signos”10. 

 Diante de inibições, bloqueios e outras obstruções, que por vezes têm um aspecto 

intransponível, pode-se desconfiar das forças que não se conformam aos contornos prévios e, 

mais do que limitá-las apenas ao que passa pela linguagem, pode-se estreitá-las em imagens 

que seriam identificáveis e reconhecíveis e, assim, a via do significante se mostra como única 

ou mesmo natural. Enquanto isso, a insensibilidade aos movimentos moleculares aumenta o 

desafio de catalisar os elementos intensivos que poderiam forjar modos de expressão menos 

despóticos e mais legítimos para o desejo. 

 Como prêmio por um bom comportamento, ou apenas para dispersar sua atenção, a 

criança tem acesso a diversas mídias eletrônicas e a incontáveis produções audiovisuais. Ela se 

torna espectadora de uma sucessão de sons e imagens que, muitas vezes, despertam ou ampliam 

uma ansiedade que se torna um turbilhão de afetos, os quais ela não compreende bem o que são 

e o que se pode fazer com eles. Tais afetos provocam uma excitação e uma impotência, ao 

mesmo tempo que conteúdos semióticos trazem condutas e expressões características que 

"corresponderiam" a esses afetos, a esse sentir incompreensível. Sugere-se como se é quando 

se está triste, com raiva, com medo, alegre, se divertindo, ou seja, uma série de prescrições de 

gestos, posturas e entonações que seriam típicas daquele sentir. Se encaixar nesse conjunto de 

movimentos, atender aos traços e aspectos característicos dessa experiência subjetiva, 

permitiria que fossem identificados e, portanto, “legitimados". 

 Desse modo, o reconhecimento passa a ser entendido como uma condição para existir. 

Processo que conduz a atenção ao modelo, ao rótulo, à linguagem que age como emoji desse 

sentir e serve como uma ideia prévia que pretende corresponder a esses afetos, levando a feições 

que muitas vezes aparecem como emojis de emojis e que, sendo assim internalizados, capturam 

as vibrações indizíveis que passam a se espremer, a se afunilar nessas generalizações para serem 

úteis naquele campo social. 

                                                 
10 Deleuze, G. e Parnet, C. Diálogos, op. cit., p. 112. 
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 De outra parte, desviar desses esquadros não faz sentido, “é parecer doido”, trazendo a 

ameaça de não conectação com os demais em razão de uma incomunicabilidade. Consultar as 

intensidades se torna arriscado, por isso é preferível terceirizar a avaliação, chamar o olhar 

externo para decidir. 

 Os esquadrinhamentos molares se mostram como receitas de prazeres que apenas 

atenuam o vazio, suavizam a angústia e, no fim das contas, são eles próprios que inoculam a 

falta, desestimulando a exploração das inquietações e direcionando o desejo a um objetivo 

prévio, que é também um pseudo objetivo. 

 

 

Afetos percebidos como reflexos 

 

 O principal efeito da recompensa é desinteressar a subjetividade do acontecimento. Ao 

invés de mergulhar e trazer à tona um recorte do caos, faz parecer que o desejo não está ali e 

sim em algo terceiro, algo por vir, o que leva a deslocar a atenção das vibrações do corpo e a 

ligá-la a um objeto molar que se torna o sentido da produção, propiciando uma sensibilidade 

que tende a constituir apenas referências externas a esses movimentos. 

 Nessa percepção que tudo atribui às formas que a linguagem traz, toda produção parece 

emanar do molar, como se apenas fosse possível o afeto se originar de algo evidenciável. Por 

isso, muitas vezes há um respeito excessivo ao que se sente, ao que essas linhas flexíveis trazem, 

como se os afetos fossem uma consequência direta desses eventos, um reflexo daquele objeto. 

É o prazer que se atribui a um elogio, a tristeza de ouvir uma colocação crítica, o medo do 

imprevisto… Efeitos automáticos, ou "inevitáveis", que supostamente estabeleceriam uma 

relação de causa e efeito entre as formas e o que seriam os seus afetos correspondentes. 

 Essa prática de almejar imagens fixas que "resultariam" em certos afetos se reproduz na 

família, na escola, e será útil na empresa – não importa tanto se o sujeito “armazenou” o 

conteúdo ou se o que aprendeu lhe servirá ou não, o que importa é esse processo de troca que 

lhe será útil mais adiante. Ele percebe a produção dependente de uma repercussão molar para 

ter sentido e, com isso, investe em imagens que tragam essa esperança de afetar o outro e a si. 

Objetivos como produzir um currículo, ascender num ranking ou zelar por um avatar nas redes 

sociais (cibernéticas ou não) são eleitos enquanto possam agradar, repercutir e motivar. 
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 Em Post-scripitum sobre as sociedades de controle, Deleuze fala sobre os jovens que 

“estranhamente pedem para serem motivados”11. Demandando estágios, formação permanente, 

eles já dão sinais dessa mesma lógica, o que seria um desdobramento da “introdução da 

‘empresa’ em todos os níveis de escolaridade”12 e que também vai contribuir para que essa 

lógica de mercado se expanda e atravesse a subjetividade em outros espaços.  

 Afinal, o poder não se exerce apenas em confinamentos. Sob a forma do controle, ele 

se exerce também em espaços abertos. Espaços em que se almeja desempenhos que dariam 

acessos ou determinariam restrições. E, em busca dessa senha de acesso, direciona-se a atenção 

ao produto, “isto é, para a venda ou para o mercado”13. 

 Por isso, em sintonia com os códigos do marketing (“a alma da empresa"), é preciso 

vender o que se produz em todas as esferas, estando atento ao que isso possa render em 

"retorno". Se voltar à comunicação, e apenas ao que passe por seu crivo, se torna um imperativo 

para não retornar ao vazio ou a uma impotência. E, assim, se deposita esperança nessa 

matemática em que alcançar a meta lhe credenciará para as “alegrias” do marketing. 

 Ao invés de perceber a imanência dos afetos, se atribui às produções sociais a sua 

origem. Liga-se os afetos a uma transcendência, como se apenas o validado socialmente 

produzisse efeitos e permitisse se conectar com o outro. É o caso de “quem só pensa em 

palavras”, como traz Nietzsche. O sujeito “pensa como orador”14 e não percebe os elementos 

intensivos que constituem as palavras. Assim, naturaliza os seus efeitos como se não houvesse 

nada aquém da linguagem, e se afetar a partir do reflexo do olhar do outro fosse o único modo. 

Produz-se, então, uma sensibilidade e percepção que levam a pautar a vida em fazer coisas, 

percebendo-a apenas através dos signos estabelecidos. 

 Nesse caso, ao ignorar as forças envolvidas nesses modos e afetos, se estaria condenado 

a sofrer os efeitos de códigos que se desconhece, numa apercepção que o distancia do 

acontecimento e o torna espectador de uma produção cuja composição lhe escapa. 

 Mas, por mais que seja apontado para o futuro, o sentido dessa produção está nos 

próprios efeitos dessa espera. Pode parecer que o desejo está longe, e que o seu sentido é restrito 

ao socius, mas ele está nas intensificações que essa expectativa traz. São objetivos que servem 

para mobilizar o desejo a seu modo e expandir esses efeitos, produzindo uma expectativa de 

                                                 
11 Deleuze, G. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 226. 
12 Ibidem, p. 225. 
13 Ibidem, p. 223-224.  
14 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit., §8, p. 42. 
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potencializar os afetos que têm como referência apenas a própria linguagem. Em Mil Platos, 

Deleuze e Guattari falam sobre essa função-linguagem, à qual dão o nome de palavra de ordem: 

 

Se a linguagem parece sempre supor a linguagem, se não se pode fixar um 

ponto de partida não-lingüístico, é porque a linguagem não é estabelecida 

entre algo visto (ou sentido) e algo dito, mas vai sempre de um dizer a um 

dizer. […] A linguagem não se contenta em ir de um primeiro a um segundo, 

de alguém que viu a alguém que não viu, mas vai necessariamente de um 

segundo a um terceiro, não tendo, nenhum deles, visto. É nesse sentido que a 

linguagem é transmissão de palavra funcionando como palavra de ordem15 

 

 E assim remetem as circunstâncias ao exterior, ignorando “suas implicações 

pragmáticas, isto é, […] sua relação com pressupostos implícitos, com atos imanentes ou 

transformações incorpóreas que ele exprime, e que vão introduzir novos recortes entre os 

corpos”16. Essa percepção acaba por se tornar um sentido moral que mascara a potência de 

criação do desejo e limita suas conexões, levando o desejo a se encastelar numa estrutura de 

garantias que valem enquanto entorpecem, já as vibrações surgem como forças incômodas que 

apenas atrapalham essa objetividade, sendo por isso ignoradas, deixadas de lado, nessa 

operação. 

 Ao invés de modos permeados pelo desejo, o sujeito se dedica a formas em que não se 

deseja o suficiente a ponto de sua atenção estar nos elementos intensivos que as compõem. Os 

afetos do poder acabam por funcionar como uma anestesia aos efeitos no corpo, distraindo da 

densidade dessas vibrações e desconectando do sentido ético da produção. Afinal, é preciso 

domar os afetos em suas manifestações mais incômodas, pois trazê-los à tona seria catastrófico 

para os moldes nos quais se espera que se encaixem. 

 Há idiossincrasias num determinado socius que demandam prudência em seu 

enfrentamento, mas isso não necessariamente implica concessões que levem o desejo a uma 

resignação, fazendo o corpo supostamente depender de um objeto externo para se afetar, 

enquanto se contenta com uma relação que "refletiria” em si com a suspensão desses 

incômodos. 

  

                                                 
15 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil Platôs, vol. 2. São Paulo: Ed. 34, 1995, p. 13  
16 Ibidem, p. 23.  
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É preciso experimentar 

 

 A capacidade de inebriar, de distensionar o sujeito do que o atormenta, vem dessa 

distância. Desse desinteressar e desconectar dos efeitos no corpo. O apego às formas acaba por 

ignorar as forças e as codificações envolvidas naquela composição, ao mesmo tempo que essa 

insensibilidade, esse amor à vaidade, serve de narcótico “para tormentos de qualquer espécie”17. 

 Um modo de produção em que não interessa explorar os incômodos, mas evitá-los, 

funcionando como uma opressão de toda intuição que não se encaixa nos referenciais 

existentes. Modo que ignora os fluxos, os sinais que anunciam outras forças e mantém a 

subjetividade refém de coordenadas extrínsecas. Indicativos de aprovação e consentimento da 

família, da escola ou do mercado se transformam em um guia universal, e já não se percebe 

outras valorações que não as mediadas por esse olhar externo. Um modo que leva a um temor 

ao erro, a desconfiar de si, para depender de referências externas. É por isso que Deleuze e 

Guattari dizem que é o medo que impele o desejo para essa linha rígida18. Os bloqueios e as 

interrupções dos fluxos intensivos e a-significantes dificultam sua gestão, tornando-a uma 

tarefa mais arriscada, fazendo-nos querer reterritorializar em qualquer coisa.  

 Muitas vezes, uma pequena agitação que surge em uma sala de aula e perturba a ordem 

vigente é contida para não ameaçar o controle que se tem sobre aquele grupo. Mesmo que ali, 

por um breve momento, tenha surgido uma alegria que não havia antes e isso diga algo sobre o 

grupo e a aula, é preciso suprimi-la para poder prosseguir com o que estava previsto. O 

professor abafa a agitação para não se abalar e rotula aquela manifestação com o que tem a 

mão: um diagnóstico, uma indisciplina, uma falta de respeito... para se satisfazer com a ideia 

de ter alcançado o que seria uma aula. 

 Produz-se uma aversão aos riscos do estranhamento, até se chegar a desejar a 

sobreposição desses contornos molares, enveredando o desejo para o alívio e a tranquilidade 

que essa organização traz. Esse entorpecimento vira um entrave para a criação, a ponto de 

experimentações que possam catalisar elementos heterogêneos se tornarem um risco 

indesejado. Não se deseja o acontecimento, mas se quer passar por aquele momento da forma 

menos sofrida possível. Como quem foge do vazio e do tédio, igual um “pacman”19, e se 

contenta com isso. 

                                                 
17 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit., §15, p. 51. 
18 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil Platôs, vol. 3. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 109.  
19 Expressão usada por um paciente para se referir à sua relação com afetos incômodos como o tédio. 
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 O apego às formas e aos seus prazeres se torna a prudência de quem não percebe outros 

modos possíveis e teme uma impotência maior. Uma outra política do desejo se inviabiliza 

diante de “urgências” e adversidades que as ameaças de exclusão e não ser amado impõem, 

enquanto o contentamento das formas prontas nos impede de captar esses outros afetos. Afetos 

não mediados por esse olhar. 

 Para escapar da armadilha de artificializar uma dependência, de adotar um intermediário 

para toda experiência subjetiva, em que se passa a apreender para corroborar uma imagem 

prévia, é preciso conseguir poder de corte. Acessar os fluxos intensivos, as afecções do 

acontecimento, para poder criar uma alternativa consistente o suficiente para que se possa 

mudar a situação. Arriscar-se para não sucumbir a um perigo maior que é perder de vista o 

sentido ético da existência  

 Não saber como ou que se é capaz é um obstáculo para essa mudança, por isso é 

necessário lidar com as ondulações desses movimentos e desenvolver a capacidade de organizar 

esses fluxos, senão o imprevisto e a diferença assustam e as formas prontas passam a parecer o 

único modo de passar o desejo – no que tentam convencer o desejo de que não há como desejar 

mais. 

 

 

O que se quer no desejo é avariar 

 

 De certo modo, não se deseja a repressão dos próprios fluxos do desejo, mas se a percebe 

como necessária para produzir. Não se produz por recompensas, se busca recompensas por ser 

um modo de produzir. De maneira que poder é a organização que a potência conseguiu, o 

recurso que se tem, sendo a falta a sensação de impotência que vê o ideal como salvação. Pois 

há sempre o sentido ético do que aquilo produz em termos de intensificação da vida. Mesmo 

ignorando suas implicações, nesse desejo de poder habita a pragmática de se conectar a modos 

que potencializem o desejo. O poder emula a potência de forma limitada, mas em nenhum 

momento prescinde das máquinas desejantes, apenas as faz funcionar num ambiente pesado, 

submetendo-as às suas coerções, enquanto o desejo se move atravancado. Despojado de grande 

parte de sua força, apenas “flui” por automatismos. 

 Um alívio constante, sucessivos paliativos que distraem sem que seja preciso deflagrar 

todas as inseguranças e incertezas do desejo que ainda não encontraram a organização 

necessária para se efetuar. O sujeito contorna o que o incomoda para sobreviver às angústias e 

aos vazios, minando sua intensidade e impedindo de se conectar com os afetos que poderia 
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expandir. O desejo passa a ser capturado e desvirtuado para um sentido moral, mas ele nunca 

se desconecta totalmente de sua perspectiva ética, apenas se contenta com pouco. 

 E para não ser levado como um barco por esse vento, como diz Deleuze20, é preciso 

conjurar esses fluxos, ter acesso a esse continuum de intensidades, encarar o desafio de gerir 

esses elementos heterogêneos, ao invés de negar ao corpo o seu tormento, e assim perpetuá-lo, 

mantendo o desejo refém desse temor e dessa insegurança. Ser, então, capaz de um movimento 

que amplie esse incômodo. Torná-lo insuportável ao ponto de provocar uma intolerância que 

mine a força inebriante desses prazeres sobressalentes e ajude a fazer emergir vibrações 

bloqueadas, abrindo-se às inquietações que se insinuam e expõem as insatisfações em relação 

àquele estado de coisas. 

 

[...] a fissura acontece sobre essa nova linha, secreta, imperceptível, marcando 

um limiar de diminuição de resistência ou aumento de um limiar de exigência: 

já não se suporta o que se suportava antes, ontem ainda; a repartição dos 

desejos mudou em nós, nossas relações de velocidade e de lentidão se 

modificaram, um novo tipo de angústia surge, mas também uma nova 

serenidade.21 

 

 A esperança já não abafa e não lhe serve de abrigo, podendo assim explorar o que 

incomoda, o que não anima e vem de forma inesperada, chamando sua atenção e não permitindo 

ignorar o que surge como incontornável e necessário para a vida. E assim, tudo aquilo que 

costumava encobrir, obscurecer, já não tem o mesmo efeito22, instigando uma sensibilidade 

com a qual se possa acessar nebulosidades e imagens trêmulas que ainda não ganharam 

contorno definitivo, possibilitando experimentações de outra ordem. Invenção de formas para 

que esses afetos possam passar com toda intensidade possível. Formas insólitas que não tenham 

compromisso com o já dado. 

 Não se trata de deixar de ter um modo de existência para ter vários, para divergir ou ser 

diferente, mas porque o status quo ou determinada forma não dá a intensidade de que se precisa. 

Com isso, é preciso mudar para continuar fazendo sentido, desenvolver uma outra prática, um 

outro caminho para o desejo, para se reapropriar do sentido ético da existência, produzindo 

modos que conectem sua atenção à dimensão intensiva do acontecimento. 

 Há algo de potente na criança quando ela deseja fazer a seu modo ao invés de ser só 

espectadora. Brinca-se de escolinha, de profissão e de mãe-e-filha, “imitam-se” as coisas do 

                                                 
20 Deleuze, G. Diálogos, op. cit., 1998, p. 108.  
21 Ibidem, p. 103.  
22 Tolstói, L. A Morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 69-70.   
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seu dia a dia, mas há algo que se atualiza ali, um jeito próprio que surge durante aquele fazer. 

Muitas vezes uma avaria em algo que se vivenciou e que foi percebido como um gesto 

burocrático, mas que agora se torna interessante e não protocolar. Ao invés de uma reprodução 

dessas referências que eventualmente angustiaram, levaram ao tédio, à apatia, ao desinteresse 

ou, pior, a um contentamento com as premiações, nesse momento elas conectariam sua atenção 

aos afetos que a percorrem, levando a uma experimentação em que se traz algo próprio do 

acontecimento. 

 Porém, em situações pouco favoráveis à diferença, essa inclinação do desejo pode ser 

percebida como uma maldição que precipita a subjetividade contra o estado de coisas que lhe 

parece essencial. Uma instabilidade aterrorizante que poderia despedaçar o seu alento, trazendo 

um risco que não vale a pena, como se fosse perecer caso fosse deserdado das consolações 

dessa moral, abrindo mão dessa eterna esperança (ou seria esperança do eterno?). 

 Mesmo que o estabelecido imponha adversidades e não torne "prudente" 

experimentações dessa ordem, há algo de migalhas quando o desejo produz uma atenção 

distante de suas afecções e demanda afetos que o distraiam de sua própria opressão. Uma 

miséria afetiva que omite suas reais necessidades. 

  

Se o oprimido, aquele que sofre, perdesse a crença em seu direito de desprezar 

a vontade de potência, sua situação seria de desespero. Para que isso fosse 

assim, seria necessário que este gesto fosse essencial à vida e que se pudesse 

demonstrar que, na vontade moral, a "vontade de potência" foi apenas 

dissimulada, e que esse ódio e esse desprezo nada mais são que manifestações 

daquela.23 

 

 

Transvalorar 

 

 Compreender as forças que buscamos fazer passar com esses modos nos daria condições 

de avaliar como eles têm servido ao que é necessário para nós, como têm favorecido nosso 

desejo em todas as situações ou servido para nos distrair dos efeitos moleculares. Pois existem 

diversos mecanismos que atuam nessa dessensibilização e desconexão com as afecções, 

promovendo sobrecodificações que abafam e uniformizam o que os afetos indicam, fazendo-os 

correspondentes, e que dão um aspecto "neutro" aos critérios envolvidos naquela avaliação, 

naturalizando o que essas valorações, que antecedem a imagem, produzem no corpo. 

                                                 
23 Nietzsche, F. A Vontade de Potência. Disponível em: <encurtador.com.br/iz256>. Acesso em: 30 set. 2019. 
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Mecanismos de poder que reproduzimos e propagamos junto com uma ideia de que momentos 

de afetação, que muitas vezes demandam uma lentidão, são agoniantes, desperdícios de tempo, 

conferindo-lhes uma marca negativa. 

 Para alcançar uma valoração em que se esteja atento às afecções do corpo e em que se 

permita conectar com o que se deseja ampliar ou combater em si, a depender do que proporciona 

em termos de potência, seria importante constituir um espaço favorável à diferença. Criar 

condições em que se possa desenvolver um ritmo e tempo próprios e, assim, exercer uma 

sensibilidade que auxilie a compor um universo de referências no qual o invisível e o indizível, 

antes imperceptíveis, se tornem relevantes, percebidos como condição necessária para propiciar 

modos que potencializem o desejo em todas as atividades humanas. 

 Em outras palavras, inclinar-se para uma apreensão que permita criar referências 

próprias ao acontecimento, produzir valores que levem em consideração suas implicações 

pragmáticas, sua precisão em relação ao desejo e ao que gostaríamos de ver prosperar em nosso 

corpo a cada momento, parando o suficiente para que essa agonia se transforme em criação. 

 Do muito a nossa volta que não compreendemos como é constituído, não atentar a nossa 

composição subjetiva, não compreender a relação dos afetos e os valores que os compõem, 

aumenta nossa dependência da estrutura do socius, das formas prévias e de seus valores 

inerentes, limitando-nos a um raciocínio de peças prontas e a uma criatividade racional. 

 Estabelecer relações supersticiosas, seja na família ou na escola, com suas orientações 

mais acessíveis e fáceis de digerir (que mais servem de alerta punitivo ou para suprimir um 

estranhamento com explicações normalizadoras), e também na empresa, com suas motivações 

que disfarçam o real sentido daquele trabalho, contribui para distanciar o pensamento do que o 

afeta e para inviabilizar uma avaliação própria, encobrindo a percepção que poderia produzir 

um valor outro que superasse as generalizações. 

 Ao invés de ignorar os valores envolvidos naqueles efeitos, "chegar" no pensar que 

geraria aqueles afetos e se tornar sensível a essa dimensão seria um passo em direção a 

intervenções que pudessem provocar transformações moleculares. Um passo para sair de um 

posicionamento automático, de reprodução dos valores dominantes, e assumir a perspectiva do 

desejo e as novas organizações que ele poderia demandar como um modo de lidar com a 

sensação de impotência que não tomasse a via de rejeitar e inviabilizar, em si e nos demais, 

outras composições subjetivas possíveis e a alteridade que trazem. 
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2 ESTRATÉGIAS PARA DESINTERESSAR 

 

Internet, televisão e outras mídias 

 

 Somos cercados de coisas que não compreendemos como são feitas. São objetos, 

tecnologias e mecanismos dos quais usufruímos, mas não percebemos o que os compõem e 

como funcionam. Com a revolução digital, cada vez mais coisas fazem parte de nossa vida, nos 

afetam, trazendo lógicas embutidas que se tornam, em maior ou menor grau, inacessíveis para 

modificações ou transformações. Se acaso não forem percebidas como únicas e naturais, ainda 

assim haveria grandes obstáculos para se poder intervir em sua composição, como, por 

exemplo, o socius e o próprio desinteresse. 

 Esse desconhecimento de como as coisas são produzidas se estende aos afetos, assim 

como também existem mecanismos que contribuem para eternizar essa situação. Mecanismos 

que promovem um desinteresse sobre o que os compõem, os códigos envolvidos e a avaliação 

que trazem, contribuindo para uma passividade no processo de subjetivação. Tratam-se, dentre 

outros, de componentes semiológicos significantes fabricados em larga escala pelas mídias de 

massa, mas também pulverizados em inúmeras produções audiovisuais na internet, que ajudam 

a produzir sentidos que disfarçam a sua funcionalidade. Esses componentes desconectam a 

atenção desse processo, dificultando perceber suas reais necessidades e demandas ao mesmo 

tempo que limitam a possibilidade de intervir e assumir um papel ativo nesse processo, 

neutralizando o que poderia se tornar invenção. 

 Máquinas tecnológicas de informação e comunicação que concorrem para a nossa 

composição subjetiva com uma modelização que encobre intensidades pré-verbais, elementos 

pré-pessoais, os quais não se reduzem aos registros semióticos e constituem uma matéria 

expressiva heterogênea 24 . Se a miniaturização, mencionada por Guattari 25 , trouxe 

oportunidades de alianças e experimentações, também permitiu expandir redes de poder que se 

sobrepõem aos afetos, modulam a subjetividade e repercutem, inevitavelmente, em todas as 

atividades humanas. Ou seja, essa captura, em que os signos hegemônicos que promovem uma 

conformidade e um certo abandono da criação de valores e referências que escapem às 

                                                 
24 Guattari, F. Caosmose. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 134. “O significante capitalístico, como simulacro do 

imaginário de poder nesse tipo de Agenciamento desterritorializado, tem portanto vocação para sobrecodificar 

todos os outros universos de valor, inclusive os que habitam o campo do percepto e do afeto estéticos.” 
25 Guattari, F. As Três Ecologias. Campinas: Ed. Papirus, 1990, p. 47.  
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significações dominantes, tem sua atuação ampliada, seus mecanismos fortificados, 

intensificados, pela continuidade e velocidade trazidas pelas novas tecnologias digitais.  

 O desejo e a expressão assignificante se veem atingidos e prejudicados por essas 

tecnologias de informação e comunicação de forma cada vez mais frequente e precoce. Não é 

preciso completar um ano de idade para estar diante de um bombardeio sedutor de 

merchandising disfarçado que passaria despercebido até para um adulto. Mas, mais do que 

produtos, o que está à venda é um modo de expressão significante que alcance e traduza os 

movimentos intensivos, o real. A pequena criança já quer ser famosa. 

 Se instaura, ainda mais cedo, uma inclinação aos valores de um socius que se supõe 

universal e que oferecerá, para todas as idades, espaços predeterminados e métricas de avaliação 

(curtidas, seguidores, visualizações etc.) que lhe servirão de referência, canalizando os afetos 

para imagens que um socius, cada vez mais verbalizado, comunicado, e atualizado em tempo 

real, exige ou espera. Imagens que mudam com frequência, mas reproduzem um critério comum 

de idolatria do sentido da visão, de redução ao comunicável, que se constitui como um filtro 

que, embora produza diferenciações, apenas o faz no nível das formas e não da qualidade dos 

afetos. Estes, por sua vez, continuariam a reproduzir um modo de valorar que distancia a 

percepção das afecções voltando-a para a venda, para o mercado, mesmo que não se trate de 

um item monetário.  

 Por um longo período, a TV desempenhou um papel de destaque na massificação desses 

signos, dentre outros modos, reproduzindo dramas cotidianos e estereotipando suas expressões, 

obtendo, muitas vezes, um alcance que lhe conferia um aspecto uniformizante da perspectiva 

da subjetividade, na medida em que o que se vê ‘é o normal’, é o que ‘todo mundo faz ou quer'. 

Narrativas que mostram uma situação parecida com a que vivemos, que nos despertam algo, 

para em seguida oferecerem uma expressão pronta. Registro que serviria para nos orientar sobre 

como deveríamos encarar e agir em relação ao que percebemos e sentimos. Assistimos, 

portanto, para nos entender, entender o que sentimos – o que não ocorre sem uma ênfase 

semiótica nas adversidades de se gerir essas afecções e de se buscar uma outra expressão (será 

loucura, não fará nenhum sentido) e, também, nos prazeres de se produzir de um modo que se 

possa verificar molarmente os efeitos no corpo social. 

 Por vezes, são histórias que buscam "consertar" o desviante, produzir um incômodo com 

o que se desloca e, em seguida, uma expectativa de coisas voltando ao trilho (já sabemos como 

terminará, mas não se resiste). Queremos ver o alívio desse incômodo pelo desvio, ou o seu 

oposto, por transgressão. Uma curiosidade pelo fim, em que o que se pode alcançar é o desejo 

de desejo, expectativa de desejo (“ali deve ter algo interessante”). 
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 Elementos que se antecipam à gestão dessas intensidades, desses afetos, e oferecem um 

atalho para aquela expressão, num movimento de rebanho do espectador que, diante da 

impossibilidade, vira torcida, esperança num “eu sou aquele ali”, que é tanto quanto o “meu 

desejo é aquele ali”. 

 De modo geral, sugerem-se critérios morais para a produção de valores com o intuito de 

que se passe a ver como se faz e a perceber que naquelas referências se pode confiar, pois há 

mais pessoas compartilhando-as. Não à toa, sempre sugerem que "todos" estão querendo algo, 

fazendo algo, e que aquilo espelha a opinião de muitos.  

 Há a produção de angústia e incômodo, caso algo não faça sentido para os demais, e a 

TV serviu por muito tempo, juntamente com o cinema, num grau considerável, para criar e 

atender essas “necessidades”, oferecendo o que faz sentido para um contingente significativo 

de pessoas, e, portanto, para o próprio telespectador. Produzindo contextos em que é preciso 

alcançar um determinado conjunto molar para se legitimar e ser eficaz, funcionar. O que diz 

respeito à identidade, também atinge a expressão (a ofensa na novela depende de uma expressão 

de susto do ofendido para se validar), enquanto molecularmente o que se produz é uma 

frequente insegurança, uma redução da avaliação ao critério da comunicação. E assim seguem, 

cada qual ao seu modo, as revistas, os jornais e outras mídias tradicionais, com seus leques de 

opções e orientações modelares. 

 A internet foi capaz de integrar o conteúdo de diversas mídias, como as revistas, os 

jornais, games e a própria TV, além de tornar cibernéticas as redes sociais. Certamente trouxe 

um aspecto democrático e novas liberdades, mas também expandiu a lógica de troca para um 

outro nível. A partir da coleta de dados, agora o algoritmo nos mostra o que é relevante: 

informações, roupas, amizades etc., propiciando ou dificultando certas conexões (é isso o que 

tem; é isso o que se pode querer), permitindo oferecer cada vez mais o que se espera, e menos 

o que desconforta, para criar bolhas de opiniões em que há repulsa pela divergência. 

 Vale destacar também, especificamente, o caso dos games cujo alcance tem crescido 

substancialmente. Suas pequenas metas e rankings online viraram verdadeiros currículos que 

dão acesso a uma determinada posição social através de um avatar cibernético; um trabalho de 

conformação em que as fases e as conquistas viraram incessantes exames virtuais. 

 O que atravessa tanto as tradicionais mídias de massa como as novas é o efeito de 

desconexão que o marketing necessita para vender identidades, experiências e serviços, com 

sua roupagem comunicacional que restringe a um leque prévio. Uma verdadeira tática do 
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homogêneo. Um “mundo de comunicação tornado marketing”26, que se apodera dos afetos, das 

criações, e inibe a captação das singularidades com essas generalizações e equivalências. 

 

 

Sociedade de controle 

 

 As redes cibernéticas possibilitaram uma modulação ainda mais dinâmica, em tempo 

real, trazendo novos tipos de sanções e premiações que incentivam a abraçar essas “alegrias”. 

O poder, que era disciplinar, precisou se abrir, expandir, para atingir um contingente ainda 

maior de pessoas. De tal modo que o que se tornou controle contínuo, através dos hospitais-dia, 

da formação permanente e do atendimento a domicílio, também se estendeu para os Apps 

(gamificação do trabalho, da educação, da saúde etc.), o que tem interessado não só as empresas, 

ou o sujeito-empresa, mas os governos também. A Rússia e a China já perceberam o uso 

estratégico que o controle das novas tecnologias de informação e comunicação podem ter no 

controle da população, tanto que buscam expandir sua soberania para as fronteiras cibernéticas 

para se proteger de perigos como a interferência e a pirataria27. 

 Com a crescente digitalização e informatização das atividades humanas (cripto moedas, 

transações on line, redes sociais etc.), a coleta de dados tem se ampliado e, junto com as 

estratégias para lidar com o Big Data, tem tornado os algoritmos e suas modulações cada vez 

mais eficientes, cada vez mais capazes de gerir e canalizar os afetos para a sua oferta de soluções 

prévias.  

 Em “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”, Deleuze diz não ser difícil 

imaginar um mecanismo que pudesse situar cada pessoa em um espaço aberto, como ocorreria 

na cidade preconizada por Guattari. Uma cidade em que o acesso aos lugares dependeria de 

uma liberação eletrônica; uma vigilância cibernética que determinaria onde e quando se poderia 

acessar de acordo com suas credenciais28 – talvez fosse um pouco mais difícil imaginar que 

algo do tipo poderia ser posto em prática tão rapidamente. 

 Chega-nos a notícia de que a China testa um sistema de premiação chamado “Crédito 

Social”, que levaria essa gamificação para todo o país. Um sistema orwelliano em que os vastos 

                                                 
26 Deleuze, G. e Guattari, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, p. 194.  
27 Deleuze, G. Conversações, op. cit., 1992. p. 223. 
28 Ibidem, p. 224-225. “Guattari imaginou uma cidade onde cada um pudesse deixar seu apartamento, sua rua, seu 

bairro, graças a um cartão eletrônico (dividual) que abriria as barreiras; mas o cartão poderia também ser recusado 

em tal dia, ou entre tal e tal hora; o que conta não é a barreira, mas o computador que detecta a posição de cada 

um, lícita ou ilícita, e opera uma modulação universal.” 
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sistemas de vigilância detectam se um comportamento é adequado para, a depender do caso, 

gerar pontos ou, ao contrário, descontá-los. Estes, por sua vez, serviriam para a obtenção de 

facilidades financeiras e maiores liberdades de acesso. Ao que parece, para a maioria dos 

chineses, esta é uma boa idéia29.  

 

 

O prazer como finalidade extrínseca 

 

 Sejam eles disseminados por multinacionais, governos ou por um único sujeito, o que 

há em comum nesses mecanismos é a estratégia de entorpecimento que estimula a abandonar o 

contato com uma matéria intensiva, “salvando” momentaneamente o sujeito de suas incertezas 

e inquietações, e impedindo transvalorações, transmutações afetivas e suas revoluções 

moleculares. 

 O que essa estratégia também dissemina é a percepção do prazer como uma 

exterioridade a ser alcançada, e que na prática vai agir como um modo de seduzir o desejo a 

abandonar sua tensão incômoda e os seus riscos. Como se o desejo mirasse o próprio alívio, ao 

invés de tensionar até que consiga se efetuar; ganhar consistência suficiente para se concretizar, 

sem se resignar às formas prévias30. Não que o desejo não possa encontrar o prazer, mas que 

este seja “o fluxo do próprio desejo” que vai ter “suas intensidades disseminadas” quando o 

desejo se efetuar. Pois, no primeiro caso, o prazer funciona como uma interrupção que cria uma 

incapacidade de participar ativamente do processo de germinação de si e dos afetos. E que, 

assim, também impede de alcançar o sentido imanente da produção, “a alegria imanente ao 

desejo”31.  

 Podemos utilizar como exemplo a relação entre o trabalho e o lazer, em que o primeiro 

assume um sentido de sacrifício e renúncia ao próprio interesse, um distanciamento que impede 

que as intensidades pré-verbais ganhem consistência. Nesse caso, o lazer acaba tendo o papel 

de encobrir a funcionalidade da produção e interromper um tensionamento no qual seria 

possível se reencontrar com o sentido ético daquele fazer. A modulação por salário e o que o 

                                                 
29  Kotska, G. What do people in China think about ‘social credit’ monitoring? Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/21/what-do-people-china-think-about-social-credit-

monitoring/?noredirect=on>. Acesso em: 30 set. 2019. 
30

 Nietzsche, F. Além do bem e do mal. Disponível em: 

<https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/Al__m_do__Bem_e_do_Mal.pdf>. Acesso em: 30 set. 2019. “É verdade que para 

o europeu esta tensão é causa de mal-estar […]. Com o auxílio da liberdade de imprensa e com a leitura dos jornais 

chegamos a tal ponto que o espírito não sentirá mais incubo de si mesmo.". 
31 Deleuze,G. e Guattari, F. Mil Platôs, vol. 3. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 16.  

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/21/what-do-people-china-think-about-social-credit-monitoring/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/21/what-do-people-china-think-about-social-credit-monitoring/?noredirect=on
https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/Al__m_do__Bem_e_do_Mal.pdf
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lazer pode proporcionar depois agem como interruptores das tensões do desejo, que se vê 

aliviado (prazer-descarga), ao mesmo tempo que não transmutam o incômodo, apenas criam 

faltas que não alcançam o que realmente é necessário. O desejo logo volta e novos remédios 

para a sua insistência são demandados. 

 Dessa perspectiva, para seguir trabalhando, é preciso encontrar motivações que sirvam 

como sucessivas esperas para sucessivas renúncias. Renúncia às tensões que são também uma 

renúncia ao próprio interesse por aquela produção. Compensações que servem para deixar de 

perceber os seus efeitos pragmáticos, para lapidar uma imagem prévia aos fluxos, uma sombra 

do real, criando, assim, pontos que não se deve explorar, ou se chatear a respeito. Ilhas afetivas 

a serem evitadas. 

 Portanto, há a insatisfação, o esgotamento, a insegurança, mas também um desinteresse, 

pois o reconhecimento dos méritos se torna mais atraente que o efeito da produção. Aspirações 

como lugar social e identidade tornam-se mais importantes que as consequências pragmáticas 

do trabalho, e visam interromper o desejo, tendo o prazer do reconhecimento, o salário ou o 

lazer como sobrecodificações do sentido da produção. O mesmo ocorre diante do que a TV e o 

os algoritmos trazem32, uma canalização para imagens que se pretendem exclusivas para fazer 

circular o desejo e que apenas teria como finalidade encontrar um prazer exterior que aborte o 

desejo do seu processo de efetuação. 

 

 

O poder da linguagem 

 

Que existam nas proximidades do sol inumeráveis 

corpos opacos que jamais veremos é coisa que se pode 

inferir. Isto é um símbolo e poderíamos dizer que um 

moralista psicólogo não decifra o que está escrito nas 

estrelas a não ser como uma linguagem de símbolos e 

signos, que permite calar muitas coisas.33  

 

(F. Nietzsche) 

 

  

 Poderíamos dizer que uma massificação da subjetividade se confunde com a própria 

massificação dos signos, assim como uma produção subjetiva alienante está atravessada por 

                                                 
32

 Em Conversações, Deleuze fala sobre como a televisão “força” as pessoas a se exprimirem em detrimento de 

“vacúolos de solidão e silêncio a partir dos quais teriam, enfim, algo a dizer”. (Op. cit., p. 161-162). 
33 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit., §23, p. 60. 
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uma sujeição às significações dominantes. É o que se pode perceber, muitas vezes, nas relações 

entre adultos e crianças. Questionamentos embaraçosos são apaziguados, distensionados, com 

explicações fantasiosas ou generalistas que funcionam como um obstáculo para a construção 

de um sistema próprio de valores, ao mesmo tempo que os adultos tentam se assegurar como 

mediadores da percepção daquela criança.  

 Pode soar cômico para os adultos quando as crianças trazem um raciocínio a partir das 

referências oferecidas, mas também poderiam se surpreender com a invenção de que são 

capazes se não assumissem uma posição de modelização em relação a ela e a ajudassem a 

preservar sua sensibilidade e potência de criação – o que envolveria superar o temor de que 

algo dissonante e desconcertante pudesse surgir e ameaçar as categorizações daquele ambiente.  

 Todos esses movimentos dificultam que se alcance um modo próprio de perceber e 

valorar e, consequentemente, de intervir no processo de subjetivação, ao invés de apenas 

internalizar os valores dominantes. Seja através de expressões estereotipadas, que na atualidade 

chegam ao ponto de serem cartunescas (o olhar massificado sobre si já se torna o olhar de uma 

câmera), seja através de uma finalidade do trabalho ou mesmo da vida, agora transformada num 

checklist, em que é cada vez mais difícil usufruir de certa lentidão, tais modos acabam por 

disseminar uma ideia de que é preciso se afastar dos ingredientes heterogêneos, os quais 

permitiriam alcançar afetos ativos e produções mais potentes. 

 Com a abstração como algo a ser deixado de lado, tende-se para uma emboscada: confiar 

cada vez mais no extrínseco, nas categorias normatizadoras (precisamos de certeza), e cada vez 

menos nas vibrações do corpo e na sua potência de criação. A subjetividade tornada 

progressivamente inapta para acessar e transformar esses afetos é uma das vias para 

desinteressar, inclinndo-a para esses “narcóticos que servem para tormentos de toda espécie”34, 

como se a necessidade se moldasse à ferramenta disponível. 

 Não seria o caso de negar os prazeres da linguagem, suas muitas seduções, numa espécie 

de anti-hedonismo ou ideal ascético, mas de questionar quais tremores esses prazeres têm 

servido para encobrir. Com o que não se tem conseguido lidar – e, por isso, esses prazeres têm 

vindo a calhar. Quais adversidades têm dissuadido a subjetividade de se encontrar com as 

anexatidões que essas afecções produzem, levando-a a uma tradução, a uma busca por imagens 

correspondentes, em que ocorreria um encaixe sempre referenciado numa exterioridade, no que 

está ausente, ao invés de visar sua decifração, em que não se pretende sobrepor nenhuma 
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 Nietzsche, F. A Genealogia da Moral, op. cit. 
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imagem, mas se apropriar de um modo que valha por si mesmo, fazendo um recorte em 

harmonia com o que lhe provoca. 

 Esse entendimento levaria a uma abordagem que não seria sobre como retomar uma 

consciência que não permitisse ser enganado ou manipulado. Seria mais sobre como conquistar 

um outro modo de lidar com as angústias que essas modelizações trazem para que se possa 

constituir afetos antes inimagináveis. 

 

[…] há muitas coisas no corpo que você não conhece, que vão além de seu 

conhecimento, há na alma muitas coisas que vão além de sua consciência. A 

questão é a seguinte: o que pode um corpo? De que afetos você é capaz? 

Experimente, mas é preciso muita prudência para experimentar. Vivemos em 

um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes 

estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. […] Os poderes 

têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar, ou […] de 

administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos.35 

  

 Há muitos anos, assisti a um filme na TV aberta do qual tenho uma vaga memória. Nele, 

era retratada uma sociedade medieval que trazia diversas restrições à liberdade dos indivíduos 

ali presentes. As restrições eram sempre explicadas e justificadas como um sacrifício necessário 

para o avanço e a sobrevivência daquele reino. Todo desvio ou insubordinação era severamente 

punido e a vigilância era implacável. O filme se desenrola com a escalada gradativa das 

restrições e imposições e, a cada uma delas, os personagens prejudicados reagiam de diversas 

formas. Uns criticavam e se rebelavam, e eram punidos, outros lamentavam, mas se 

conformavam dizendo “ao menos ainda temos esse bolo, que é delicioso”, já outros diziam não 

valer a pena se incomodar com isso. Essa cena, que ocorria num picnic, se repetia a cada nova 

restrição anunciada. E sempre o bolo era lembrado como um conforto para tudo o que ocorria. 

Quando tiraram o bolo, aconteceu a revolução. Portanto, é como se pudéssemos dizer que a 

questão passa pela recusa do bolo. 

 

 

Maniqueísmos moralizantes 

  

A mistificação em relação aos afetos, ou às paixões, em que estes são tomados 

principalmente por sua passividade e impotência serviu para que fossem rejeitados, invalidados 

e suprimidos. Foram considerados, tradicionalmente, como uma fonte de adoecimento, em que 

                                                 
35 Deleuze, G. Diálogos, op. cit., p. 50.  
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se enfatizava o que, numa dada circunstância, não podiam proporcionar, os seus aspectos 

improdutivos. Poderíamos citar, como exemplo, as desordens mentais e a histeria como 

manifestações que ajudaram a sustentar a tradição racionalista que veio a marcar negativamente 

os afetos, trazendo uma visão que hoje se expressa no cientificismo. O afeto em oposição a 

razão, num entendimento de que seria preciso triunfar sobre os afetos para alcançar uma 

normalidade “saudável” e uma produção efetiva. 

 A ideia de criação (diferindo da criatividade), em que esta dependeria de um processo 

de passagem dos afetos para ação, de certa forma serve para chamar atenção para uma operação 

que se opõe ao processo produtivo no qual a racionalidade se supõe isenta de afetos, quando, 

na verdade, se trata dos afetos dominantes naturalizados. O processo de criação, com suas 

fragilidades e lentidões peculiares, está sujeito a toda sorte de interrupções e essa demonização 

do seu aspecto caótico seria mais um fator a atuar no impedimento de sua efetuação e, como 

num ciclo, contribuir para essa mistificação em relação as afetos. 

 Incorre-se no mesmo risco de mistificação em relação ao poder ao avaliá-lo apenas em 

sua perspectiva atraente para quem o exerce em uma situação privilegiada, e como sinônimo de 

sofrimento para quem sofre os seus efeitos em uma posição desfavorecida. É o que ocorre 

quando o poder é entendido numa relação de oposição oprimido/opressor, que corresponderia, 

por exemplo, numa oposição entre a satisfação de oprimir e o sofrimento da sujeição, como se 

cada lugar na estrutura não fosse atravessado por suas próprias liberações e sujeições, prazeres 

e angústias, nas relações de poder. O que pode acabar repercutindo, também, numa distinção 

“nós/eles”, em que certas categorias molares seriam, de um lado, insuspeitas, enquanto do outro 

lado haveria uma dominação interessante para quem a exerce. Sobre o primeiro aspecto, 

certamente não há formas insuspeitas que tragam algum tipo de garantia, mesmo que noutro 

momento elas tenham servido para alargar a passagem do desejo.  

Os movimentos que se insurgem contra as formações totalitárias enfrentam agora novos 

desafios diante das novas modalidades do poder. É evidente a existência de segmentos que são, 

tradicionalmente, perseguidos, agredidos, oprimidos e inferiorizados. Mas não são exatamente 

esses grupos o alvo da repressão, mas a diferença que trazem, que produzem: uma outra relação 

com o corpo, uma outra estética, uma outra cultura… Se estes segmentos resolvem se resignar 

a posição reservada a eles na estrutura vigente, terão seu lugar e “respeito”, que seria um lugar 

que não ameaçe as hierarquizações arborescentes do poder e os seu privilégios. O que não 

“pode”, o que as formações do poder pretendem repelir, são modos de expressão que atentem 

contra as estruturas existentes e promovam outras maneiras de perceber a existência e se 

relacionar com o mundo. Portanto, o que é atingido pelo poder é a diferença, que é sufocada e 



36 

 

marcada negativamente. Diferenças e vulnerabilidades que não se poderiam englobar 

facilmente sob uma identidade, e que dizem respeito também aos que de alguma maneira se 

rebelam, que protestam mesmo que de forma silenciosa, inconsciente ou aparentemente imóvel, 

mas que, em todo caso, se unem na recusa daquilo que se lhe oferecem. É essa a “afronta” a ser 

combatida, a ser destruída pelas formações do poder, e é por isso que considero importante 

retomar o que Guattari diz: é preciso escutar quem quer que seja que fale da posição do desejo36. 

Um trabalhador que se reapropria da finalidade de sua atividade produtiva está mais próximo 

de uma criança que resiste às premiações oferecidas do que de um especialista que se apresente 

como mediador exclusivo ou de quem quer que traga formulações exclusivas para as 

transformações necessárias. 

 Em relação ao seu exercício na dominação, em que há a ideia de que apenas uma barreira 

moral seria capaz de impedir que a subjetividade siga por esse caminho, acaba por se supor 

uma atratividade difícil de recusar. Não que isso invalide ou deslegitime a importância das 

intervenções no âmbito macropolítico, mas isso mostra como essa luta, esse combate, é mais 

complexo do que se orientar por referências molares, ainda mais binárias. Não seria mais uma 

questão de opressor/oprimido (ou desejo de oprimir ou de ser oprimido,) mas uma lógica que 

atravessa toda a relação e habita o desejo, e o que conviria estar atento seria, a partir do que 

está dado, o que se pode destacar de heterogêneo e o que tem servido para modelar a 

subjetividade37. 

 O que torna tão desafiador se insurgir contra essas novas modalidades do poder, as 

atuais maquinas totalizantes, é a sua capacidade de se disseminar em todas as esferas, em todos 

os aspectos da subjetividade e os seus modos de expressão. Qualquer coisa pode funcionar 

como uma moeda, seja o conhecimento, a saúde ou mesmo a preservação do meio ambiente, 

assim como movimentos aparentemente inofensivos podem ameaçar essa significação 

dominante. Não é incomum ouvirmos a queixa de que o outro percebe como se fosse uma 

agressão a sua "simples” expressão de diferença, o que na verdade não deixa de ser. Uma 

agressão ao seu raio de ação e compreensão que desestabiliza e quebra uma parte da sua 

estrutura de significação, jogando-o em uma aventura não solicitada.  

 Nesse sentido, é interessante o exemplo de Deleuze: ”O Sr. Charlus desmorona na casa 

da Sra. Verdurin, porque ele se aventurou fora de seu território e seu código já não funciona”38, 

                                                 
36 Guattari, F. Revolução molecular. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981, p. 177.  
37

 Deleuze, G. Diálogos, op. cit., p. 108. “Não há mais desejo de revolução do que desejo de poder, desejo de 

oprimir ou de ser oprimido; mas revolução, opressão, poder etc., são linhas componentes atuais de um 

agenciamento dado”. 
38

 Ibidem, p. 104-105.  
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em que se fala de um desejo de garantia que evocaria a incapacidade de lidar com essa 

instabilidade, com o que desconstrói e desestrutura, como uma angústia interminável que não 

poderia inspirar algo com potencial de se efetuar, concretizar ou ganhar consistência – o que 

diz de uma subjetividade que já não se sente tão capaz de lidar com isso a não ser através de 

um adoecimento. 

 Desejar a extensão desses códigos se torna, então, expandir sua miséria ao outro, a 

mesma dependência de referências molares, contaminar o outro com sua fraqueza, para 

preservar suas antecipações, inibindo, reciprocamente, o papel ativo na constituição dos afetos 

e da subjetividade, para não interromper aquela rede de poder. Uma espécie de gestão mútua 

do medo e da insegurança em que necessidades vitais são ignoradas. 

 No entanto, esses mesmos movimentos que ampliariam um incômodo que não se 

consegue digerir e impediriam a recomposição de uma imagem prévia, fazendo-a se esfacelar, 

poderiam se apreendidos não como uma agressão ou uma violência, mas, para usar uma 

expressão de Guattari, uma pimenta na cozinha vital. Algo que produz uma trinca no espelho, 

que dificulta ressoar uma imagem, mas que também pode servir para vislumbrar o que há por 

detrás, o movimento que se escondia – o que pode soar desesperador, mas também pode fazer 

o desejo urgir diante de tantos sedativos e permitir acessar um horizonte intensivo. 

 Não se trata de tarefa fácil, quando se percebe a consciência como único guia e filtro 

avaliativo, arriscar pôr em jogo os seus códigos, abrir mão do que habitualmente faz sentido e 

permite se conectar e ter recursos diante do outro, para passar a se maravilhar pelo 

estranhamento e percebê-lo como um incubo de novos afetos. Isso passaria, também, por 

condições como um contexto propício, e, a meu ver, é nesse momento que seria necessária uma 

insurreição macropolítica que pudesse pender essa equação para o protesto, para o cultivo de 

uma vulnerabidade e mesmo de certa intolerabilidade, de modo ao incômodo se sobressair em 

relação a comodidade, e o inadequado e inconveniente poderem surgir – o que seria frágil de 

se abalar, mas potente no que proporciona. O protesto só “cessaria” se a equação pendesse para 

o lado da repressão, se o prazer desse conta de boicotar tensionamentos promissores e 

encobrisse as avaliações inconvenientes – o que colocaria a questão de como intervir nessa 

equação para trazer um desequilíbrio para essa comodidade que superasse o incômodo. 

 Abordar o poder também em sua perspectiva atraente, debruçar-se tanto sobre os seus 

ganhos quanto sobre suas misérias poderia contribuir para que se ultrapassasse uma abordagem 

moralizante e se conseguisse situar o desejo mesmo nos contextos mais sufocantes, ajudando a 

decifrar quais forças e afetos estão buscando se efetuar através dessas formas. Para isso, seria 
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necessária, de certo modo, uma problematização que ajudasse a perceber a “alegria” das 

misérias do poder e, também, a miséria das “alegrias” do poder. 

 Compreender como o desejo pode ser levado a traçar a esse percurso, como se 

constituem afetos que ajudam a sustentar as formas mais repressivas, poderia servir não só para 

que intervenções polinizadoras não sejam barradas precocemente, mas também para encontrar 

alternativas em que não se busque reproduzir com formas antagônicas o que se tenta combater, 

em que a ênfase recairia sobre o que se quer evitar. 

 Não seria ignorar as adversidades, mas entender seu papel naquela cena, e como se tem 

ajudado a sustentá-la sem perceber. Sabemos que, apesar de persistirmos, interrupções e 

barragens podem dissipar nossas forças diante de condições pouco favoráveis a dar consistência 

a uma matéria afetiva. Por isso, alcançar certos espaços molares é crucial para que emerjam 

condições necessárias para outros modos de existência, seja para respirar ou literalmente 

sobreviver, assim como são essenciais para se criar circunstâncias favoráveis para a produção 

de diferença. Mas, ao invés de considerar isso como uma estratégia de criação de possibilidades 

e oportunidades, considerar como uma garantia de outros modos de existência seria estabelecer 

com as formas uma relação de esperança.  

 Esse é o risco de perder o objeto do desejo, o objetivo molecular, e passar a desejar a 

própria adversidade e, até mesmo, a sua perpetuação, que asseguraria um determinado modo 

de pensar, agir e perceber e também um lugar e papel social. Visar à sobrevivência, buscar 

condições mínimas, pode ser um passo, mas também pode se tornar uma imagem que vale por 

si mesma, numa redundância que afunila o desejo e leva a produzir a mesma qualidade de afetos 

e, portanto, uma imprecisão em relação às reais necessidades. Para se reencontrar com um 

desejo de diferença, conviria um questionamento dos prazeres externos, mesmo nas formas 

tidas insuspeitas, uma vez que o controle e outros modos do poder não se explicariam somente 

pelos seus mecanismos e tecnologias, mas também pelos afetos que fazem circular através desse 

exercício do desejo. 

 

 

Práticas educacionais 

 

 A não compreensão da composição do que está ao nosso redor e nos atravessa é 

reforçada por práticas educacionais que ainda resistem em desfragmentar o aprendizado, como 

se tentassem tornar a subjetividade algo cada vez mais próximo de um algoritmo. Tais práticas 

poderiam ajudar a provocar uma investigação da composição da linguagem, da escola, do 
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sistema de ensino, dos afetos, das tecnologias de todo tipo que nos cercam, que acabaria por 

nos levar a uma análise de suas funcionalidades, ao seu “para quê”, e a uma possibilidade de 

reapropriação dessas formas. Mas parece que muitas dessas práticas ainda têm como prioridade 

tornar o outro capaz de responder com uma certa previsão e exatidão. Se antes a escolarização, 

principalmente a do ensino superior, ao menos prometia uma certa segurança de subsistência, 

hoje em dia nem isso.  

 Com o avanço das novas tecnologias, e dos projetos hegemônicos de Estado ou de 

multinacionais, caminha-se para uma ampliação das desigualdades, em que essas grandes 

organizações fabricam algoritmos que dependem cada vez menos do sujeito para serem postos 

em funcionamento e diminuem ainda mais o seu poder de interferência39. Este estaria relegado 

principalmente aos pequenos ajustes destas grandes máquinas tecnológicas. A outra 

“alternativa” que restaria a muitos seria a irrelevância. É de se compreender, portanto, que se 

reacenda a discussão sobre uma renda universal, mas a questão nunca foi, ou não deveria ser, 

exclusivamente, as condições de conforto e acesso à tecnologia, mas principalmente a 

desigualdade de forças que leva a uma mais valia libidinal, a um pedágio extorsivo que o desejo 

precisa pagar para poder avançar. A desigualdade e o engessamento da mobilidade social 

tendem a se acentuar e, talvez, a se assemelhar às primeiras revoluções industriais do 

capitalismo, em que poucos grandes proprietários detêm a produção do que se apresenta como 

mediação indispensável para a vida contemporânea. 

 Nesse horizonte, nossa capacidade de criar, de inventar, seria talhada de forma a nos 

limitarmos apenas ao sonho do patrão (agora cibernético); criações para privilegiar a 

manutenção de um status quo digital. “Um reequilíbrio permanente dos Universos semióticos 

capitalísticos”40 que é também a perpetuação dos privilegiados (e do sonho de ser um) por esses 

algoritmos digitais e essas subjetividades “algoritmadas” . 

 Portanto, esse desafio não se coloca, como se poderia pensar, apenas para escapar da 

irrelevância à qual as atuais tecnologias ameaçam relegar grande parte dos trabalhadores 

(fazendo o que ainda não podem fazer ou o que ainda é economicamente desvantajoso atribuir 

às máquinas). Não se adaptar às novas formas de servidão, e enfrentar ao ar livre as regulações 

incessantes que nos dispõem a “vender” o acontecimento e a suportar essa miséria.  

                                                 
39  No sentido de uso massivo, temos no horizonte da automação, informatização e inteligência artificial, 

ferramentas para realizar atividades tidas como mais “mecânicas”, como os carros autônomos, os robôs 

domésticos, a impressora 3D para diversas finalidades etc., mas também ferramentas que substituiriam atividades 

geralmente classificadas como intelectuais: os softwares jurídicos que analisam, negociam e julgam, que fazem 

recrutamento e seleção de funcionários, entre outros. 
40 Guattari, F. As Três Ecologias, op. cit., p. 35.  
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 Exemplo disso seria a "solução” de se formar especialistas transdisciplinares, 

solucionadores de problema ambulantes que ainda estariam “proibidos” de problematizar a 

própria formulação do problema. Ao invés de circular por diversos saberes, sem 

necessariamente categorizá-los, como se pedisse permissão, mas tendo em vista os desafios que 

se põem para a criação e efetuação do que se deseja, o propósito desses especialista seria se 

apresentar o mais próximo possível de uma garantia (de resultado, de conhecimento, de 

resposta, de solução…), não saindo das definições já dadas de que “este é o momento e é isso 

que preciso resolver”.  

 Talvez fosse interessante que as experiências educacionais que buscam se constituir 

como alternativas a esse sistema, pretendendo romper com a dicotomia trabalho/lazer (em que 

se renuncia ao acontecimento para obter uma recompensa posterior), exercessem uma atenção 

constante a quanto os seus processos conseguem acompanhar as errâncias do desejo e quanto 

ainda se estaria a criar uma dependência desnecessária, como, por exemplo, quando se justifica 

uma modelização por entender que não se pode delegar à criança o que seria “o papel do 

adulto”. No caso, práticas que pudessem preservar a riqueza de sensibilidade e expressão da 

criança e que não caíssem no entendimento de que o processo de criação não pode ser guiado 

por desejos e interesses que escapam àquele cardápio educacional. 

 Há um risco constante de que práticas que inicialmente funcionam como um exercício 

do desejo se tornem transmissoras de conhecimento, propiciando reproduções estéreis que 

assumem as formas desejantes anteriores para voltá-las ao mercado, ao invés de ao 

enriquecimento da relação com a vida. Guattari traz o exemplo de uma escola inspirada pelo 

método Freinet, onde a criança pergunta ao professor se eles seriam obrigados, no próximo ano, 

a fazer os “tais textos livres"41. Mas, também, poderíamos citar a experiência das escolas da 

floresta, que têm em seus princípios a proposta de ser um processo guiado pelos interesses e 

necessidades da criança, não focado no desenvolvimento cognitivo, mas que se tornou, em 

algumas experiências e publicações, apenas um sinônimo de aula a céu aberto42. 

 Criatividade, empatia, pensar multidisciplinarmente, são demandas que não 

necessariamente incluem constituir suas próprias necessidades, se posicionar ativamente em 

relação ao que atravessa ou produzir uma irreversivibilidade do tempo; antes buscam oferecer 

solução a uma questão da qual não se participou da formulação ou não se pode reformular o 

que foi proposto ou trazido. 

                                                 
41 Guattari, F e Rolnik, S. Cartografias do Desejo, op. cit., p. 52.  
42 Sachville-Ford, M. e Davenport, H. Critical Issues in Forest School. Londres: Sage, 2019. 
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 Nesses casos, pode ser ainda mais complicado alcançar um outro sentido para a relação 

do trabalho com o lazer. Alcançar o que torne o recreio um esquecimento ativo, uma distração 

do foco, para se estar à espreita de novos afetos que impulsionem criações. O oposto disso seria 

continuar a funcionar apenas como um alívio, uma dispersão, um balão de oxigênio para se 

suportar o que passou e o que ainda está por vir. 

 É de se entender a dificuldade em tirar o “futuro" da escola (se você fizer isso, algo bom 

virá, espere, aguarde!), pois, para abrir mão disso, ela teria que ser capaz de captar o desejo, 

lutar para provocar uma atenção que ajude a criança ou o jovem a constituir seus reais interesses 

e necessidades, o que já seria adverso diante de tantas dispersões na vida urbana atual. Mas esse 

é também o trabalho necessário para não cair no perigo da clareza 43  e seguir uma linha 

molecular que vai dar no mesmo lugar. O trabalho que tem como objetivo evitar que o desejo 

amargue aquele espaço-tempo, ou pior, que “anule” o seu paladar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil Platôs, vol. 3. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 109.  
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3 NARRATIVAS DISTÓPICAS 

 

O tempo na ascensão  

 

Faziam-me lembrar Os Três Libertos, cuja história é 

conhecida por todos os nossos estudantes. A história fala de 

três números que foram dispensados do trabalho, a título 

experimental; foi dito a cada um deles que podia fazer o que 

lhe apetecesse, ir para onde quisesse. Os míseros ficaram-

se pelo local de trabalho habitual, que observavam de olhos 

ávidos.  

Durante horas e horas fizeram em público uma série de 

gestos que se tinham transformado para eles numa 

necessidade física: serraram e aplainaram, pregaram com 

invisíveis martelos pregos igualmente invisíveis. Por fim, 

no décimo dia de liberdade, deram as mãos e, ao som do 

Hino, entraram na água e avançaram por ali adiante, até que 

a água os submergiu, pondo fim aos seus sofrimentos.44 

 

(Yevgeny Zamyatin, Nós) 

 

 Pode soar perturbador, ou mesmo ser sinônimo de vazio, habitar um tempo que não é 

dedicado, isto é, que não seja tributário de atividades que signifiquem “realizar coisas”; em 

outras palavras, não investir no que, de alguma forma, contribui para um posicionamento em 

uma hierarquia qualquer, por mais efêmera, imaginária ou inconsciente que seja. Isso 

significaria estender, para além do período dedicado a empresa, a todos os momentos a 

necessidade desse modo de produção, mesmo que fazê-lo possa trazer como um de seus efeitos 

o estresse ou um esgotamento. Caso contrário, seria como privar-se de um modo de produção 

que se tornou uma “necessidade física” – uma alternativa que se entenderia como não fazer 

“nada”, o que não seria algo considerado “bom”. 

                                                 
44 Zamyatin, Y. Nós. Trad. Manuel João Gomes. Lisboa: Antígona, [1921] 2004. Edição digitalizada disponível 

em: http://dagobah.com.br/wp-content/uploads/2017/01/ZAMYATIN-Yevgeny-1921-N%C3%B3s.pdf.  

http://dagobah.com.br/wp-content/uploads/2017/01/ZAMYATIN-Yevgeny-1921-N%2525C3%2525B3s.pdf
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 No Discurso da Servidão Voluntária, podemos perceber como, mesmo no poder 

soberano, o poder já invadia o desejo, capturava a subjetividade para brigar não por sua 

liberdade igual a um animal amarrado que resiste com as armas que tem (suas garras, chifres e 

bicos) ou dá mostras de lamentar sua privação, mas pelo seu direito à cupidez, ao espólio, ao 

passatempo, etc., e pelas ascensões que isso traz ou possibilita.  

 Apesar de se ater, em alguns aspectos, em uma análise da “consciência”, La Boétie, de 

certa forma, traça o que seria o percurso desse esmaecimento do desejo de liberdade nessa 

modalidade do poder que precede as disciplinas45 . De início, ele diz: “É verdade que, a 

princípio, [se] serve com constrangimento e pela força”, depois, ele considera, seria pelo 

“esquecimento", o hábito, “até que deixamos de sentir o amargor do veneno da servidão”, em 

seguida, pelo medo de se reativar os protestos, “pela covardia que a tirania inspira”; e depois, 

pelos prazeres, "engodos da servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania”, além dos 

encobrimentos, o “disfarce da religião". Mas o que levaria à devoção, a fazer parecer 

interessante e “proveitosa” a tirania, seria a estrutura hierárquica na qual se inserem46. 

 Com isso, entendo que o esmaecimento do desejo de liberdade não prosperaria sem que 

se atingisse a atenção, de modo que se pudesse “esquecer” o gosto da liberdade, impedindo-nos 

de sermos “dotados de um espírito de clarividência”, a ponto de deixarmos de imaginar e sentir 

a liberdade. Não à toa, hoje em dia, a atenção é “monetizada”. Quanto custam os segundos da 

atenção de milhões de pessoas? Quanto custa, em atenção, usar as mídias sociais ou quaisquer 

serviços digitais gratuitos? Para ter acesso a um vídeo, basta assistir a uma propaganda antes. 

Há sempre uma disputa, ou mesmo um assédio, para canalizar a apreensão, capturar a atenção 

para as estruturas às quais se “deveria” ascender. Uma briga sobre em que âmbito interessaria 

intervir, em quais composições interferir, e que ajudará a estabelecer os critérios a serem 

levados em consideração e a direcionar ao que é relevante atentar, intervindo portanto, também, 

na percepção e definição das necessidades. Necessidade no sentido do que é essencial para a 

vida, para o desejo, e que valha o combate e os riscos para ir adiante. O que mais se deseja 

cultivar, numa inclinação que pode permanecer mesmo nas situações mais precárias. 

 A distopia atual talvez seja a das suscitações cotidianas, cada vez mais sutis e 

eletrônicas, cada vez mais coladas ao corpo, que fisgam nossa atenção nos atraindo para o que 

virou nossa necessidade (se posicionar em alguma escala).  

                                                 
45 Como bem demonstrou Foucault no livro Em defesa da sociedade. Curso no College de France (1975-1976). 

São Paulo: Martins Fontes, 2005.  
46 La Boétie, É. O Discurso da servidão voluntária. Versão para eBookLibris, p. 36 de 57. Disponível em: 

http://www.miniweb.com.br/biblioteca/artigos/servidao_voluntaria.pdf. 

http://www.miniweb.com.br/biblioteca/artigos/servidao_voluntaria.pdf
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 Lançado em 1968, o livro Do the Androids Dream with Electric Sheeps? traçava um 

futuro ambientado nos anos 1990, em um cenário pós-guerra mundial nuclear, no qual os 

habitantes que restaram sobre a Terra tinham, diante do vazio, da depressão ou da solidão 

sufocante, a companhia de um apresentador de TV 23 horas no ar, a possibilidade de comprar 

e cuidar de animais vivos ou de suas imitações elétricas, uma "caixa” por meio da qual poderiam 

compartilhar suas tristezas e felicidades com pessoas distantes e com um ser dito superior, 

chamado Mercer, e, além do seu próprio trabalho, havia ainda a possibilidade de discar para 

algum afeto e provocá-lo imediatamente em si, através de um aparelho. Estas seriam 

alternativas para se ascender na própria "capacidade empática". Hoje, podemos dizer, temos 

um cenário bem mais generoso nesse sentido. 

 Ao alcance das mãos, no corpo e em todos ambientes por onde circulamos temos telas, 

eletrônicos vestíveis e outros “ganchos” que nos conectam à possibilidade de ascenção na 

utilidade social, na capacidade de sentir prazer, na formação de amizades, na produção de 

conhecimento, de felicidade etc. Inúmeras alternativas, cada vez mais personalizadas, prontas 

para ajudar a fabricar pequenas metas, sonhos ou "necessidades” que permitam "discar” para 

algum afeto na medida em que são galgados novos degraus em alguma espécie de 

ranqueamento – o que ajudaria, também, a “salvar” a subjetividade de uma miséria maior que 

a realidade sem tais recursos guardaria. 

 Ao longo do livro, Mercer se revela um impostor, um sujeito comum pago para encenar, 

já o apresentador, se descobre mais adiante, é um androide incapaz de empatia, assim como os 

seus convidados. Ainda há, em certo momento, a revelação de que o animal desejado é apenas 

elétrico. Se, atualmente, ocorresse algo no mesmo sentido, se pudéssemos perceber que essas 

escalas de valor se sustentam em meras expectativas que se esfarelam quando veem a luz do 

sol e tem a sua opacidade e redundância expostas, isso não seria tão perturbador, pois, para essa 

subjetividade, a verdadeira distopia é não ter como “preencher” o tempo ou os afetos, o que dá 

no mesmo. 

 

 

Algoritmos para os afetos: emojis mentais 

 

 Se há algo de que o marketing faz um uso produtivo são os algoritmos. Os algoritmos 

são conjuntos de regras predefinidas que orientam ações a partir dos dados que recebem. Além 

de executar uma sequência de instruções (comandos prévios), também podem ser programados 

para criar outras orientações, outros padrões a serem seguidos, que vão sempre estar de acordo 
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com as regras que o compuseram inicialmente. Eles podem, portanto, “aprender” a partir dos 

dados que recebem e produzir outros procedimentos, gerar outras instruções, e se complexificar 

ao ponto de produzir respostas até mesmo inesperadas, mas, no contexto digital, vão 

inevitavelmente reiterar os códigos anteriormente definidos. São, assim, capazes de uma 

“criatividade” e de uma imprevisibilidade que não supera a lógica previamente estabelecida e 

não se desvia do protocolo antes inserido, apenas produzindo variações, diversidades, em torno 

dele. É a “escolha” que cabe as Inteligências Artificiais que eles compõem, que são reféns 

dessas coordenadas, assim como podem ser “livres” para, a partir desses comandos, “criar” 

novas camadas de representações que não estavam previstas nas suas linhas de programação.  

 Os algoritmos são, então, essas coordenadas específicas que traduzem os dados que o 

“afetam”, definem suas correspondências, e produzem ações automatizadas que são pensadas, 

muitas vezes, como solução para tarefas burocráticas, mesmo as mais complexas. Utilizados 

para fins de marketing, eles procuram captar as necessidades e direcioná-las para os produtos 

do mercado. Estratégia que se torna cada vez mais presente com a disseminação, via internet, 

de suas “iscas”, que hoje atingem a maioria dos espaços da vida urbana e são planejadas para 

fisgar o desejo para suas soluções e variações criativas. E que, seguindo a lógica do marketing, 

servirão para fazer o que já se queria, mas não se tinha recursos para pôr em ação47. 

 É nesse mesmo sentido que funcionam os emojis mentais. São ideias prévias dos afetos 

que servem como coordenadas que inclinam a certas feições que até podem variar, mas que 

continuam a seguir a sua lógica. Engancham os afetos em determinadas expressões e promovem 

um verdadeiro marketing do que se sente. O palhaço, em certo momento de sua apresentação, 

quer transmitir alegria, ou espanto, o ator de teatro, numa cena, quer comunicar sua presença, 

ou sua angústia, a professora de jardim de infância quer demonstrar surpresa com o desenho da 

criança ou, noutro momento, sua raiva diante de uma transgressão, e, eventualmente, o recurso 

que encontram é conectar esse desejo de transmissão num receituário de gestos, posturas, 

entonações e expressões faciais, os quais irão expor os seus traços característicos, emitir signos 

padrões, para afetar o outro. Mas não se espera apenas produzir um efeito no outro, se espera, 

também, provocar em si tais afetos com essa expressão ou, mais adiante, que esses afetos surjam 

como reflexo do olhar do outro – uma expectativa de certos afetos que não vai produzir algo 

muito além do que afetos dessa expectativa. 

 Com isso, os emojis mentais guiarão a sua conduta, orientarão quanto aos traços 

adequados, mas também levarão a expressões carregadas de vazio que funcionam em um grau 
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 Eyal, N. Hooked: how to build habit-forming products. Nova Iorque: Portfolio Penguin, 2014, p. 12. 
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de intensidade mínimo, mesmo miserável. Porém, ainda assim podem ter os seus efeitos 

(alcançar uma produtividade), funcionar ao seu modo, ao menos o bastante para disfarçar, com 

o reconhecimento, a sua rendundância, a sua limitação aos próprio contornos, que se 

“legitimam” num olhar externo que agora também será o censor digital, pronto para detectar os 

afetos que não se percebeu. 

 

 

Pouca infância e muito infantis48 

  

 Em Alice no País das Maravilhas, há um momento em que Alice está sentada debaixo 

de uma árvore, entediada, enquanto pensa: será que fazer um colar de margaridas vale o esforço 

de me levantar e colher algumas flores? Mais adiante, enquanto descia pelo buraco do coelho, 

ela se questiona, só que dessa vez animada: o que pensariam de mim se eu caísse da escada e 

nem reclamasse? Ficariam impressionados se eu soubesse a distância para o centro da Terra? 

Ou receosa: se eu visitasse o que há do outro lado da Terra, me achariam ignorante se eu errasse 

o nome do país? E assim ela segue, durante suas aventuras sob a terra, nas diversas situações 

que lhe despertam questões, tais como: o que achariam de mim se eu fizesse isto ou dissesse 

aquilo? Chegando a uma autocensura: “você devia se envergonhar de si mesma”49 e até além: 

“digam primeiro quem eu sou?”50. 

 Nietzsche coloca a criança como um estado de espírito elevado51, um espírito que 

precisaríamos habitar para poder criar novos valores, para afirmar nosso próprio mundo e o 

nosso próprio desejo. Mas de que criança ele fala? Certamente não se trata desse modo de ser 

criança que investe o desejo numa adesão a um olhar externo que inibe, mas também 

recompensa, e que o endossa a ponto de dele depender para valorar, e de ter todo um sistema 

de valores crivados pela antecipação de um certo socius. Antes, poderíamos dizer que há algo 

de infantil em ser levado a depender dos enquadres (aprendidos nos ambientes de ensino, na 

família, nas produções audiovisuais etc.) para poder valorar e se expressar. Seria, portanto, um 

espírito infantilizado o dessa criança que se seduz por essas modelizações que a coagem para 

uma adesão ou, muitas vezes, para uma transgressão (através do besteirol, por exemplo) que as 

mantém como referências. E que segue as diretrizes de um treinamento mais eficaz que a 

                                                 
48 Expressão utilizada por Sueli Rolnik no livro Micropolítica:cartografias do desejo, op. cit., p. 315.  
49 Carroll, L. Alice no país das maravilhas. Trad. N. Sevcenko. São Paulo: Scipione, 1994, p. 24. 
50 Ibidem, p. 26.  
51 Nietzsche, F. Assim falava Zaratustra. Das três transformações. Verão digital eBooksBrasil, 2002. Disponível 

em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/zara.pdf. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/zara.pdf
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disciplinarização tradicional enquanto é inclinada para um fluxo miserável do desejo que se 

manifesta em suas expressões estereotipadas, no seu brincar em que se busca o igual e no seu 

“fazer como” que se identifica com o que a torna espectadora e que pode, de certa forma, 

posicioná-la numa escala inconsciente orientada por valores hierárquicos, cujo sentido é 

sustentado pela comparação – o que muitas vezes é entendido como sendo próprio da criança, 

assim como se entenderia que o amadurecimento se dará quando, mais adiante, ela for capaz de 

ascender em outras coisas. Coisas mais adultas. Próprio da criança, ou não, dependeria em que 

se ascenderia.  

 Mas Nietzsche fala de uma outra criança, de um outro espírito de criança, ou podemos 

dizer, de uma infância e não desse estado infantil. Ele fala de uma errância afirmativa que 

constrói a sua própria linguagem, suas próprias referências, para se reencontrar com o seu 

desejo. Um brincar com a linguagem como o faz Alice quando deixa escapar uma diferença, 

um nonsense, ao tentar reproduzir um poema conhecido e este não sai como esperado, 

desviando-se: 

 

Vou tentar recitar o poema "Diverte-se o fofo crocodilo". 

Mas sua voz soou rouca e estranha. Nem as palavras pareciam ser as mesmas: 

 

Diverte-se o fofo crocodilo, 

em deixar sua cauda lustrada, 

mergulhando nas águas do Nilo, 

pra ficar com a escama dourada. 

 

Cheio dos sorrisos mais gostosos, 

tendo as patas bem esticadas, 

saúda os peixinhos tão fogosos, 

com as mandíbulas arreganhadas 

 

– Tenho certeza de que essas não são as palavras certas.52 

 

 Uma aventura necessária para se constituir valores que potencializem o que é vital e faz 

vibrar, e que produzam afetos e desejos que dispensem a distração dos engodos supersticiosos 

ou das motivações que levam a atenção ao que está ausente, para, assim, alcançar não uma 

expressão correta, mas precisa, em harmonia com essas necessidades.  

 Nesse sentido, o poder é uma imprecisão, e a infantilização é uma de suas principais 

armas, que forja dependências desnecessárias, afirmando uma suposta incapacidade de criar 

valores e de elaborar expressões a partir de estranhamentos, produzindo um distanciamento, 

                                                 
52 Carroll, L. Alice no país das maravilhas, op. cit., p. 25. 
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uma desconexão com as forças do mundo que a atravessam e que acaba por inclinar a 

subjetividade para respostas automáticas, que são também elas valorações automáticas que 

conseguem perceber o que avaria com piedade, culpa ou vergonha, pois se afastam dos 

enquadres imaginários, e não como uma linguagem própria capaz de fazer passar algo que não 

busca correspondência. Talvez por isso Guattari diga que os adultos é que são infantis e que só 

depois as crianças se infantilizam também53. Mas como isso ocorreria? O que sustentaria esse 

espírito? 

 Talvez pudéssemos considerar três valores que contribuem para essa infantilização. 

Num primeiro momento se pensa: desejar a produção é desnecessário, considerar o desejo, as 

sensibilidades que ele capta, apenas traz confusão e atrapalha o rumo das coisas. É o que ocorre 

quando, por exemplo, se diz para a criança: preciso que você faça isso, mas não se preocupe, 

no fim haverá o reconhecimento, a identidade, o prazer. Assim como se diz para si mesmo que 

trabalhar é sacrificar o desejo, mas adiante haverá recompensas ou alívios que justificam o 

sacrifício. Com isso, viria um segundo valor: a obediência é louvável. Não se pode abrir mão 

das estruturas existentes, mais adiante vamos precisar delas. É preciso então se antecipar e 

aprender o que será útil mais a frente, para se adaptar melhor. Quem não aprecia a obediência 

da criança, do subordinado? Ser previsível em suas respostas, ter reações antecipáveis, afetos 

que estabelecem relações automáticas, tudo isso ajuda e é importante para não dispensar as 

formas existentes, o que implica não só as formas sociais, mas as psíquicas também. A 

subjetividade colada numa identidade precisa ser respeitada; é preciso obedecer a direção que 

se aponta através dos interesses e da consciência. 

 E quando os dois valores já estão bem impregnados, embrenhados na subjetividade, 

disseminando toda a sua miséria, surge um terceiro valor, a constatação: a dependência é 

inevitável. É-se incapaz de construir perspectivas que possam funcionar sem que tudo o que se 

percebe e produz passe por uma mediação exterior; todas as escolhas e decisões precisam ser 

avalizadas. Um filtro para o que afeta e para o como afetar, a fim de que não se fantasie opiniões 

inúteis, alternativas infrutíferas, paixões e ações que não funcionam em nada. Fora disso, só 

haveria vazio e impotência. Pois só fará sentido para si, e seu desejo só poderá se efetuar se 

houver uma tradução, uma intervenção terceira. É quando se pensa: alguem dirá se é bom pra 

mim. 

** 

 

                                                 
53 Guattari, F. e Rolnik, S. Micropolítica: cartografias do desejo, op. cit., p. 26.  
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 Diante do julgamento de quem roubou as tortas, Alice ouve os imperativos do rei/juiz. 

De início respeitosa e cautelosa, não quer ser imprudente, mas também já não se seduz, já não 

teme, não o suficiente, para se interessar por aquilo. Aqui e ali, ela encontra espaços, ou melhor, 

frestas para se engrandecer diante das armadilhas daqueles códigos, do olhar que predomina e 

dos afetos que se insinuam. Essa insurgência ainda não é suficiente, mas prenuncia algo. Trata-

se de uma sensibilidade capaz de se abrir para experimentações que subvertem os valores 

vigentes, sem necessariamente reduzi-las à superfície da linguagem. É o prenúncio de um 

espírito que pode dar passagem para o que destoa do que há de mais naturalizado, sem a 

pretensão de transgredir – pelo menos não como finalidade, apenas como consequência. 

 

 

Expressões tortuosas 

  

Philip K. Dick certa vez disse durante um discurso: 

 

[...] eu comecei a pensar que talvez cada ser humano viva em um mundo único, 

[...] um mundo diferente daqueles habitados por todos os outros seres 

humanos. [...] E o mundo de um esquizofrênico? [...] Talvez não podemos 

dizer que nós estamos em contato com a realidade e ele não, ao invés disso 

deveríamos dizer que sua realidade é tão diferente da nossa que ele não pode 

explicar a sua para nós [...] O problema então é que se os mundos subjetivos 

são experimentados muito diferentemente, então ocorre uma ruptura na 

comunicação...54 

 

 Ele ressalta, portanto, os mundos como produções únicas sempre divergentes (ou 

poderíamos dizer, que acessam para a diferença mais amplamente ou não), que teriam como 

questão o desafio de serem “explicados”, sendo que o mundo do esquizofrênico teria ido tão 

longe nessa dissidência que tornou a tarefa de comunicar inviável ou, ao menos, improvável. O 

próprio Philip Dick foi diagnosticado com esquizofrenia quando criança; no entanto, ele foi 

capaz de criar e elaborar, de forma consistente, mundos interessantes que expressavam 

perspectivas singulares permeadas pela questão do que é ou não real. O mesmo não poderíamos 

dizer sobre o que ocorre com os esquizofrênicos em seu livro que deu origem ao filme Blade 

Runner55. Na estória, eles são isolados em “instituições especiais” e são passíveis de serem 

                                                 
54 Trecho extraído de Dick, P. K. How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later (1978). In: 

The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings. New York: Pantheon 

Books, 1995, online, tradução minha. Disponível em: https://urbigenous.net/library/how_to_build.html.  
55 Dick, P. K. Andróides sonham com carneiros elétricos? Biblioteca do Exilado: [s.d]. 

https://urbigenous.net/library/how_to_build.html


51 

 

confundidos, afetivamente, com os andróides, que eram descritos como seres incapazes de 

sentir empatia, “máquinas que não reagiam emocionalmente” e que não possuíam “nenhuma 

percepção emocional, nenhum senso de sentimento do significado real”56 do que dizem. 

 Afirmar algo assim, que não há uma “percepção emocional e senso de sentimento real”, 

como se não houvesse uma sensibilidade de outra ordem, seria uma avaliação de uma 

subjetividade que se atém aos parâmetros da comunicação. Assim como poderíamos dizer que 

há uma certa tortuosidade, algo canhestro mesmo, em várias das expressões que esses mundos 

tão divergentes provocam, como muitas vezes se poderia dizer das expressões da infância: que 

estas não passam de colocações imprecisas, caóticas, aparentemente desconexas e que são 

portadoras de gestos que podem ser tidos como inexplicáveis e incompreensíveis. E que, 

também por isso, se tornam indesejadas, tal como são indesejados os afetos que estes mundos 

produzem, afetos que são mais difíceis de captar por não se sujeitarem aos equivalentes gerais, 

não se inclinando a valores reversíveis, traduzíveis, que possuiriam algum tipo de 

correspondência, de convertibilidade. E, por essa tendência, são expressões que não se 

contentam com modelizações e que, muitas vezes, são tidas como infantilizadas, inválidas, e, 

não tão raramente, são medicadas. Expressões consideradas equivocadas por gaguejarem em 

língua nativa57, por não terem a polidez das expressões automatizadas, já prontas, e que por isso 

mesmo carregam uma grande intensidade, uma potência que busca ser exercida, precisamente 

porque o que há de ressonante nessas subjetividades é a inclinação para afirmar o desejo, para 

acompanhar os movimentos intensivos e extrair algo que as faz serem capazes de criar outros 

valores e perspectivas – o que não quer dizer que sejam expressões sempre precisas em relação 

ao desejo, tampouco que funcionem. Pelo contrário, isso acaba se tornando cada vez mais difícil 

com os bloqueios, interrupções e seduções... Muitas vezes, são confusas como o sonho, e 

parecem mesmo imprudências, que poderiam acabar por levar os riscos a se concretizaram – 

diante do que, talvez, não se seja capaz de elaborar uma alternativa, uma saída. Mas não seria 

o caso de imprecisões desejadas ou intencionadas, antes seriam expressões em que há uma 

depuração em curso, uma apreensão que mergulha no caos e explora um mundo que se abre à 

diferença, mas que ainda precisa construir um know-how, desenvolver uma prática mais 

apurada, uma maior capacidade de elaboração. E que necessita desse trabalho de lapidação para 

materializar sua potência, para que seja capaz de mudar o estado atual das coisas – o que acaba 

                                                 
56 Ibidem, p. 117 de 149. 
57 “O escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na sensação, e que faz gaguejar a 

língua corrente, ou tremer, ou gritar, ou mesmo cantar!” (Deleuze, G. e Guattari, F. O que é a filosofia?. São Paulo: 

Ed. 34, 1992, p. 228).   
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sendo ainda mais desafiante diante das ameaças. Porque, certamente, há todos esses riscos que 

podem levar ao naufrágio as incursões do desejo, impedindo suas expressões de alcançarem um 

ponto em que se é capaz de conecção com o outro, criando impasses aos quais o desejo deveria 

se resignar, caso contrário ficaria à deriva; riscos que atemorizam e ajudam a fazer sucumbir 

aos afetos tristes que invocam “terrores íntimos”58. 

 Poderíamos considerar a atenção – que no caso não é uma atenção às formas, mas uma 

apreensão das forças que afetam o corpo, independente do modo como isso se dê – como o que 

permite à subjetividade alcançar, produzir uma certa sensibilidade, uma capacidade de 

distinguir, que, por sua vez, levará à construção de referências (ou seja, o que interessa ou não) 

através de algum critério valorativo. Mas, por fim, esse processo ainda necessitaria de uma 

pragmática que se sustente, senão de nada adianta, pois se sua expressão não alcançar uma 

precisão, não ganhar consistência e se concretizar de modo que possa ser efetiva, as coisas 

podem se tornar ainda mais difíceis. Especialmente quando, muitas vezes, essa prática 

permanece incompreensível e “inexplicável”, até o momento em que funcione. 

 Assombrado por tais terrores, pode-se olhar para esses movimentos e afirmar que são 

uma perda de tempo com riscos descabidos, “desnecessários”: uma imprudência! Talvez esses 

gestos, muitas vezes infrutíferos, se tornem realmente uma imprudência, mas penso que há 

também uma imprudência de outra ordem, que essa atenção e sensibilidade descritas não 

permitem aceitar: o risco maior de abandonar o processo de criação e se entregar a esses afetos 

tristes. Pois já se percebe que o que alimenta essa insistência é a própria persistência do desejo, 

que se expressa da forma que for possível, mesmo através das formas mais mortíferas.  

 

 

 

 

  

                                                 
58 Deleuze, G. e Parnet, C. Diálogos, op. cit., p. 50. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Se analisarmos os afetos e os valores que sustentam o poder para além dos disfarces 

morais, entendimentos supersticiosos e outros engodos por eles próprios demandados, 

perceberíamos o sentido ético que também os habita, perceberíamos o cálculo pragmático que 

excede o campo moral. Mesmo porque é sempre o desejo. Mas como é possível se contentar 

com essa política de oposição ao movimento? Como se pode avaliar como bom o que sufoca o 

desejo? Enquanto inibições e repressões de toda sorte fecham a porta das máquinas desejantes, 

da criação dos valores, dos afetos alegres, uma outra se abre: a alternativa da adaptação surge 

e, uma vez lá, obtem-se os seus benefícios, os seus encantos, esses prazeres que vão servir para 

manter a subjetividade nesse estado, aliviando a tensão do que se resolveu abandonar e se 

tornou um incômodo, e, também, por consequência, distanciando a subjetividade do desejo, 

desses outros afetos, da outra porta, até o momento em que essa saída já não seja mais percebida. 

E se é percebida, já não se a considera viável para tomar como direção, porque a desconexão 

tornou a tarefa ainda mais adversa e improvável, somando-se às adversidades antes já 

existentes59  – o que só aumenta a demanda por engodos que vão atribuir essa escolha a 

transcendências (personalidade, misticismo, normalidade, religião), naturalizando esses afetos 

com a ideia, encoberta, de que se é algo que não se pode mudar, então é melhor aliviar e 

esquecer. O “eu-não-posso” vira o “eu-não-quero”, e o que sobra se torna “o-que-desejo”. 

 Com isso, poderíamos dizer que, no início, todos sabem, ou melhor, sabem que sabem: 

da repressão, do incômodo ignorado, da opção pela insensibilidade para voltar-se à utilidade, 

da insatisfação em não acompanhar uma tendência do desejo. Em algum momento, antes do 

hábito, da cultura e da educação, tudo isso habitava a consciência. E, por isso, no princípio, a 

servidão era “com constrangimento e pela força”60, agora, a espada, a tortura e a palmatória já 

não são tão necessárias, pois se avança para aplicações mais suaves e eficientes, e se impregna 

a subjetividade com modelizações. Desse modo, já não incomodam tanto expectativas ou 

exigências, mandos disfarçados ou não, tais como: “eu ficaria muito feliz”, “não há outro 

modo”, “é o seu dever”. Até que, mais adiante, já se esqueceu do “gosto da liberdade”61. 

 Se tanto se insiste na criança, talvez seja porque ela é sempre um novo início, em que 

sabe que se sabe, em que se afirma a afirmação do desejo, mas ela também pode sucumbir a 

                                                 
59

 Se, no poder soberano, havia o perigo da fome e da execução, e no poder disciplinar havia os mais diversos 

castigos, no poder do controle ainda há o risco da loucura e do isolamento.  
60

 La Boétie, É. O Discurso sobre a servidão voluntária, op. cit., p. 23 de 57.  
61

 Ibidem.  
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esses engodos, que funcionam como uma falsa decifração, que têm a capacidade de amansar as 

inquietações, e que conseguem capturar o desejo justificando os movimentos intensivos de tal 

modo que se colam aos afetos, mas que são, no entanto, mais uma acomodação perigosa do que 

uma avaliação precisa. Trata-se de um sedutor encaixe de aplicabilidade universal que traria 

garantias e estabilidade; uma leitura universal de determinadas formas que funciona como um 

sobrecódigo, que não permite perceber a existência de algo ali se mexendo, se debatendo, 

protestando e, com isso, mascara a escolha ética. 

 O risco desse modo de lidar com as formas é o de “exclusivizar” uma determinada 

expressão e entendê-la como o objetivo em si, como a própria necessidade. Como se uma soma 

das formas produzisse um prazer natural advindo dessa combinação, ignorando as formas como 

o corpo de um processo, de um movimento que o precede e que pode servir para fazer passar o 

desejo, para elaborar os afetos que o potencializam, provocando mudanças necessárias, ou 

servir para dificultar esse processo, impedindo de avaliar a avaliação, de trazer à tona os valores 

que atravessam esses afetos. De outro lado, uma tentativa de expor de que são feitos esses afetos 

poderia permitir avaliar essas escolhas, deixando-se de encobrir decisões éticas e suas 

implicações com sentidos morais, e assim acessar a avaliação que nunca cessou, apenas se 

naturalizou, se automatizou. Seja em relação aos incômodos, aos prazeres, aos objetivos, trata-

se de perceber que função eles estão desempenhando e de que forma isso está servindo à vida. 

 Não creio que seja prudente negligenciar a composição do que atravessa nossos modos 

de sentir, perceber e agir, considerando todos os problemas provenientes disso. Não seria 

prudente perceber a razão como cognição sem afeto, e o prazer como afeto sem cognição. Para 

que isso não ocorra, seria necessário regredir ao que antecede a imagem, à apreensão que não 

“exclusiviza” nenhuma forma, alcançando a ideia que não se colou a nenhum contorno ainda. 

O que significa também se abrir para estranhamentos, que serão capazes de criar outras 

referências, outras percepções, outros valores, outros mundos e outras linguagens (usos 

estrangeiros da língua vigente). 

 Perceber o desejo em todas as formas, em todas as produções, e a inclinação ao poder 

como um de seus agenciamentos possíveis, em que, mesmo levando a imprecisões, há um 

desfrute nos fluxos miseráveis que fazem passar, poderá ser crucial para o questionamento dos 

encantos e prazeres que fazem tais modos perdurarem ou voltarem ao mesmo lugar, a mesma 

lógica; para a intervenção no que pode ter uma nova roupagem, mas que não deixa de boicotar 

ou interromper o que realmente poderia trazer transformações efetivas  nesse modus operandi 

(as “alegrias” da miséria do poder). Assim como atentar à insegurança frequente, ao medo e à 

culpa que há no déspota, que há em colar o próprio desejo no desejo do outro, ao ponto de já 
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não mais conseguir perceber a miséria das “alegrias” do poder, seria importante para se intervir 

em situações as mais repressivas, aquelas em que não há espaço para florescer um desejo 

voltado para a diferença. Uma sensibilidade que é necessária para se cultivar outros modos de 

subjetivação, modos que possam eclodir em outras práticas, outros exercícios do desejo, nesses 

espaços, para que possa haver interesse e até maravilhamento pelos desvios que a criança faz 

na escola, com o que surge de alegre e imprevisto na família, e alcançar, no trabalho, finalidades 

que tenham potencial de quebrar a rotina burocrática da solução de problemas, apesar de todos 

os desafios que essas escolhas trazem.  

 Assim, a partir de uma outra atenção, se poderia fazer emergir uma outra relação com 

as formas, mais em sintonia com o que a vida pede. Uma relação não mais de dever, obrigação 

ou premiação, mas principalmente de desejo. 
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