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Jagunço é o sertão. O senhor pergunte: quem foi que foi que foi o jagunço Riobaldo? Mas 

aquele menino, o Valtei, na hora em que o pai e a mãe judiavam dele por lei, ele pedia socorro 

aos estranhos. Até o Jazevedão, estivesse ali, vinha com brutalidade de socorro, capaz. Todos 

estão loucos, neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão 

para haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de 

aumentar a cabeça, para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente – o 

que produz os ventos. Só se pode viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de 

ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na 

loucura. Deus é que me sabe. O Reinaldo era Diadorim – mas Diadorim era um sentimento 

meu. Diadorim e Otacília. Otacília sendo forte como a paz, feito aqueles largos remansos do 

Urucuia, mas que é rio de braveza. Ele está sempre longe. Sozinho. Ouvindo uma violinha 

tocar, o senhor se lembra dele. Uma musiquinha até que não podia ser mais dançada – só o 

debulhadinho de purezas, de virar-virar... Deus está em tudo – conforme a crença? Mas tudo 

vai vivendo demais, se remexendo. Deus estava mesmo vislumbrante era se tudo esbarrasse, 

por uma vez. Como é que se pode pensar toda hora nos novíssimos, a gente estando ocupado 

com estes negócios gerais? Tudo o que já foi, é o começo do que vai vir, toda a hora a gente 

está num cômpito. Eu penso é assim, na paridade. O demônio na rua.... Viver é muito 

perigoso; e não é não. 

       Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver a teoria do desejo em O Anti-Édipo, livro do 
filosofo Gilles Deleuze e do psicanalista Felix Guattari. O intuito deste trabalho é investigar a 
concepção de desejo como produção e a crítica que este conceito realiza ao desejo como falta 
e a ideologia da falta. Desenvolvemos num primeiro momento o modo de funcionamento do 
inconsciente maquínico, com suas peças produtivas, o corpo sem órgãos e os objetos parciais 
e suas sínteses próprias. Desenvolvemos também as formas de funcionamento das máquinas 
sociais e o mecanismo de recalcamento que elas induzem. O objetivo é de desvelar a criticar a 
falta e a ideologia da falta com as categorias necessárias que estariam vinculadas a um 
inconsciente molecular, apenas produtivo, em que a falta é apenas estimulada e realizada 
enquanto repressão de instâncias sociais, que, no entanto, são produtivas. A partir da 
compreensão deste inconsciente maquínico, desenvolvemos num segundo momento as 
críticas aos paralogismos da psicanálise, em que Deleuze & Guattari se atêm aos equívocos 
que tendem a reconhecer uma instância transcendente governando o desejo. Para contrapor-se 
a essa visão transcendental, em que estão ligados os conceitos de Édipo, falta, lei, castração e 
significante, é preciso recorrer aos modos como as máquinas sociais e as máquinas desejantes 
estão ligadas e imbricadas. Num terceiro momento, tentamos compreender como tais 
categorias de interpretação do desejo estão em confluência com o modo de funcionamento do 
capitalismo enquanto máquina desejante social, e como a psicanálise tende a realizar os 
mesmos efeitos que esse tipo de máquina desejante social realiza no modo como recalca ou 
reprime o desejo. É neste último e conclusivo aspecto que encontramos as formulações do 
desejo como falta e da ideologia da falta. Estas formulações estão em conjugação e comunhão 
com as formas repressivas que o capitalismo enquanto máquina social realiza no interior de 
suas máquinas desejantes.  

 

Palavras-chave: Teoria do desejo. Capitalismo e esquizofrenia. Corpo sem órgãos. Ideologia 
da falta. Filosofia e psicanálise. Esquizoanálise.   
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ABSTRACT 

 

This study have an objective develop the theory of desire in the book The Anti-Oedipus, of 
respectively French philosophes Gilles Deleuze and psychoanalyst Felix Guattari. The 
intention of study is inquire the theory of desire as production e the critics to desire as lack 
and the ideology of lack. In first time, we develop the machinic unconscious with the piece 
productive, with the body without organs and the partial objects and own synthesis. We 
develop too the forms of function of the machine social e the mechanism of the repression 
what the machine induce. The objective is unveil the critics of the lack and the ideology the 
lack whit the categories necessary involve to the machinic unconscious, just production, in the 
lack is just stimulate while repression to the machine social production. While we understood 
to the machinic unconscious, we develop to the critics for the paralogism to the 
psychoanalytic, and Deleuze and Guattari concentrate in the misunderstandings about to the 
transcendental instance governed to desire. To the opposite for theses transcendental instance 
in the link to the concepts of the Oedipal, lack, law, castration, signifier, is necessity of the to 
resort of the forms of machine social and desire machine is imbricated. In the third time, 
develop to the forms of these concepts were imbricated to the forms of machine capitalism 
social and how psychoanalysis realized of the same effects to the capitalism where realized 
own repression. In the last time, we find to the concepts of the desire as lack and the ideology 
of the lack. These formulations is conjugation with to the forms repression of the capitalism 
while machine social realized in the inside to the own machine desire.  
 
Keywords: theory of desire, capitalism and schizophrenia, body without organs, ideology of 
lack, philosophy and psychoanalysis, schizoanalysis.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta monografia é de alcançar uma compreensão do desejo como produção 

a partir da obra de Gilles Deleuze e Felix Guattari, especificamente O Anti-Édipo.  O objetivo 

especifico orientador é o de compreender e desenvolver como este conceito de desejo é 

construído em oposição e em crítica ao desejo como falta e a ideologia da falta.  

Seguramente O Anti-Édipo é um livro esquizofrênico. É porque ele está concentrado no 

processo esquizofrênico como uma linha que percorre o “indivíduo e sociedade (ou desejo e 

socius), infra e superestrutura (ou produção e representação), forma e conteúdo (ou 

significação e funcionamento)” (GOLDMAN, 1999, p.65), sem, no entanto, opor um e outro, 

mas pertencendo ambos e os fazendo relacionar-se constantemente. É porque O Anti-Édipo se 

coloca para aquém e além das dicotomias, utilizando-as para seus fins e objetivos, colocando-

se como uma máquina desejante que põem a funcionar seus conceitos próprios.1  

Primeiramente devemos entender como o desejo é produtivo. É o objetivo visado pelo 

primeiro capítulo. Entendendo que o social também é desejante e o desejo é social, o capítulo, 

em sua longa abordagem se detém em desenvolver essa dupla ancoragem. Por um lado, as 

máquinas desejantes são a unidade do desejo produtivo, e funcionam de acordo com regimes e 

modos de produção, com forças produtivas e peças trabalhadoras. Por outro lado, toda 

sociedade é já uma megamáquina produtiva, que, em condições análogas às máquinas 

desejantes, realiza processos de produção do desejo. Estes processos, comum às duas 

máquinas, são definidos como sínteses passivas. É necessário neste momento da monografia 

deter-se nas formas e funcionamento das máquinas sociais definidas por O Anti-Édipo, a 

saber, a máquina selvagem e máquina bárbara. É imprescindível, para a compreensão da falta, 

o desenvolvimento destas máquinas, pois, são elas que tornarão o capitalismo possível e é 

através delas que o capitalismo funciona, como também engendra a falta a partir das 

condições dispostas por essas máquinas. É por motivos didáticos e introdutório que o capítulo 

primeiro se alonga nas formações e modos de funcionamento das máquinas selvagens e da 

máquina bárbara.  

Compreendendo o desejo como produção, teremos condições de desenvolver a crítica 

empreendida por O Anti-Édipo ao desejo como falta e a ideologia da falta. Este é o objetivo 

                                                

1 “ O artista é o senhor dos objetos; integra na sua arte objetos partidos, queimados, estragados, para submetê-los 
ao regime das máquinas desejantes, nas quais o desarranjo faz parte do próprio funcionamento; ele apresenta 
máquinas paranoicas, miraculantes, celibatárias como outras tantas máquinas técnicas, pronto a minar as 
máquinas técnicas com máquinas desejantes. Mais ainda: a própria obra de arte é uma máquina desejante. O 
artista acumula o seu tesouro para uma explosão próxima, razão pela qual ele acha que as destruições, na 
verdade, não advêm com suficiente rapidez. “ (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 49-50).  
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do segundo capítulo. Este se detém nas relações entre o desejo como produção e seus 

mecanismos próprios de representação, oriundo do recalcamento sempre presente em 

qualquer mecanismo desejante. Como também se atem aos modos como a psicanálise tende a 

se equivocar no uso que realizam das máquinas desejantes, nos equívocos que os autores 

denominam paralogismos. Estes paralogismos, que são: a extrapolação, o double bind, a 

aplicação, o deslocamento e o após são constituídos pela psicanálise para definir Édipo, seja 

imaginário ou simbólico. E o Édipo é um certo resultado do triangulo regido pelas imagens e 

por posições simbólicas por meio do qual o desejo investe para definir-se como negatividade 

e falta, seja do objeto ou seja dos seus fins, objetivos ou fontes, tendendo a guiar-se por esse 

modelo castrado, faltante e negativo. O capítulo desenvolve os paralogismos para melhor se 

compreender o modo como O Anti-Édipo critica a ideologia da falta.  

No terceiro capítulo, a monografia se detém nas relações entre o capitalismo e o Édipo. 

Isso porque, a falta não pode existir sem a lei, a castração e as figuras e posições edipianas. 

Estas formações são primeiramente sociais e oriundas do capitalismo enquanto este também 

forma uma máquina social desejante e que possui em suas engrenagens a movimentação 

daquelas peças e daquelas formações. Definindo como o capitalismo se utiliza de tais 

formações, o terceiro capítulo se detém no modo como o capitalismo tende a desinvestir a 

família realocando-a a uma condição subordinada ao capital de modo a formar um 

subconjunto separado dos modos de produção próprios deste tipo de sociedade.  

Compreendendo como a família vive no interior do capitalismo como socius, o terceiro 

capítulo em suas fases conclusivas tende a compreender como os paralogismos psicanalíticos 

são próprios das formações capitalísticas tendendo a serem efetuados pelo capital para a 

permanência de sua soberania através da família. Esta se torna um subconjunto que tende a 

expressar as imagens do capital, suscitando a falta, realizando a castração e tendendo a soldar 

o desejo à lei. O terceiro capítulo se deterá nas minucias em que esse tipo de funcionamento 

se efetua.   
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1.Capítulo I – O Desejo Produz o Real em si mesmo 

“É o roxo. O inconsciente é roxo, ou o será.”  

Deleuze, A Ilha Deserta. 

 

1.1.Introdução 

A problemática que esta monografia pretende abordar e desenvolver é em torno do 

conceito de desejo em O Anti-Édipo. O esclarecimento do conceito de inconsciente pelo seu 

aspecto essencialmente produtivo é o objetivo visado por este capítulo. Esta conceituação 

permitirá o desenvolvimento dos conceitos de desejo como falta que se pretende no próximo 

capítulo. Entende-se em O Anti-Édipo que o conceito de inconsciente é definido por 

determinações produtivas e processuais. O inconsciente não será mais definido somente em 

razão de suas instâncias representativas, como o é na psicanálise, em que vemos como “(...) a 

produção desejante é esmagada, submetida as exigências da representação (...) (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p.77)2, mas será compreendido como produção e regido por sínteses 

passivas produtivas. O objetivo deste capítulo é tornar este conceito de inconsciente o mais 

claro e desenvolvido possível.  

O objetivo, portanto, inicial deste capítulo é desenvolver e apresentar a concepção de 

inconsciente produtivo e como ele funciona, dado que seu funcionamento é compreendido 

como máquina ou como maquínico.  

 O inconsciente desenvolvido em O Anti-Édipo é regido e composto por máquinas e 

peças, isso significa que sua forma de operar, seu funcionamento, é determinado por caráteres 

econômicos ou produtivos. Nele, tudo é produção, produção de produção, produção de 

registros, produção de consumo. A originalidade de O Anti-Édipo é ter desenvolvido o desejo 

como uma instância produtiva, e a produção como uma instância desejante. Neste sentido, 

“(...) o desejo está na produção como produção social, assim como a produção está no desejo 

como produção desejante. “ (Ibidem, p. 461).   

 O que significa, pois, que o inconsciente é regido por máquinas? Isso quer dizer que 

ele está além ou aquém de todo e qualquer aspecto estrutural ou simbólico. “A verdadeira 

diferença não estaria, antes, entre um Édipo, estrutural ou imaginário, e outra coisa que todos 

os Édipos esmagam e recalcam, isto é: a produção desejante (...)” (Ibidem, p. 75). A máquina 

não é simplesmente uma estrutura em que as posições ali estabelecidas mantêm-se por 

relações de significado e significação entre si. O inconsciente maquínico não se remete a uma 

                                                

2 (Cf. Ibidem, p. 390-392) 
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cadeia significante, ou seja, a uma cadeia em que os elementos mantêm em si uma relação de 

significação.  

A máquina é definida por sua indiscernibilidade entre homem e natureza. Em cada um 

desses termos podemos encontrar máquinas, em que o desejo é infraestrutura, processual. 

Vejamos melhor como se define essa identidade entre natureza e humano por meio do 

conceito de máquina.  

 

1.2.Homo natura e homo historia  

Devemos entender, antes, que tal concepção do inconsciente é derivada de uma 

compreensão do que seja o processo de produção. Os três sentidos da palavra processo 

fornecem condições de compreensão de como o processo funciona enquanto produção. O 

processo possui três sentidos. Em certa medida, há somente uma produção, produção de 

produção, produção de registro, produção de consumo. “De modo que tudo é produção: 

produção de produções, de ações e de paixões; produções de registros, de distribuições e de 

marcações; produções de consumo, de volúpias, de angustias e de dores.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 14). O segundo sentido remete à identidade do homem e da natureza. 

Essa formulação inicialmente lembra-nos a definição de homem genérico de Marx:  

“ A relação imediata, natural, necessária, do homem com o homem é a relação do 
homem com a mulher. Nesta relação genérica natural a relação do homem com a 
natureza é imediatamente a sua relação com o homem, assim como a relação com o 
homem é imediatamente a sua relação com a natureza, a sua própria determinação 
natural. (...). Do caráter desta relação segue-se até que ponto o ser humano veio a 
ser e se apreende como ser genérico, como ser humano; a relação do homem com a 
mulher é a relação mais natural do ser humano com o ser humano. Nessa relação se 
mostra também até que ponto o comportamento natural do ser humano se tornou 
humano, ou até que ponto a essência humana se tornou para ele essência natural, até 
que ponto a sua natureza humana tornou-se para ele natureza. “ (MARX, 2010, 
p.104-105). 

 

Devemos entender a identidade entre natureza e história através da identidade das 

condições do processo: a relação humana com a natureza, por exemplo, por meio de máquinas 

que modificam, controlam ou interferem na natureza, possui as mesmas condições de 

produção que a natureza humana das máquinas, que em certa medida estão sempre povoadas 

por elementos orgânicos, minerais, abstratos, etc. “(...) a essência humana da natureza e a 

essência natural do homem se identificam na natureza como produção ou indústria, isto é, na 

vida genérica do homem, igualmente.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.15). O que torna 

difícil distinguir a diferença entre os elementos naturais em todas as máquinas, e os elementos 

maquínicos ou mecânicos ou ainda termodinâmicos presentes em todos os elementos 

orgânicos ou inorgânicos, tendo às vezes o mesmo caráter de dispersão. “Não se trata de 

biologizar a história humana, nem de antropologizar a história natural, mas de mostrar a 
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comum participação das máquinas sociais e das máquinas orgânicas nas máquinas 

desejantes.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 381). É o que Deleuze e Guattari 

desenvolvem como maquínico, ou seja, certa propriedade de uma instância que maquiniza 

elementos heterogêneos que possuem liames entre si apenas por gratuidade, dispersão, 

concentração, retenções. Há sempre “(...) as pequenas máquinas dispersadas em toda máquina 

e as pequenas formações disseminadas em todo organismo (...)” (Ibidem, p. 377). 

Vemos, então, que, se por um lado, o homem está em coextensividade com a natureza 

porque os dois estão sempre em incessante produção desejante, isso só ocorre a partir da 

segunda condição do processo, a saber, a reintrodução do produto na produção, a 

indiscernibilidade do produto em relação a produção. É porque, o que o homem produz é 

também ferramenta para produzir mais afrente, como na bricolagem, em que vemos o fato de 

que peça e combustível se tornam indistintos.  

A partir dessa compreensão de que na produção, o produto sempre é introduzido no 

produzir, é constantemente reinserido, entendemos a produção como produção de produção, 

registro e consumação. Dessa maneira, “(…) o homem e a natureza não são como dois termos 

postos um em face do outro, (...), mas são uma só e mesma realidade essencial do produtor e 

do produto.” (Ibidem, p.15). Não há, pois, um princípio transcendente ao desejo que circula 

pela máquina. Ele é imanente ao seu funcionamento, percorre todas as peças e desligamentos, 

formando, não uma falta no interior da cadeia, mas um ciclo, em que o inconsciente se 

mantém sempre órfão, ou seja, é autoprodutor de si mesmo. “A produção como processo 

excede todas as categorias ideias e forma um ciclo ao qual o desejo se relaciona como 

princípio imanente.” (Ibidem). Logo, devemos entender as máquinas desejantes como 

efetuando uma produção que funciona como processo, em que o produto é inserido no 

produzir, e no qual o homem produz em sua coextensão com a natureza. Dado essas 

dimensões ou pressupostos do processo, devemos entender que ele tem de tender para sua 

própria efetuação. Ele não pode ser interrompido, estendido no vazio ou exasperado, numa 

dissolução do corpo ou da alma. “O processo deve tender para sua efetuação, não para uma 

horrível intensificação, para algum horrível extremo no qual corpo e alma chegam a perecer.” 

(Apud LAWRENCE, DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 15-16.)  

Essas características do processo nos levam ao próprio funcionamento das máquinas no 

nível molecular. Isso significa que neste nível, em que as dimensões são micrológicas, 

devemos entender o funcionalismo molecular na medida em que ele não separa o produzir do 

produto, não divide o uso da montagem e não separa o registro e o consumo da produção, 

havendo tão só produção. Por isso, não podemos dizer tampouco que neste nível haja uma 
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separação entre elementos mecânicos e elementos orgânicos, como já dito anteriormente. É 

nesse nível em que “(...) os dois sentidos de ‘processo’ se confundiam: o processo como 

produção metafisica do demoníaco na natureza e o processo como produção das máquinas 

desejantes na história. ” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 70). Os dois sentidos, remetem, 

pois, respectivamente, a homo natura e homo historia.  

No primeiro sentido, vemos que o desejo é produção na medida em que efetuou as 

transformações do homem conjuntamente com natureza, ou seja, em coextensividade com ela, 

no sentido de estar sempre próximo do não-humano, do fora, ou seja, das condições de 

efetuação do processo de produção desejante. Ou também o homem como “ser produtor” que 

levou ao cabo a produção de uma nova humanidade em relação à natureza, “‘parasita afídio 

das máquinas’” (Ibidem, p. 376) que as criou para se reproduzir e chegar aos confins do 

universo. É neste sentido que as máquinas sociais são também preenchidas pelas máquinas 

técnicas, orgânicas ou físicas e que possuem uma mesma identidade de natureza com as 

máquinas desejantes. É o mesmo processo, embora no outro sentido. O desejo que percorre as 

máquinas desejantes é produtor metafisico de novas humanidades, mas ele se efetua nas 

condições de uma dada sociedade, diante dos limites e horizontes das condições de produção 

de um dado estágio e funcionamento das máquinas sociais. Mas neste sentido, eles não param 

de se interpenetrarem, sendo o desejo produtor de humanidade ao mesmo tempo em que 

coloca em xeque uma dada condição de produção numa máquina social. “(...) e o desejo faz 

parte da infraestrutura.” (Ibidem) 

No segundo sentido, vemos que as máquinas sociais ao longo da História, em que elas 

foram se sobrepondo umas às outras, formaram máquinas técnicas, como a indústria, e 

produziram outras condições dos socius ou da sociedade. É neste sentido que o processo está 

intrinsecamente ligado com as produções das máquinas sociais, que se assentam sobre a 

produção desejante, ao passo em que esta é o suporte ou o limite daquela produção. “O socius 

não é uma projeção do corpo sem órgãos; este é que é, sobretudo, o limite do socius, sua 

tangente de desterritorialização, (...)” (Ibidem, p. 371). O socius ou a sociedade utiliza peças e 

ferramentas que são também os objetos parciais e os órgãos dos humanos para os fins e 

objetivos determinados e estes são secundários em relação ao desejo, que permanece princípio 

imanente e motor das máquinas, tanto técnicas quanto desejantes. Veremos o funcionamento 

social mais adiante quando delinearmos o modo de funcionamento próprio aos diferentes 

tipos de socius.   

Os dois sentidos do processo se concentram na natureza como “produção metafisica do 

demoníaco na natureza” e a cultura como “processo de produção social das máquinas 
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desejantes na história.” Isso significa que de um lado, as máquinas desejantes estão atuando 

na produção de uma nova subjetividade, que em se reproduzam em coextensividade com a 

natureza, na esfera da produção da natureza, até porque o inconsciente é micrológico ou 

físico, “Mas, na realidade, o inconsciente diz respeito a física. (...)” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 373). Do outro lado, as máquinas desejantes produzem as condições de 

um dado funcionalismo social, o que Deleuze e Guattari afirmam ser o molar, constituído por 

suas sínteses próprias, seus funcionamentos e estoques específicos, suas repressões e 

deslocamentos das pessoas, dos órgãos, das peças e engrenagens, das famílias e dos sujeitos. 

É neste sentido que o molecular é a produção do demoníaco na natureza e o molar a história 

da produção das máquinas sociais.  

 

1.3.As máquinas desejantes3  

As máquinas desejantes são a unidade de produção do inconsciente maquínico. Elas 

estão para além dos regimes estrutural do significante e do regime imaginário do Édipo. Elas 

estão dispersas por sobre o corpo sem órgãos: 

“Com efeito, as máquinas desejantes são alcançadas apenas a partir de um certo 
limiar de dispersão que não deixa que nelas subsista a identidade imaginaria nem a 
unidade estrutural (instâncias estas que são ainda da ordem da interpretação, isto é, 
da ordem do significado ou do significante). As máquinas desejantes tem como 
peças os objetos parciais; os objetos parciais definem a working machine ou as peças 
trabalhadores, mas num tal estado de dispersão que uma peça não para de remeter a 
uma peça de uma máquina totalmente distinta.” (Ibidem, p. 427)  
 

Os objetos parciais definem-se como as forças ou peças trabalhadoras, que mobilizam 

os cortes e fluxos através de sua produtividade própria. Tais objetos são essencialmente 

fragmentários, definidos por regimes de sínteses passivas. São irredutíveis as unidades 

estruturais ou imaginárias que se possa aferir das máquinas que esses objetos compõem. Isso 

porque as peças não são partes fragmentárias que se reuniriam pelos mecanismos da máquina. 

Nem tampouco há conjuntos estruturais no interior da máquina, que formariam uma totalidade 

ordenando as posições entre as peças. Não se trata disso, a princípio, as máquinas desejantes 

trabalham em todas as dimensões, ou seja, elas estão num regime de multiplicidades. Tal 

regime, remete cada peça da máquina a uma outra peça de uma outra máquina totalmente 

distinta, mas que funciona conjuntamente, podemos dizer maquinicamente, de modo a surgir 

um liame entre elementos extremamente heterogêneos. “Toda vez que uma multiplicidade se 

encontra presa numa estrutura, seu crescimento é compensado por uma redução das leis de 

                                                

3 O termo ‘máquinas desejantes’ remete a uma multiplicidade de máquinas funcionando com os objetos parciais 
e o corpo sem órgãos, ambos entendidos como peça das máquinas. Porém, frequentemente, em O Anti-Édipo, o 
termo pode remeter aos objetos parciais ou aos órgãos, sendo-lhes idêntico. Cf. (Ibidem, p. 375-376) 
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combinação.” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 21). As ligações entre os objetos parciais 

que compõem uma máquina não são relações estruturais regidas pelo negativo. Elas são 

relações positivas, e se, não há liame ou estruturas por detrás da simples combinação de 

elementos heterógenos é porque, em certo sentido, tais elementos não possuem pressupostos 

que guiem suas relações, estas não são determinadas por posições estruturais a priori que 

condicionem todo tipo de variação de posições, tais como o invariante edipiano. Elas são 

definidas pela sua dispersão e não por suas relações estruturais, que ao contrário, são oriundas 

das reduções desse regime de dispersão.  

Os objetos parciais, operam as máquinas, e são totalmente independentes uns dos 

outros. Não há entre eles uma remissão fundamental de um ao outro, como que partes opostas 

de uma mesma entidade, nem diferenciação de um ser único, como no sexo humano entre o 

masculino e o feminino. “As peças ou elementos de máquinas desejantes podem ser 

reconhecidos por sua mutua independência, pelo fato de que nada em uma peça deva 

depender ou dependa de algo na outra.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 428). Eles são 

ligados, então, por uma ausência de liame, por sua dispersão mesma, por ser elementos 

díspares, e “(…) enquanto a esquizoanálise não chegar a esses díspares, ela não terá 

encontrado ainda os objetos parciais como elementos últimos do inconsciente” (Ibidem) 

Enquanto compõem um corpo sem órgãos, tais órgãos não se remetem, como se espera 

na psicanálise, a uma totalidade originária genética ou uma unidade estrutural perdida. Da 

mesma forma, esses órgãos não possuem uma função específica em um dado organismo. Os 

órgãos e o corpo sem órgãos é que são seus inimigos e estes trabalham em conjunto na 

produção do homem em coextensividade com a natureza.  

“É que, como órgãos ou fragmentos de órgãos, eles de modo algum remetem a um 
organismo que funcionaria fantasmaticamente como unidade perdida ou totalidade 
por vir. Sua dispersão nada tem a ver com uma falta; ela constitui isso sim, o seu 
modo de presença na multiplicidade que eles formam sem unificação nem 
totalização. Deposta toda estrutura, abolida toda memória, anulado todo organismo, 
desfeito todo liame, eles valem como objetos parciais brutos, peças trabalhadoras 
dispersas. Em suma, os objetos parciais são as funções moleculares do 
inconsciente.” (Ibidem, p. 429). 
 

Compostos por multiplicidades, os objetos parciais valem por sua dispersão mesma, por 

terem entre si apenas ausência de liame, essencialmente dispersos e fragmentários em 

máquinas também fragmentárias e dispersas.  

Há esse caráter dos objetos parciais que compõem as máquinas. Mas, estes como 

também a máquina, não trabalham somente no regime molecular. Há também as grandes 

formações, os conjuntos pesados, oriundos de processos históricos que selecionaram, 

pressionaram e reuniram as máquinas desejantes nestes conjuntos. É neles que podemos ver 
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que, mesmo distintos em relação ao regime, as máquinas desejantes são idênticas às máquinas 

técnicas, orgânicas e sociais. Podemos dizer que nas máquinas sociais há sempre diferença 

nas relações de grandeza em relações as máquinas desejante porque é nas primeiras em que se 

encontram condições estatísticas de seleção, de retenção e exclusão pelos quais elas 

funcionam. As pequenas e micro multiplicidades que povoam as máquinas desejantes ao 

contrário estão num regime de grandeza em que há outro funcionalismo. Um micro 

funcionalismo, em que as interações são dispersas, as conexões transversais, as disjunções 

inclusivas e as conjunções plurívocas. Havemos ainda de definir melhor o que sejam as 

conexões, as disjunções e as conjunções próprias do funcionamento das máquinas.  

“Os dois polos se definem assim: um, pela sujeição da produção e das máquinas 
desejantes aos grandes conjuntos gregários que elas constituem em grande escala 
sob tal forma de potência ou de soberania seletiva, o outro, pela subordinação 
inversa  e pela subversão de potência; um, por estes conjuntos molares e 
estruturados, que esmagam as singularidades, selecionando-as , regularizando 
aquelas que eles retém em códigos ou axiomáticas, o outro, pelas multiplicidades 
moleculares de singularidades, que, ao contrário tratam os grandes conjuntos como 
outros tantos materiais próprios para sua elaboração; (...)” (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p.486). 
 

O desejo deseja em dois sentidos ou em duas esferas, tal como no pêndulo. De um lado, 

ele seleciona, condiciona, reúne e exclui e os elementos, as peças, os conjuntos, subordina-os 

a si mesmo como grandes agregados de conjuntos estatísticos. Uma megamáquina ou 

macromolécula ou ainda a molécula gigante.4 Neste sentido o desejo deseja em direção e 

subordinando o conjunto das máquinas desejantes às máquinas técnicas, e trabalha nelas para 

reuni-las aos grandes conjuntos ou gregarismos que ele fabrica e faz funcionar, como a 

divisão dos sexos. A máquina social funciona, por exemplo, com uma modalidade de práticas 

ou de efetuações de matrimônios, em que as pessoas, os fluxos de crianças, de alimentos, de 

mulheres, serão reunidos de acordo com certos códigos ou, como no capital, nas condições de 

uma axiomática. São sempre esses conjuntos pesados, que fazem uma máquina social 

funcionar, que condiciona a seleção, que reprime as máquinas desejantes, por vezes fazendo-

as calar. Dessa forma, em relação ao inconsciente micrológico, as máquinas sociais 

funcionam em outro regime. Mas são idênticas as máquinas desejantes, são as mesmas 

máquinas, funcionam acopladas umas nas outras, de forma que uma peça em uma máquina 

sempre remete a uma peça de uma máquina totalmente distinta, formando com ela um todo. 

Dessa maneira, as máquinas desejantes são distintas diferentemente por funcionar de outra 

maneira, implicar outro regime de grandeza, outra distribuição espacial, outras condições de 

                                                

4 “(...) as moléculas gigantes do corpo sem órgãos, (...)” (Ibidem, p.382), “(...) ‘megamáquina’ que cobre um 
campo social.” (Ibidem, p. 187). 
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sínteses, de produções, de envolvimento entre os elementos. É composto por fragmentos, 

pedaços colados, peças incompletas que também são o combustível, e que não param de 

precipitar a máquina a sua própria dissolução e tendem a mantê-la funcionando na sua própria 

morte ou tendência ao aniquilamento.  “Instinto de morte é o seu nome, e a morte não fica 

sem modelo.” (Ibidem, p.20).   

O desejo como produção produz um tal produto que será reinjetado na produção, que 

será usado novamente como combustível do processo que o gerou. Como também as 

máquinas desejantes no nível molecular são geradas e produzidas e funcionam da mesma 

maneira em que foram produzidas. Elas funcionam desarranjando-se, se decompondo, 

levando-se ao limite, como se sua montagem e sua destruição deviessem indiscerníveis. Neste 

sentido as máquinas técnicas e sociais diferem das máquinas desejantes por não funcionarem 

da mesma maneira em que foram produzidas. O que gerou a produção delas, a montagem, as 

peças componentes, os elementos indispensáveis foram oriundos de lugares distintos e 

acoplado uns nos outros de acordo com outras máquinas que se encarregam de formar o todo. 

Este todo não irá funcionar da mesma maneira em que foi montado, terá outro processo de 

produção do que aquele que o gerou e o construiu, irá produzir outras peças, outros produtos, 

que servirão para encaixar em outras máquinas, totalmente distintas. Isso significa que as 

máquinas técnicas tendem a gerarem um produto que não será reintroduzido no produzir, será 

peça de outra máquina. Tendem ao desgaste.    

 

1.4.As sínteses 

A primeira das sínteses realizada pelos objetos parciais está ligada ao processo de 

produção que se configuram como conexões do tipo corte ou extração. “ É que há sempre uma 

máquina produtora de um fluxo, e uma outra que lhe está conectada, operando um corte, uma 

extração de um fluxo (o seio - a boca).” (Ibidem, p.16). Esse tipo de funcionamento indica que 

os objetos parciais são máquinas que extraem uma certa matéria uniforme uns dos outros. 

Funcionam acoplados, e cada objeto funciona como máquina de produzir enquanto o outro 

como máquina de cortar. Cortar indica não uma quebra ou ruptura, mas uma absorção, 

sucção, extração. Assim, a boca é máquina de cortar ou extrair o leite produzido da máquina 

seio na criança pequena. Esta síntese operada por esses objetos parciais é aquela que produz 

um fluxo germinal contínuo, algo como uma matéria uniforme indiferenciada, pois o 

inconsciente não faz distinção entre um tipo de fluxo, como o leite puxado pela boca, ou a 

urina eliminada na excreção. “(...) os cortes operam em dimensões variáveis segundo a 



21 
 

característica considerada. Toda máquina está, em primeiro lugar, em relação com um fluxo 

material continuo (hylé) que ela corta.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 54) 

Um objeto parcial funciona como máquina de corte ou extração de outro objeto parcial 

que produz um fluxo qualquer, enquanto é também máquina de produzir fluxo para um 

terceiro que lhe irá cortar. Dessa forma, os objetos parciais se estendem em conexões lineares 

que se multiplicam em conexão transversais em todos os sentidos. Isso significa que enquanto 

um objeto funciona como corte de um outro e extrai um fluxo para um outro, ele conecta-se 

de modo linear a diversos objetos, e constitui uma transversal com relação aos que ele corta 

ou extrai e em relação aos demais objetos parciais do corpo sem órgãos. “Em suma, toda 

máquina é corte de fluxo em relação àquela com que está conectada, mas ela própria é fluxo 

ou produção de fluxos em relação àquela que lhe é conectada.” (Ibidem, P. 55).   É por esse 

funcionamento que o objeto parcial se confunde com seu fluxo, o corte e a conexão se tornam 

indiscerníveis. O objeto da produção se reintroduz no produzir, “(…) em toda parte cortes-

fluxos de onde o desejo irrompe, que são a sua produtividade e que sempre implantam o 

produzir no produto.” (Ibidem)  

A segunda síntese, a disjuntiva está ligada à cadeia molecular do desejo. “A cadeia é a 

rede das disjunções inclusas sobre o corpo sem órgãos, enquanto recortam as conexões 

produtivas; (...)” (Ibidem, p. 433). Ela funciona a partir de desligamentos ou inscrições sobre 

o corpo sem órgãos como uma instância antiprodutiva. Esta síntese encontra-se ligada à 

inscrição de um código por meio de uma mudança energética dos fluxos dos objetos parciais. 

É como se os fluxos que escorrem sobre o corpo sem órgãos não pudessem realmente fazê-lo, 

sem paragens, rupturas, desligamentos. Isso significa que é sempre preciso codificar um fluxo 

para fazer sua extração ou corte. “(...) essa rede faz com que as conexões produtivas passem 

para o corpo sem órgãos, e com isso, canaliza ou ‘codifica’ os fluxos.” (Ibidem).  É preciso 

pois, que os fluxos para serem extraídos, passem para o corpo sem órgãos, de modo a 

quantifica-los. É preciso que se operem a produção de registros, os estoques móveis de 

desligamentos por sobre o corpo sem órgãos, de modo a quantificar e qualificar os fluxos 

distribuindo-os sobre o corpo sem órgãos. Há, pois, em todas as extrações de fluxos, 

paragens, desligamentos, rupturas, que, ao realizarem-se, introduzem inscrições no corpo sem 

órgãos, superfície no qual os códigos são armazenados. A energia inicial de conexão é 

reelaborada em energia de inscrição ou o que Deleuze e Guattari designam como Numen. 

O corpo sem órgão é a superfície em que os códigos, as informações e os signos são 

gerados pelas sínteses disjuntivas. O corpo sem órgãos é um elemento, oriundo da síntese 

conectiva, que funciona como elemento de antiprodução. “O corpo pleno sem órgãos é 
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antiprodução; mas é ainda uma característica da síntese conectiva ou produtiva acoplar a 

produção a antiprodução, a um elemento de antiprodução.” (DELEUZE & GUATTARI, 

2011, p.21). Os códigos remanejam e distribuem as produções dos fluxos sobre a superfície 

do corpo sem órgãos. A síntese disjuntiva produz códigos, cadeias, séries heterogêneas, “(…) 

assemelha-se, antes, a um desfile de letras de alfabetos diferentes, e no qual surgiria 

subitamente um ideograma, um pictograma, a pequena imagem de um elefante que passa ou 

de um sol que se levanta.” (Ibidem, p. 58). Esse tipo de produção, altera a própria produção da 

síntese anterior, em geração de registro, em elaboração de inscrições sobre uma dada 

superfície (corpo sem órgãos). Os desligamentos da cadeia implicam, por sua vez, e não 

posteriormente, mas conjuntamente, as extrações dos fluxos. E por sua vez, a produção dos 

objetos parciais, supõem ou pressupõem estoques, armazenamentos, que irão informar ou 

codificar o fluxo. “Como haveria extração parcial de um fluxo, sem desligamento 

fragmentário num código que informará o fluxo?” (Ibidem, p. 59.). 

O recalcamento originário é o processo de atração e repulsão que os objetos parciais 

geram por sobre o corpo sem órgãos. Este processo funciona quando a superfície (o corpo 

sem órgãos), na qual serão inscritos os códigos, repele as máquinas ou quando atrai para si os 

objetos parciais. Esse processo em que há uma atração ou repulsão da superfície em relação 

aos objetos parciais, que a compõem, é aquele que denominamos de disjunção. A disjunção é 

a oposição positiva entre o corpo sem órgãos e os objetos parciais. “É que o corpo sem órgãos 

não é, de modo algum o contrário dos órgãos-objetos parciais. (...) Ele pode tanto repelir os 

órgãos-objetos quanto atraí-los, apropriar-se deles.” (Ibidem, p.431). Dessa forma, eles 

compõem conjuntamente uma certa multiplicidade. Isso significa que o corpo sem órgãos não 

é aquele que se compõem como totalidade ao lado das partes, tal como os objetos parciais 

poderiam ser considerados, como partes de um todo.  Os objetos parciais não remetem ao 

corpo sem órgãos como se fossem partes em que o todo lhes tivesse remetido ou “faltando”. 

Eles compõem partes em sua positividade enquanto parte.  

“O corpo sem órgãos é a matéria que preenche sempre o espaço com este ou aquele 
grau de intensidade, e os objetos parciais são esses graus, essas partes intensivas que 
produzem o real no espaço a partir da matéria como intensidade = 0.” (Ibidem, 
p.432).  
 

A síntese disjuntiva é, pois, a produção de certos registros ou signos na superfície do 

corpo sem órgãos. É a partir desta cadeia de signos ou cadeia molecular que se compõem as 

disjunções. Estes signos estão numa relação não necessária uns com os outros, “Porque, (...) 

aquilo a que se chama cadeia significante é mais um jargão do que uma linguagem, feito de 

elementos não significantes (...).” (Ibidem, p. 381). Eles não se remetem aos significantes, 

antes possuem direções e planos múltiplos. Mais afrente iremos distinguir com a precisão e 
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minucias necessárias quais as condições em que o significante se imiscui na cadeia plurívoca 

de signos. Apenas a título introdutório podemos dizer que os signos não são significantes 

porque não estão apenas inseridos nas relações entre os fonemas e seus significados, como na 

linguística saussuriana5. Eles ultrapassam esses limites linguísticos. Neste sentido não se pode 

ainda falar de código significante ou de uma cadeia significante. “Diz-se que as cadeias são 

significantes porque são feitas de signos, mas estes signos não são propriamente 

significantes.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.57). Esta cadeia confunde-se com a 

distribuição dos objetos parciais sobre a superfície do corpo sem órgãos, suas inscrições e 

códigos são indiferentes ao suporte que lhes serve de superfície. O corpo sem órgãos é 

inscrito de códigos heterogêneos que não podem ser remetidos a ordem do significante ou do 

significando.   

“É esta, portanto, a segunda característica da máquina: cortes desligamentos que não 
se confundem com os cortes-extrações. Estes incidem sobre os fluxos contínuos e 
remetem aos objetos parciais. Aqueles dizem respeito ás cadeias heterogêneas e 
procedem por segmentos destacáveis, estoques móveis, como blocos ou tijolos 
voadores. ” (Ibidem, p. 59). 
 

A síntese disjuntiva opera uma espécie de corte desligamento que gera um estoque de 

registro no processo das máquinas, e estes estoques esquadrinham o corpo sem órgãos numa 

rede de disjunções e esta rede não existe sem o conjunto transversal das conexões dos cortes-

fluxos. Dessa forma, os signos da cadeia estão numa relação de disjunção uns com os outros, 

o que não os reduz a oposições negativas entre si num conjunto estrutural considerado, mas 

relações entre heterogêneos, funcionando de acordo com um modo maquínico de operar, que 

está para além ou está aquém das condições estruturais e não se reduzem a estas.  

A terceira síntese, a conjuntiva, funciona como resíduo do processo. Ela é o resultado de 

todos os percursos percorridos pela máquina celibatária entre a repulsão e a atração ao corpo 

sem órgãos. Deleuze e Guattari diriam que o sujeito se confunde com essa máquina. Ela 

reelabora a energia divina de inscrição em energia de “resto”, ou melhor, o resto dos 

processos e percursos percorridos funcionam como peça adjacente à máquina, constituindo 

um sujeito. Esta síntese configura um sujeito-peça adjacente a essas máquinas. O mesmo 

funciona como o resultado final de toda a circulação das máquinas entre as cadeias de 

inscrições, os fluxos e cortes gerados pelos objetos parciais. Ela se configura como uma 

                                                

5 Na linguística saussuriana, vemos que a imagem acústica conjuntamente com o significado forma o signo: “ 
Chamamos signo a combinação do conceito com a imagem acústica; mas no uso corrente, esse termo designa 
geralmente a imagem acústica apenas, por exemplo uma palavra (arbor, etc.). Esquece-se se chamamos a arbor 
signo, é somente porque exprime o conceito ‘arvore’, de tal maneira que a ideia da parte sensorial implica a do 
total. (...). Propomo-nos a conservar o termo signo para designar o total, e a substituir conceito e imagem 
acústica respectivamente por significado e significante; estes dois termos tem a vantagem de assinalar a oposição 
que os separa, quer entre si, quer do total de que fazem parte. “ (SAUSSURE, 1995, p. 80)  
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síntese de produção de consumo, ou seja, como aquele processo em que se produz o consumo 

de registros ou de fluxos operados pelas máquinas precedentes. O que resta é um sujeito 

nômade, resultado sempre plurívoco dos processos e caminhos percorridos pelas máquinas 

anteriores, no seio da própria produção maquínica do desejo.   

Tal máquina celibatária resultado de uma operação produtiva no nível do recalcamento 

originário é aquela que concilia a oposição entre as máquinas, gerando a produção de 

intensidades. Estas intensidades que percorre o corpo sem órgãos designam as raças, os 

continentes, os povos, os conquistadores da história. Isso porque essas intensidades não são 

representativas, elas estão sempre ligadas ao fantasma de grupo.  

 Essas três sínteses são aquelas que compõem um inconsciente maquínico. 

“Nesses processos só há produção: de fluxos, de registro, de um sujeito-resto, que 
devém os processos pelos quais os objetos parciais passam por sobre o corpo sem 
órgãos. Eis as máquinas desejantes com as suas três peças (as peças trabalhadoras, o 
motor imóvel, a peça adjacente), com as suas três energias (Libido, Numen, 
Voluptas) e com suas três sínteses (as sínteses conectivas de objetos parciais e 
fluxos, as sínteses disjuntivas de singularidades e cadeias, as sínteses conjuntivas de 
intensidades e devires).” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 448). 

 
Dessa forma, compreendemos que as máquinas compõem um ciclo em que o 

inconsciente se reproduz a si mesmo. Esse tipo de definição remete as produções do 

inconsciente a uma instância em que o desejo é um princípio imanente a máquina. Em alguma 

medida a psicanálise compreende as pulsões como derivadas de um complexo parental, tendo 

algo como uma evolução de uma origem genética, em que os pais seriam os responsáveis. Se 

vemos o modo como o inconsciente é definido por Deleuze e Guattari, vemos que eles o 

definem como produzindo a si mesmos, sem origem genética de produção. Ele é investido 

pelo campo social na medida em que as máquinas e o corpo sem órgãos está submetido a 

soberania de determinadas máquinas sociais. Estas máquinas, que são idênticas, embora 

distintas em regime, as máquinas desejantes, estão sempre em relação a elas. Isso significa 

que o inconsciente se reproduz a si próprio no seio da identidade do homo natura e do homo 

historia, e como tal está sempre submetido aos investimentos das máquinas sociais. Se nos 

lembrarmos da psicanálise, nela o inconsciente é regido pelo código do complexo de Édipo, e 

que somente após a sua instauração pode-se investir a libido no campo social.  

“ Não se trata de negar a importância vital e amorosa dos pais. Trata-se de saber qual 
é o seu lugar e a sua função na produção desejante, em vez de fazermos o contrário e 
assentarmos todo o jogo das máquinas desejantes no restrito código de Édipo. Como 
se formam lugares e funções que os pais vão ocupar a título de agentes especiais em 
relação a outros agentes? Pois Édipo só existe, desde o início, aberto aos quatro 
cantos de um campo social, a um campo de produção diretamente investido pela 
libido.” (Ibidem, P. 68).  
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Aqui em Deleuze e Guattari a questão é que são idênticas as máquinas técnicas e as 

máquinas desejantes, e como tal a libido investe tanto o campo da subjetividade quanto o 

campo das máquinas técnicas e sociais, grandes conjuntos pesados. “Na verdade, a produção 

social é unicamente a própria produção desejante em condições determinadas.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, P. 46).  

 

1.5.O corpo sem órgãos como totalidade ao lado das partes.  

 
“Só acreditamos em totalidades ao lado. E se encontramos uma totalidade ao lado 
das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não as totaliza, uma unidade de 
todas essas partes, mas que não as unifica, e que se junta a elas como uma nova 
parte composta à parte. “ (Ibidem, p. 62).  
 

As máquinas desejantes compostas pelos objetos parciais e suas relações com o corpo 

sem órgãos, se definem pelo regime das multiplicidades. Elas não são redutíveis ao uno nem 

ao múltiplo, mas formam um conjunto de heterogêneos que não pode ser reduzidos a uma 

unidade das partes nem a uma conjunção de partes que poderiam ser justapostas ou 

encaixadas. “Só a categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto 

o múltiplo quanto o Uno, superando a relação predicativa do uno e do múltiplo, é capaz de dar 

conta da produção desejante.” (Ibidem, p. 62). O todo que o corpo sem órgãos define, por 

exemplo, não é uma totalização dos objetos parciais, nem uma reunião de objetos 

fragmentários, que poderiam reunir num todo uma realidade mais acabada, tal como na 

célebre formula estruturalista: “A unidade do todo é ainda mais real que cada uma das partes” 

(LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 34). O corpo sem órgãos é uma parte, ao lado das partes, mas que 

relaciona as partes numa unidade ao lado. Essa é a novidade que o conceito de corpo sem 

órgãos exige. A de uma totalidade que não converge as partes a si e nem as reúne num todo 

que possuiria mais realidade do que cada uma das partes separadas. Ele as reúne em si como 

totalidade, porém, se relaciona com elas como parte, se coloca como totalidade ao lado das 

partes.  

Esta concepção do inconsciente é derivada de uma simples compreensão de que o 

desejo não está preso a determinações parentais, simplesmente porque os objetos parciais não 

representam nada. São mecanismos de produção do desejo que apenas extraem um fluxo não 

pessoal de um outro objeto parcial, ou apenas inscrevem códigos nos desligamentos da cadeia 

que não são compostas por figuras paternas, mas apenas pontos signos. Estes pontos signos 

não representam nada, apenas são produção de desejo através de suas sínteses próprias. Estes 

signos não são significantes, porque eles não estão encadeados numa cadeia onde os outros 

signos são também significantes e constroem relações de significação entre si. Eles são pontos 
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plurívocos, remetem a múltiplas dimensões, estabelecem relações transversais com outros 

pontos signos sobre o corpo sem órgãos. Da mesma forma, o sujeito resto resultado das partes 

que se retira dos procedimentos de extração e desligamento também não é um sujeito 

especifico pessoal, mas plurívoco, sempre gerado e renascendo dos percursos que o desejo 

percorre no ciclo do inconsciente. 

 

1.6.Identidade de natureza e diferença de regime entre as máquinas desejantes e as 

máquinas técnicas sociais.  

Deleuze e Guattari afirmam em larga escala a identidade de natureza e a diferença de 

regime entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. É porque não há produção 

desejante que em certa medida não produza de acordo com investimentos libidinais que o 

campo social incide sobre ela. E por outro lado, o campo social está sempre investindo suas 

pequenas máquinas desejantes, subordinando-as a lógica dos grandes conjuntos. 

“Não há, de um lado, uma produção social de realidade, e, de outro, uma produção 
desejante de fantasmas. (...). Na verdade, a produção social é unicamente a própria 
produção desejante em condições determinadas. Dizemos que o campo social é 
imediatamente percorrido pelo desejo, que é o seu produto historicamente 
determinado, e que a libido não tem necessidade de mediação ou sublimação 
alguma, de operação psíquica alguma, e de transformação alguma, para investir as 
forças produtivas e as relações de produção. Há tão somente o desejo e o social, e 
nada mais. Mesmo as mais repressivas e mortíferas formas da reprodução social são 
produzidas pelo desejo, na organização que dele deriva sob tal ou qual condição que 
deveremos analisar.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 45-46). 
 

A concepção psicanalítica de que o sujeito só investe o social se dessexualizar sua libido 

é criticada por Deleuze e Guattari, pois se só há o social e o desejante, não haveria diferenças 

de investimento incidindo sobre um ou o outro. “Há uma tese muito apreciada por Freud: a 

libido só investe o campo social enquanto tal ao dessexualizar-se e sublimar-se.” (Ibidem, p. 

467). As máquinas desejantes são, pois, inteiramente percorridas pela libido, que ao mesmo 

tempo que as investe, também investe as máquinas sociais e técnicas. Todo o desejo já é 

investimento de um campo social antes de qualquer mediação ou deslocamento que poderiam 

lhe direcionar. O desejo não é primeiramente investimento familiar e posteriormente as suas 

metamorfoses e mutações investimento de um campo social. Ele é social já no início e tão 

somente social. Ele investe a família a partir e oriundo dos campos social e histórico de onde 

ele deriva. “Como energia sexual, a libido é diretamente investimento de massas, de grandes 

conjuntos e de campos orgânicos e sociais.” (Ibidem, p. 386). Então, o desejo investe 

primeiramente as máquinas sociais. Mas estas já são em profusão compostas pelas máquinas 

desejantes. São as mesmas máquinas. O que difere uma das outras são as relações de grandeza 

e não a diferença de regime. Isso significa que “Não há máquinas desejantes que existam fora 
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das máquinas sociais que elas formam em grande escala; e também não há máquinas sociais 

sem as desejantes que as povoam em pequena escala.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 

451). Em certo sentido há sempre uma interpenetração dos dois tipos de máquinas, e elas não 

existem sem esse entrelaçamento. É porque o desejo possui dois polos de investimento. Um 

polo que tende a aproximar o desejo das formações molares, e como tal de caráter paranoico, 

fascista e reacionário, tendendo à manutenção da hegemonia, da soberania do corpo pleno em 

questão numa sociedade determinada, ou seja, a manutenção da formação dos grandes 

conjuntos, que operam sempre pressões, seleções e repressões, de onde deriva seu caráter 

reacionário. O outro polo, esquizofrênico, tende a aproximar o desejo das formações 

moleculares, donde seu caráter nômade, plurívoco de tendência revolucionária. Entretanto, os 

dois polos remetem em última instância as máquinas sociais, porque  

“(…) deste ponto de vista, a dualidade dos polos passa menos entre o molar e o 
molecular do que no interior dos investimentos sociais molares, uma vez que, de 
qualquer maneira, as formações moleculares são investimentos como estes.” 
(Ibidem, p. 451).  
 

A dualidade dos polos é uma disjunção que só é determinada pelo nível de 

subordinação. Seja esta última determinada como subordinação das máquinas sociais aos 

níveis moleculares ou ao contrário, as primeiras como subordinando a si os regimes 

moleculares.  

 

1.7.Máquinas sociais e a representação do desejo 

1.7.1.Máquina Primitiva 

Lembrando que o objetivo dessa monografia é o esclarecimento, primeiramente, do 

desejo como produção, e posteriormente, da crítica ao desejo como falta e a ideologia da falta, 

tem-se a necessidade de introduzir aqui o desenvolvimento e o esclarecimento das máquinas 

sociais. As máquinas sociais funcionam acopladas a um socius, instância de antiprodução que, 

tal como o corpo sem órgãos, funciona como peça maquínica propriamente antiprodutiva.  

“Simplesmente, as formas de produção social implicam também uma parada 
improdutiva inengendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um 
corpo pleno determinado como socius, que pode ser o corpo da terra, ou o corpo 
despótico ou, então, o capital.” (Ibidem, p.22). 
 

Cada unidade produtiva social, pois, tem seu corpo pleno6 determinado como instância 

antiprodutiva que distribui, registra, os agentes e os produtos da produção. É por sobre ele que 

                                                

6 “Corpo pleno” é a terminologia em que Deleuze & Guattari referem-se a um socius, ou a um tipo de 
funcionamento social-desejante. “Corpo sem órgãos” refere-se, geralmente, a terminologia própria das máquinas 
desejantes como já explicitado. Entre os dois termos existe certa semelhança de funcionamento, mas o primeiro 
termo remete aos regimes molares da produção social, e o segundo aos regimes moleculares da produção 
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se assentam as forças produtivas, e é ele que se apropria delas como seu pressuposto natural 

ou divino. Isso porque, como já foi descrito no funcionamento do corpo sem órgãos, esta peça 

ou engrenagem das máquinas tende a se assentar sobre as forças produtivas servindo-se como 

superfície no qual são distribuídos os agentes e os produtos, onde eles são inscritos, 

registrados e recebem um código especifico, determinante a sua produção. O corpo pleno 

“(...) não se contenta, com efeito, em se opor ás forças produtivas em si mesmas. Ele se 

assenta sobre toda a produção, constitui uma superfície na qual se distribuem as forças e os 

agentes de produção.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.22). Assim, também, o corpo 

pleno se apropria dessas forças como se dele emanassem-nas, como se fosse ele o real 

produtor ou como se ele possuísse em si mesmo as forças produtivas. Ele, entretanto, se opõe 

a elas, como superfície opaca e deslizante, eminentemente antiprodutiva, mas, justamente, por 

se assentar e se opor as forças produtivas, elas próprias parecem emanar dele, parecem 

miraculadas por ele. O corpo pleno, portanto, “(...) se apropria do sobreproduto e atribui a si 

próprio o conjunto e as partes do processo, que então, parecem emanar dele como de uma 

quase-causa. Forças e agentes se tornam sua potência sob uma forma miraculosa (...)” 

(Ibidem)  

“A unidade primitiva, selvagem, do desejo e da produção é a terra. Porque a terra não é 

apenas o objeto múltiplo e dividido do trabalho, mas também a entidade única indivisível, o 

corpo pleno (...)” (Ibidem, p. 187). Ela é o corpo pleno das sociedades primitivas. “Ela 

aparece aqui como quase-causa da produção e objeto do desejo.” (Ibidem). Como corpo sem 

órgãos de uma sociedade, a terra atribui a si os homens como peças ou órgãos, e os conecta às 

máquinas técnicas e suas tecnologias próprias, sem as quais o homem não poderia se estender 

à natureza, como também esta não poderia se ligar ao homem sem o liame estabelecido pela 

máquina social.  

A terra informa o material humano através da memória e condiciona sua ação e sua 

distribuição sobre a sociedade. A máquina social é máquina porque possui os humanos como 

elementos especializados, cada um atuando de acordo com as funções ou os usos que lhes 

pertencem no interior da máquina.   

“A máquina social é literalmente uma máquina, independentemente de qualquer 
metáfora, uma vez que apresenta um motor imóvel e executa diversos tipos de 
cortes: extração de fluxo, separação de cadeia, repartição de partes. Codificar os 
fluxos implica todas essas operações. E é esta a mais elevada tarefa da máquina 
social, dado que as extrações de produção correspondem a separação de cadeias, 
resultando daí a parte residual de cada membro, num sistema global do desejo e do 

                                                                                                                                                   

desejante, distinção que utilizamos ao mencionarmos os termos. Mais adiante, desenvolvemos melhor as 
distinções entre o molar e o molecular referente à essa terminologia.  



29 
 

destino que organiza as produções de produção, a produção de registro, as produções 
de consumo. Fluxo de mulheres e de crianças, fluxo de rebanhos e de sementes. A 
máquina territorial primitiva, com o seu motor imóvel, a terra, já é máquina social 
ou megamáquina que codifica os fluxos de produção, os meios de produção, os 
produtores e consumidores: o corpo pleno da deusa Terra reúne sobre si espécies 
cultiváveis, os instrumentos aratórios e os órgãos humanos. “ (Ibidem, p.388). 
 

O social é máquina igualmente como as máquinas desejantes devido ao fato de que seus 

mecanismos são semelhantes. Objetivam codificar os fluxos de produção, os meios em que 

eles são produzidos, como os casamentos, quem produz e quem consome os produtos 

derivados da produção e em que condições, sob que preparos, quais órgãos cortam, quais 

cadeias são construídas ou modificadas, quais sujeitos recebem suas partes. São essas as 

funções sob os quais uma máquina social funciona e que lhe aproxima, enquanto produtiva, 

das máquinas desejantes.  

Podemos compreender que tal máquina social codifica os fluxos de pessoas, marca seus 

corpos e os veste com códigos. O problema do corpo pleno do social, no momento em que 

atrai para si as forças produtivas e as distribui e as divides sobre si mesmo, é o de marcar, 

inscrever sobre a carne os códigos ou os signos territoriais. “A essência do socius registrador, 

inscritor, (...), consiste nisso: tatuar, excisar, incisar, recortar, escarificar, mutilar, cercar, 

iniciar.” (Ibidem, p. 191)  

O socius inscreve os corpos uma memória de palavras (Cf. Ibidem, p. 192), para que os 

homens e mulheres marcados se tornem peças de um socius, para que seus órgãos sejam 

atraídos, miraculados em direção ao socius, e este possa fazer os fluxos escorrerem sobre ele 

mesmo através dos órgãos. A função da máquina territorial primitiva é “(...) marcar os corpos, 

que são da terra.” (Ibidem, p. 191), porque os corpos são da mesma matéria que a terra 

entendida enquanto corpo pleno7.  A questão é que, ao marcar, a terra gera no homem um 

alfabeto de signos, e com eles, um sistema de crueldade. É a forma da máquina territorial 

primitiva agir sobre os homens, cultivando neles os signos do desejo. Esse cultivo é a 

introdução da produção no desejo, como inscrevendo as máquinas desejantes individuais nas 

máquinas sociais de produção. Por outro lado, é também a introdução do desejo na produção, 

levando os indivíduos a desejar as marcações, os suplícios e as proibições, que são produções 

eminentemente. “É isto que significa crueldade. Esta cultura não é o movimento da ideologia: 

ao contrário é a força que ela põe a produção no desejo e, inversamente, é à força que ela põe 

o desejo na produção e reprodução sociais.” (Ibidem, p. 193)  

                                                

7 Lembrando que: “ O mesmo pode ser dito dos objetos parciais e do corpo sem órgãos: o corpo sem órgãos é a 
própria substância, e os objetos parciais são seus atributos ou elementos últimos. “ (Ibidem, p. 409).  
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A máquina, ao registrar os corpos, os distribui sobre si mesma, numa terra indivisível, 

em que os segmentos estabelecem sínteses conectivas, disjuntivas e conjuntivas em relações 

com outros segmentos. Essas divisões são chamadas por Deleuze & Guattari de filiações e 

alianças (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 194). É porque a produção registrada sobre 

o socius e por ele dividida, é destacada do processo produtivo para ser reportada ou registrada 

no socius, como se ele fosse a quase causa delas, apropriando-se da produção. Lembrando que 

o processo de registro envolve a atração dos objetos parciais pelo corpo sem órgãos na medida 

em que este último se apropria das forças produtivas, funcionando como quase-causa do 

processo de produção. Dessa maneira, quando as forças produtivas (os órgãos das pessoas) 

são atraídas ao corpo pleno do socius, elas são reportadas segundo as filiações disjuntivas, que 

designam as descendências das pessoas, suas “famílias” originárias propriamente ditas. E as 

alianças são os casamentos, os acordos matrimoniais que regem as dívidas entre os 

segmentos, porque há sempre a passagem de uma mulher de um segmento a outro.  

“Na produção das crianças, a criança é inscrita em relação as linhagens disjuntivas 
do seu pai ou da sua mãe, ao passo que estes, inversamente, só a inscrevem por 
intermédio de uma conexão representada pelo casamento do pai e mãe.” (Ibidem, 
p.196).  
 

A filiação nunca se identifica a uma aliança, mas uma reverbera sobre outra compondo 

um “ ciclo essencialmente aberto em que o socius age sobre a produção, mas onde também a 

produção reage sobre o socius.” (Ibidem, p.196). 

As produções de fluxos e os desligamentos da cadeia realizam necessariamente uma 

implicação recíproca. Num primeiro sentido, as alianças determinam as filiações, justamente 

porque as mulheres trocadas serão as dívidas que o grupo que as recebeu terá em relação ao 

grupo que as doou. O grupo receptor, digamos assim, terá, como tal, uma dívida com o grupo 

que as doou, e num próximo nascimento de mulheres, o primeiro deverá doar alguma mulher 

ao segundo. Este segundo grupo por sua vez, então, estará em dívida, e terá que pagá-la nas 

mesmas condições. Dessa forma e num segundo sentido, as trocas de mulheres, que é apenas 

um exemplo de alianças, se determinam por movimentações de estoques móveis de dívidas, 

que reverberam por sobre as descendências, trazendo movimentações, formação de subgrupos 

e de linhagens distintas, através de outros matrimônios e da conjugação entre pessoas, e como 

tal, entre subgrupos através do casamento. 8 

                                                

8 Infelizmente não tenho espaço aqui para discutir a questão complexa da relação entre a troca e os blocos finitos 
de dívida e a crítica empenhada por O Anti-Édipo em favor da segunda e em detrimento da primeira (Cf. 
DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 237-241, 245-249). Talvez fosse útil discutir e desenvolver o modo de 
funcionamento dos blocos finitos de dívida que constituem de modo algum uma sociedade baseada na troca, mas 
um socius inscritor, para, por fim, nos próximos momentos compreender a dívida infinita e a latência, 
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São, pois, essas formas de codificar os fluxos numa máquina territorial primitiva. 

Extrair fluxos da terra como corpo pleno, como plantar, caçar, pescar, como também, 

desligamentos na cadeia9, esta que se constitui tanto nas trocas matrimoniais como no sistema 

de crueldade, por uma memória de palavras, por uma inscrição de signos nos corpos e órgãos 

dos humanos que participam da máquina.  

“É preciso que os fluxos sejam objeto de extrações que constituam um mínimo de 
estoque, e que a cadeia significante seja objeto de desligamentos que constituam um 
mínimo de mediações. Um fluxo é codificado quando desligamentos de cadeia e 
extrações de fluxos operam em correspondência, se estreitam e se esposam.” 
(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 198). 
  

Vemos, portanto, que a máquina territorial primitiva apresenta algumas semelhanças 

com as máquinas desejantes descritas anteriormente. Em ambas, há a presença de cortes 

operados por órgãos, e desligamentos de cadeia operados por um “corpo pleno”, podendo ser 

a terra ou o corpo sem órgãos.  Os casamentos, com suas operações de estoque móveis de 

dívidas determinando as descendências e as filiações, reverberando sobre elas, podem ser 

tomados como exemplos, ao nível social, do modo como se operam os cortes e fluxos e os 

desligamentos de cadeia numa dada máquina social. 

As filiações são produzidas como divisões do corpo da terra. Ela é uma certa inscrição 

no corpo pleno em distancias indivisíveis, em que, por todo os lados, só há diferenças de 

intensidades. “E já sabemos o que é esta filiação intensiva, (...) na qual o mesmo ser está em 

toda parte, (...), apenas com diferenças de intensidade.” (Ibidem, p. 205). A filiação é 

intensiva, pois, não possui ainda, neste nível de análise, diferença entre os sexos. É percorrida 

por uma mesma energia pré-pessoal intensiva, que comporta somente diferenças de 

intensidade. É porque, num certo sentido, o corpo sem órgãos se assenta sobre as conexões 

produtivas (filiações intensas), inscrevendo-as em sua superfície. Mas também, ele não 

poderiam inscrevê-las, se não encontrasse em outra parte as conexões laterais e extensivas que 

                                                                                                                                                   

características da máquina bárbara que propiciam o Édipo e a falta. Mas já é muito para uma simples 
monografia.  
9 Em diversas ocasiões em O Anti-Édipo o termo que pretende definir as “cadeias” oriundas das sínteses 
disjuntivas varia forçosamente. No primeiro capítulo os autores referem-se a “cadeia” como aquela produção de 
registro oriunda da síntese disjuntiva. Cf. (Ibidem, p. 57-60). No terceiro capítulo tendem a usar o termo “cadeia 
significante” e “cadeia” como semelhantes ou sinônimos, talvez pela identidade de natureza e diferença de 
regime, no domínio do registro, entre as cadeias oriundas das máquinas desejantes e aquelas oriundas das 
máquinas sociais. Cf. (Ibidem, p. 198, 216-217, 235, 240, 257, 272, 323, 328). Em algumas passagens, podemos 
encontrar “cadeia de signos territoriais” (Ibidem, p. 271) ou “cadeia territorial” (Ibidem, P. 273, 277,) no 
momento em que se referem a cadeia presente na máquina territorial primitiva. No quarto capítulo, a 
terminologia varia ainda mais. Os autores utilizam “cadeia” de modo mais geral, como também utilizam termos 
como: “cadeia significante” (Ibidem, p. 381, 408, 433-435), “cadeias plurívocas”, (Ibidem, p. 396), “cadeia 
molecular do desejo” ou “cadeia molecular” (Ibidem, p. 433-435, 451) e “cadeia de decodificação” (Ibidem, p. 
446-447, 466, 489). Essa observação indica apenas um rigor menor, por parte dos autores, quanto ao uso de sua 
terminologia própria.  



32 
 

reagem sobre as filiações, tornando-as extensas. Extenso significa aqui um regime de signos 

determináveis e modificáveis, e intensivo, um regime de signos ambíguos, em que não 

sabemos as diferenças de sexo, apenas intensidades pré-pessoais, ou melhor “(...) não 

comporta ainda distinção alguma de pessoas nem mesmo de sexo, mas apenas variações pré-

pessoais em intensidade (...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 207).  Pois, então, as duas 

funções do corpo sem órgãos são estas: Assentar-se sobre a produção inscrevendo-a em sua 

superfície, e também, inscrevê-la num ponto em que reaja sobre ela na medida em que parece 

que as produza, como uma “quase-causa”. “Não lhe basta inscrever todas as coisas; ele deve 

fazer como se as produzisse.” (Ibidem, p.206.).  

Dado esse sistema de recalcamento-repressão que o corpo pleno efetua podemos 

compreender as condições de representação que uma máquina social comporta. Com efeito, o 

sistema em extensão é derivado das modificações que ele ocasiona nas condições intensivas. 

“É ao mesmo tempo que os signos deixam de ser ambíguos e se determinam em relação às 

filiações extensas e às alianças laterais; (...)” (Ibidem, p.213). As intensidades pré-pessoais 

que povoam as pessoas, as tornam discerníveis, constitui as diferenças entre os sexos, e limita 

as sínteses. As disjunções se tornam limitativas, os nomes designam, não mais zonas ou 

estados intensivos sobre o corpo sem órgãos, mas designa apenas e sobretudo pessoas 

discerníveis. Essa passagem limitada da intensidade a extensidade só se pode fazer através das 

alianças10. Esta passagem de um regime de signos ambíguo para um regime de signos 

discernível só pode ocorrer, numa dada máquina social, se houver a discernibilidade das 

pessoas, como por exemplo, mãe e irmã. Pois, elas só serão discerníveis se algo como uma 

proibição do incesto surgir em algum nível da representação do desejo. Mas essas pessoas 

discerníveis não existem antes da proibição. Neste nível anterior, estamos aquém ou além do 

incesto, “(...) numa extensão que reconhece as pessoas, que as constitui, mas que não as 

constitui sem torna-las impossíveis como parceiras sexuais.” (Ibidem, p.213.) Dessa maneira o 

incesto é impossível, devido a dois motivos: ou porque não existem as pessoas, estas estão 

antes determinadas por condições intensivas que as tornam indiscerníveis enquanto pessoas, 

ou porque estamos num nível de discernibilidade em que as pessoas são definidas justamente 

porque proibidas enquanto possíveis parceiras.  

“Ora, no ato do incesto, podemos dispor de pessoas, mas elas perdem seu nome, já 
que esses nomes são inseparáveis da proibição que os interdita como parceiros; ou 

                                                

10 “A hipótese fundamental na construção de uma teoria alternativa ao estruturalismo, a esse respeito, consiste 
em fazer a filiação aparecer duas vezes. A primeira vez, como estado genérico e intensivo do parentesco, a 
segunda como estado particular e extensivo, em oposição complementar à aliança. A aliança aparece apenas no 
momento extensivo; sua função é precisamente a de extensivizar e codificar o parentesco, isto é, operar a 
passagem do parentesco intensivo ao parentesco extensivo.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 139). 
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então os nomes subsistem, mas designam tão somente estados intensivos pré-
pessoais, que bem poderiam ‘estender-se’ a outras pessoas, como quando se chama 
mamãe à mulher legítima, ou irmã à esposa. É neste sentido que dizíamos que se 
está sempre aquém ou além.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 215). 
 

O recalcamento da máquina territorial primitiva incide, pois, sobre o influxo germinal 

intensivo. “O fluxo germinal intensivo é o representante do desejo e é sobre ele que incide o 

recalcamento; (…)” (Ibidem, p.216).  O desejo neste tipo de sociedade em que existe uma 

máquina territorial incide sobre a terra em estado intensivo, ou seja, incide sobre as variações 

intensivas que ocupam o corpo pleno, e que não são discerníveis ao nível das funções paternas 

ou maternas, mas são pré-pessoais. Dessa maneira, o incesto como limite, ou seja, como 

discernibilidade das pessoas proibidas, existe como recalcamento desse fluxo germinal. Este 

fluxo germinal extraído do corpo pleno da terra somente poderia escorrer também sobre o 

corpo pleno determinando as filiações e linhagens se ele puder ser recalcado e, portanto, 

codificado. “Para que fluxos sejam codificáveis, é preciso que sua energia se deixe quantificar 

e qualificar – é preciso que extrações de fluxos se façam em relação com desligamentos de 

cadeia (...)” (Ibidem, p. 217). Da mesma forma que o corpo sem órgãos recalca a produção 

dos objetos parciais, o corpo pleno recalca o influxo germinal, operando extrações de fluxos 

conjugados com desligamentos de cadeia. Somente dessa maneira um sistema em extensão 

pode ser formado, em que as pessoas se tornam discerníveis, num uso dos signos 

determinado, definindo os sexos e esquadrinhando as filiações extensas e as alianças que lhe 

influenciam.   

Portanto, a máquina territorial possui um sistema em intensidade que recalca o fluxo 

germinal.  Este, para ser produtivo, num nível em que os órgãos podem ser acoplados ao 

corpo pleno de modo a extraírem um fluxo, deve haver um recalcamento do desejo. O desejo 

é precisamente essa energia que é convertida nos estágios em que a máquina opera, extrações 

de fluxos e desligamentos de cadeia. Nesse corpo é necessário, pois, que um sistema de 

desligamentos e de estoques de dividas se efetue e um sistema em extensão possa 

esquadrinhar ou dividir as alianças e as filiações.  

“Podemos assim esboçar as diversas instâncias da representação territorial no 
socius primitivo. Em primeiro lugar, o influxo germinal de intensidade condiciona 
toda a representação: ele é o representante do desejo. Mas se ele é dito 
representante, é porque vale pelos fluxos não codificáveis, não codificados ou 
decodificados. Neste sentido, ele implica à sua maneira o limite do socius, o limite e 
o negativo de todo socius. Assim, a repressão desse limite só é possível se o próprio 
representante for recalcado. Este recalcamento determina o que passará ou não 
passará do influxo no sistema em extensão, o que ficará bloqueado ou estocado nas 
filiações extensas e o que, ao contrário, se moverá e escorrerá segundo as relações 
de aliança, de maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Damos o 
nome de aliança a esta segunda instância, que é a própria representação recalcante, 
pois, as filiações só se tornam extensas em função das alianças laterais que medem 
os segmentos variáveis. “ (Ibidem, p.219)  
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O influxo germinal intensivo é o representante do desejo. As alianças são a 

representação recalcante que reage sobre as filiações tornando-as extensas, elaborando essa 

dívida finita de blocos móveis. E o incesto como representante deslocado, que desfigura e 

desloca o representante do desejo. “O incesto é tão somente o efeito retroativo da 

representação recalcante sobre o representante recalcado: essa representação desfigura ou 

desloca o representante sobre o qual ela incide (...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, 

p.220). Isso significa, que o incesto como o representante deslocado é apenas um efeito, um 

limite, resultado do recalcamento que as alianças produzem ao reagirem sobre as filiações, 

tornando-as extensas e definindo as proibições e as restrições ao nível das pessoas 

discerníveis.  

Em que sentido podemos entender a representação inconsciente neste nível? O que 

podemos entender como representação? É que, num determinado ponto, as condições de 

produção do socius impõem repressões ou o recalcamento ao processo do desejo incidindo e 

havendo introdução de mecanismos de representação que desloque o desejo para limites 

outros. É na representação como processo de recalcamento-repressão do desejo que se pode 

compreender como se imiscui na maquinaria do desejo algo como imagens ou posições 

simbólicas determinadas como representações do desejo.  

De acordo com Zourabichvili, vemos que:  

“O pensamento que enfrenta um problema, buscando determinar-lhe as condições, 
só negativamente pode representa-lo a si, porque a positividade dos signos não é 
representável. Dos signos, só permanece uma sombra na representação, a sombra do 
negativo: é disso que se trata tanto na formula segundo a qual nós não pensamos 
ainda aquilo que, no entanto, nos força a pensar quanto na representação do desejo 
como falta. Eis por que o hegelianismo não é um erro, mas um fenômeno ao mesmo 
tempo pior e mais interessante: o desenvolvimento de uma ilusão necessária, 
transcendental. Era inevitável que Hegel viesse a atribuir ao negativo o papel de 
motor no pensamento, ele que buscava introduzir o movimento no pensamento, mas 
permanecendo no nível da representação. Sem dúvida, o negativo é a melhor 
maneira de representar o movimento; mas de representa-lo, justamente, e não fazê-
lo. E, de maneira mais geral, como representar a si o pensamento, a não ser 
enfrentando paradoxalmente o que ele não pensa? ” (ZOURABICHVILI, 2016, p. 
86-87). 
 

Se compreendermos que o negativo é o que envolve a representação, ou seja, o negativo 

como aquela instância que irá deslocar o desejo até limites que o confundem ou que o 

coloquem em contato com o incesto, entendemos que a instância do recalcamento originário 

só pode funcionar em contato com o negativo se lhe for condicionada por um recalcamento 

secundário. É precisamente esse recalcamento que se imiscui no recalcamento original entre o 

corpo sem órgãos e os objetos parciais. Tal recalcamento secundário é sempre conduzido pela 

máquina social, e no caso do desejo como falta, é o socius como capital enquanto corpo pleno 

que tende a deslocar o desejo por meio das figuras imaginárias ou posições simbólicas a fim 
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de ocupar o representante deslocado que é o Édipo. As instâncias do recalcamento são 

formadas pelas máquinas sociais, cujo funcionamento desejante só pode funcionar por um uso 

ilegítimo das sínteses, e como tal pela desfiguração do desejo pelos mecanismos do 

recalcamento.  

A potência dos signos é a do desejo não a do significante ou da representação. Porém, 

como as máquinas sociais são sempre formadas pelas máquinas desejantes e estas também 

estão acopladas às máquinas sociais, o mecanismo do desejo funciona a partir da 

representação que lhe é destinada pelas formas do socius e só deseja porque há esse 

mecanismo, em que o socius incide sobre o desejo a partir da representação. “Se a 

representação é sempre uma repressão-recalcamento da produção desejante, isso ocorre, 

todavia, de maneiras muito diversas, segundo a formação social considerada. ” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 243). É somente a partir dessas condições de repressão que um tipo 

determinado de socius realiza no sistema do recalcamento originário entre o corpo sem órgãos 

e os objetos parciais é que se pode compreender como o desejo como falta pode ser formado. 

Ele só pode ser formado a partir das condições que o socius determina o desejo a partir de 

suas formas de repressão-recalcamento.  

 

1.7.2.Máquina Bárbara 

A queda do sistema territorial ocorre a partir da formação da máquina despótica bárbara 

com a realização de uma nova aliança e de uma filiação direta com o deus. O déspota “(...) 

impõe uma nova aliança e coloca-se em filiação direta com o deus: o povo deve segui-lo.” 

(Ibidem, p. 255). É dessa maneira que um novo socius pode ser erigido. Em oposição às 

filiações extensas e as alianças da antiga máquina territorial, o novo socius estabelece uma 

nova filiação e uma nova aliança. Essa reconfiguração da máquina é efetuada no nível da 

produção, pois, o déspota só se torna um corpo pleno, se uma unidade superior, como o 

estado, se sobrepõe às comunidades rurais primitivas, tornando-se proprietário do solo, agindo 

como quase causa do processo produtivo, lhe reportando as condições de apropriação do 

trabalho.  

“É assim que Marx define a produção asiática: uma unidade superior do Estado 
instaura-se sobre a base de comunidades rurais primitivas que conservam a 
propriedade do solo, ao passo que o Estado é o seu verdadeiro proprietário em 
conformidade com o movimento objetivo aparente que lhe atribui o sobreproduto, 
que lhe reporta as forças produtivas nos grandes trabalhos, e faz com que ele próprio 
apareça como a causa das condições coletivas de apropriação.” (Ibidem, p.257). 
  

Dessa forma, as extrações de fluxos são efetuadas em convergência com um único 

escoamento da produção em direção ao déspota e sua corte. Ao invés de desligamento de 
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cadeia em relações de estoques móveis de dívidas, um objeto destacado saiu da cadeia, 

tornando-se um símbolo maior. A máquina bárbara então, possui o aspecto piramidal, com o 

déspota no centro, os funcionários e a burocracia do estado como parte da inscrição no corpo 

pleno do déspota, e as peças trabalhadoras dos aldeãs, na base da pirâmide.  

Este movimento de uma instalação de uma nova máquina é efetuado por um movimento 

de desterritorialização, ou seja, um movimento que retira da terra seu caráter indivisível e 

único, tornando-a objeto de divisões de propriedades, estabelecendo a propriedade privada, a 

posse das terras ao estado e seu poder sobre as forças produtivas.  

As antigas filiações ou alianças subsistem, mas, são apenas as engrenagens ou peças 

trabalhadoras, juntamente com as pessoas e os órgãos, do estado e de seu movimento de 

apropriação das forças produtivas.  

“O que se produz sobre o corpo do déspota é uma síntese conectiva das antigas alianças 

com a nova aliança, uma síntese disjuntiva que faz com que as antigas filiações se difundam 

na filiação direta, reunindo todos os sujeitos na nova máquina.” (Ibidem, p. 263). Dessa 

maneira, o déspota de alguma forma, instala uma nova filiação e uma nova aliança. Ele efetua, 

o que Deleuze & Guattari afirmam ser o incesto. Este incesto é o que possibilita o rei reunir a 

sua aliança com a irmã todas as alianças territoriais e reunir a sua filiação com a mãe todas as 

filiações primitivas. Isso porque, de alguma forma, o herói, antes de ser rei, casa-se com sua 

irmã, proibida de acordo com as repressões da antiga máquina territorial, nas condições nas 

quais ele viesse de fora, fosse estrangeiro:  

“Na formação imperial, o incesto deixou de ser o representado deslocado do desejo 
para devir a própria representação recalcante. Porque não há dúvida de que esta 
maneira do déspota fazer o incesto, de torna-lo possível, não consiste absolutamente 
em suspender o aparelho repressão-recalcamento; ao contrário, ela faz parte dele, 
mudando apenas suas peças, e ainda é sempre como representado deslocado que o 
incesto vem ocupar agora a posição da representação recalcante.” (Ibidem, 2011, p. 
267). 
  

As condições em que se tornam possíveis o incesto não nos interessa aqui no caso 

especifico. Apenas desejamos compreender como é formado um novo sistema de repressão-

recalcamento em que o limite do incesto, como representante deslocado, é ocupado e é 

constituído como representação recalcante. É como se fosse uma nova dureza, uma nova e 

mais forte pressão repressiva que o socius efetua nas condições de funcionamento das 

máquinas desejantes. É como se o déspota, ao realizar a nova aliança e a nova filiação, 

impusesse uma mudança ou migração dos elementos da representação de modo a torná-los de 

algum modo menos solidário ao teor das máquinas desejantes, impusesse a elas um regime de 

dívida infinita e não apenas de movimentações de blocos móveis de dívida. Mas essa 
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mudança não seria possível sem a instauração de um significante despótico que se destacou da 

cadeia de signos territoriais.  

Devemos destacar aqui que é a partir da máquina bárbara que algo como o significante 

despótico é constituído. Esta constituição, para ser melhor compreendida, depende da 

explicitação das condições dos elementos na superfície do corpo pleno da terra. Estes 

elementos são a voz, o grafismo e o olho, e constituem, pois, o teatro da crueldade na máquina 

territorial primitiva.  

As sociedades primitivas são orais, seus cantos e suas vozes remetem as dimensões de 

seus mitos originários. O grafismo é constituído pelos signos marcados no corpo para 

codificá-lo e submetê-lo às inscrições próprias ao socius primitivo. “A voz é como uma voz 

de aliança, à qual, do lado da filiação extensa, se coordena uma grafia sem semelhança com 

essa voz.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 250). O grafismo não inscreve no corpo algo 

como um significante, porque, o signo inscrito nada tem a dizer, não significa nada, mas é a 

própria ação de marcá-lo no corpo que indica seu efeito próprio, que possui ressonância com a 

voz que obriga e aflige, mas que não se confunde com ela mantendo sua independência em 

relação a ela.  O olho é um elemento que contempla a escarificação feita pela mão e o suplício 

oriundo da voz, e retira um certo prazer ou uma certa mais valia desse processo. “É assim que 

a representação territorial se organiza na superfície, ainda muito próxima de uma máquina 

desejante olho-mão-voz.” (Ibidem, p. 251).   

A máquina bárbara instaura em torno do déspota um conjunto de hierarquias e uma 

burocracia estatal com seus funcionários e escribas, o que torna de modo mais íntimo a 

relação do grafismo com a escrita. “(...) os mais antigos autores viram bem que o déspota é 

que faz a escrita, que a formação imperial é que faz do grafismo uma escrita propriamente 

dita.” (Ibidem, p. 268). O sistema territorial primitivo mantém a voz independente do 

grafismo. Ela ressoa sobre o grafismo, mas este não perde sua independência e sua autonomia, 

possuindo funções próprias que não coadunam com a voz. Ao contrário, na formação 

imperial, o grafismo perdeu sua independência, e tendeu a se orientar pela voz. Esta 

subordina-o às suas funções e tende a ser extraída para fazer ressoar no código escrito. A 

escrita, se podemos dizer, coordena uma voz própria, porque subordinada à voz propriamente 

dita. E como tal, esta última, se torna uma voz das alturas, fictícia e muda, e tende a ser 

orientada e suplantada pela escrita.  

“ (...)as civilizações bárbaras são escritas, não porque tenham perdido a voz, mas 
porque o sistema gráfico perdeu sua independência e suas dimensões próprias, 
ajustando-se pela voz, subordinando-se a voz, pronto para extrair dela um fluxo 
abstrato desterritorializado que ele retém e faz ressoar no código linear da escrita.” 
(Ibidem, p.268).  
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 No sistema territorial primitivo as relações entre a voz e a grafia se caracterizavam por 

serem de conotação, em que a voz como palavra se refere a uma coisa, geralmente a um corpo 

sendo submetido a um sistema de crueldade. Este corpo também é marcado, incisado, cortado, 

como forma de produzir signos na carne, signos que não são significantes, mas posição de 

desejo. Estes signos não são as palavras, mas, a coisa designada pela voz, as marcas no corpo 

escarificado referem-se à voz que canta. O olho, neste sistema, vai de um ponto ao outro, da 

voz emanada a marca realizada e vê o sofrimento do corpo como um gozo a mais em que ele 

retira prazer. É sempre das palavras às coisas, dos nomes aos corpos, das denominações as 

pessoas, numa maneira de saltar que não se reduz num conjunto de significados, mas “(...) 

conotando vozes, grafias, olhos, sempre num uso plurívoco: uma maneira de saltar que não se 

recolhe num querer-dizer, e menos ainda num significante.” (DELEUZE & GUATTARI, 

2011, p. 271).  

No regime da máquina bárbara algo se passa de muito distinto. Há um remanejamento 

das condições de representação da máquina territorial, em que o estado se sobrepõem a essa 

máquina, que continua a funcionar como antes, apenas escoando sua produção em direção ao 

estado.  De certa maneira o grafismo e a voz também sofrem mutações ao ponto de o primeiro 

se assentar sobre o segundo, do mesmo modo que a voz se modifica por essa 

sobrecodificação, tornando-se voz fictícia das alturas, voz muda oriunda do significante, que 

se exprime na escrita, deixando de ser independente desta.  

“(...) o grafismo se alinha, assenta-se sobre a voz e devém escrita. Ao mesmo tempo, 
ele induz a voz não mais a da aliança, mas como a da nova aliança, voz fictícia do 
além que se exprime no fluxo de escrita como filiação direta.  Estas duas categorias 
fundamentais despóticas são também o movimento do grafismo que se subordina à 
voz para, ao mesmo tempo, subordinar a voz a si, para suplantar a voz.”  (Ibidem, p. 
272) 
  

Esse rebatimento entre voz e grafia é como se houvesse um sistema de subordinação 

que, com tal, subordina a si o regime de conotação da antiga máquina territorial. Dessa 

maneira, há o surgimento de um objeto que salta da cadeia e sai dela a partir do rebatimento 

da grafia sobre a voz. Este objeto induz uma voz muda que lineariza a cadeia plurívoca e a faz 

depender de modo integral aos seus efeitos. “Eis, então, em segundo lugar, o essencial: o 

assentamento da grafia sobre a voz fez saltar para fora da cadeia um objeto transcendente, voz 

muda de que toda a cadeia parece agora depender, e em relação à qual ela se lineariza. “ 

(Ibidem, p. 272). A voz das alturas já não conota ou designa um signo inscrito na carne, mas 

exprime-se através dos signos de escrita, signos que esta voz emite como significantes.   

 “(…) o significante é o signo que deveio signo do signo, é o signo despótico que 
substituiu o signo territorial, que atravessou o limiar de desterritorialização; o 
significante é tão somente o próprio signo desterritorializado. O signo que deveio 
letra. O desejo já não ousa deseja, deveio desejo do desejo, desejo do desejo do 
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déspota. A boca já não fala, ela bebe a letra. O olho já não vê, ele lê. O corpo não 
mais se deixa gravar como a terra, mas se prosterna diante das gravuras do déspota, 
o além-terra, o novo corpo pleno.” (Ibidem, p. 273). 
 

O significante é esse signo que se tornou letra ou palavra escrita. A palavra deixou de 

designar o signo escrito no corpo, para ser apenas a voz muda oriunda dos signos escritos no 

papel. Dessa forma, o significante é aquele elemento transcendente que distribui a falta a 

todos os elementos da cadeia significante, reagindo sobre todos os cortes, linearizando a 

cadeia essencialmente plurívoca: “objeto destacado, falo-e-castração, barra que submete os 

sujeitos depressivos ao grande rei paranoico.” (Ibidem, p.276)   

Devemos lembrar que significante é determinado por duas dimensões ou características. 

Uma delas é aquela em que ele gera sentido com sua relação com outros significantes, porque 

ao significante falta seu sentido, que só o atingirá quando estabelecer relações com outros 

significantes. A outra quando ele se retira da cadeia como objeto destacado e coloca-a numa 

relação de dependência e, portanto, de significação em relação ao resto dela.  

“Mas já foi possível mostrar como duas dimensões subsistem em Saussure: uma 
dimensão horizontal, em que o significado se reduz ao valor dos termos mínimos 
coexistentes nos quais o significante se decompõe; e a outra dimensão, vertical, em 
que o significado se eleva ao conceito correspondente à imagem acústica, isto é,  a 
voz tomada no máximo da sua extensão que recompõe o significante (o ‘valor’ 
tomado como contrapartida dos termos coexistentes, mas também ‘conceito’ tomado 
como contrapartida da imagem acústica.” (Ibidem, p. 274).  
 

De certa maneira o significado é produzido pelas relações entre um significante e outro 

significante, numa relação horizontal de homogeneidade, se podemos dizer, em que os 

elementos mínimos são as relações entre os significantes, e o significado é originado pelas 

relações entre os termos. Num outro sentido, o conceito se eleva à “imagem acústica” ou 

podemos dizer o significante se eleva ao conceito tomado em toda a sua extensão, ao 

significado, somente se ele operar as dobragens e os assentamentos necessários aos outros 

termos da cadeia, termos que dependem do significante como operando os efeitos de 

significação ou de produção de sentido.  É uma instância transcendente operando as 

dobragens ou a ausência própria a cada significante. E essa dobragem ou assentamento opera-

se através da escrita, é nas molduras das palavras que se escarifica os corpos de papel, mas 

numa memória do significante, “(...), mas este campo permanece definido por uma 

transcendência, mesmo quando considerada como ausência ou lugar vazio, operando as 

dobragens, os assentamentos e subordinações necessárias, (...)” (Ibidem, p. 274-275).  

É o que Deleuze & Guattari entendem como biunivocização dos termos da cadeia que se 

organiza em torno do significante e que pode operar a dobragem dos termos em relações tais 

que um dependa do outro como uma série homogênea de termos semelhantes, apenas distintos 
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por sua sonoridade própria, mas ressoando uns com os outros numa relação de significação 

que tende a ser biunívocas, tendendo a atualizar dois termos num sentido unívoco.  

Mas devemos lembrar, e cabe a partir deste momento, compreender melhor e mais 

apuradamente as relações entre os níveis particulares da produção desejante e os níveis mais 

gerais da produção social. É através da repressão do desejo, neste campo que se pode dizer 

que se efetuam as condições do surgimento de Édipo. Mas, aqui, nos desenvolvimentos da 

máquina bárbara, as condições ainda não são suficientes para tal surgimento. Devemos 

entender antes, como o capitalismo se apropria do arcaísmo do significante. E para tal, 

devemos compreender, como se ocorrem os efeitos de biunivocização do significante, em que 

ele tende a relacionar os termos, ainda a determinar quais sejam, a ligações biunívocas.  

“Todavia, não é nem mesmo a sombra de um falo transcendente que os efeitos 
inconscientes de ‘significado’ se colocam sobre o conjunto das determinações de um 
campo social; ao contrário é o investimento libidinal dessas determinações que fixa 
seu uso particular na produção desejante, e o regime comparado desta produção e da 
produção social, donde decorrem o estado do desejo e a sua repressão, a distribuição 
dos agentes e o grau de edipianização da sexualidade.” (DELEUZE & GUATTARI, 
2011, p.137)  
 

É através da dobragem da cadeia no corpo pleno do socius, que pode haver repressão do 

desejo. Dessa maneira, é o investimento libidinal próprio ao socius que determina um uso ou 

uma forma particular da produção desejante suas relações singulares com a produção social. 

Se podemos dizer, que as pessoas não existem, mas são antes agentes de produção ou 

antiprodução, lembrando-se do dito de que “Não temos certeza alguma de que somos pessoas 

(...)” (DELEUZE, 2013, p. 180), podemos postular certa funcionalidade quando estes agentes 

participam de processos de produção ou antiprodução. Essa funcionalidade é primeira em 

relação às relações com as figuras ou posições simbólicas oriundas da família. Dessa forma, 

“A operação Édipo consiste em estabelecer um conjunto de relações biunívocas entre, de um 

lado, os agentes de produção, de reprodução e de antiprodução social e, de outro lado, os 

agentes da reprodução familiar dita natural.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 139). Estas 

relações não poderiam se estabelecer sem o estabelecimento do significante enquanto signo 

orientador do desejo, que estabelece relações biunívocas entre os elementos da cadeia 

significante, operando as dobragens e os assentamentos necessários a tais relações. Se “Lacan 

parecia manter uma espécie de projeção das cadeias significantes num significante despótico, 

e deixar tudo pendente de um termo ausente, de um termo que falta a si próprio e que 

reintroduz a falta nas séries do desejo, (...)” (Ibidem, p.116), podemos entender que a síntese 

disjuntiva num uso exclusivo mantém também o desejo num impasse que podemos dizer que 

seja o triângulo edipiano.  
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Algo penetra no registro da síntese, que impõem um conjunto de determinações e de 

coordenadas paternas ou maternas. Isso quer dizer que o registro constitui uma cadeia 

homogênea, com orientações ou coordenadas definidas tanto em relação às imagens quanto às 

posições simbólicas. “Com efeito, é a síntese de registro, primeiramente, que põem sobre a 

sua superfície de inscrição as condições de Édipo, um eu determinável ou diferençável em 

relação a imagens parentais que servem de coordenadas.” (Ibidem, p. 98). Dessa maneira, há 

como que uma extrapolação, em que algo se imiscui no registro, transformando as conexões 

produtivas. Algo de transcendente se coloca para introduzir a falta no desejo, para fixar as 

pessoas e determinar um eu em face de alguma ausência, ausência comum aos sexos, 

impondo um uso exclusivo dos sexos.  

“ (...) reencontra-se em toda parte a operação analítica que consiste em extrapolar 
algo de transcendente e comum, (...) para introduzir a falta no desejo, para fixar e 
especificar pessoas e um eu sob tal ou qual face da sua ausência (...). (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 101).  
 

Parece haver outro tratamento a cadeia significante, numa condição em que ela recebe 

certo esmagamento, em que se retira um objeto destacado, o significante despótico, que 

impõem a sua lei a toda cadeia. “(...) passa-se dos objetos parciais destacáveis ao objeto 

completo destacado, do qual derivam as pessoas globais por atribuição da falta.” (Ibidem, 

p.102). Dado essa triangulação operada pela lei que determina a falta a todos os componentes 

da cadeia, tornando-os significantes e não mais plurívocos, vemos que esta função permite a 

cadeia determinar as diferenciações simbólicas e figuras imaginarias identificadoras, estas 

permitem então um uso biunívoco da síntese conjuntiva. Esta significa que os conjuntos da 

formação social serão assentados sobre as determinações simbólicas ou imaginárias do campo 

familiar. Dado isso, Édipo não é apenas uma formação no interior de um campo familiar e que 

se projetaria no social por um após, mas “(...) ele próprio pressupõe um certo tipo de 

investimento libidinal do campo social, da produção e da formação desse campo. Não há 

Édipo individual, assim como não há fantasma individual.” (Ibidem, p. 141). Dado que ainda 

não chegamos a Édipo, as apenas às suas condições, qual seja, a do significante, podemos ver 

que é na máquina bárbara que ele será realizado, constituído, através de uma certa dobragem 

sobre os elementos fonéticos da voz, através da escrita. “O significante implica uma 

linguagem que, com ele, sobrecodifica uma outra, ao passo que a outra é toda codificada em 

elementos fonéticos.” (Ibidem, p. 276). Dito isto, é ele que acumula um estoque dito infinito 

transcendente, em que a falta é arrumada em todos os elementos da cadeia, em que algo do 

comum para uma comum ausência aos dois sexos é produzido, e em que os cortes e os 

desligamentos da cadeia são operados por um objeto destacado, submetendo os sujeitos às leis 

do déspota.  
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“ (...), mas este significante-senhor continua a ser o que ele é no longínquo das eras, 
estoque transcendente que distribui a falta a todos os elementos da cadeia, algo de 
comum para uma comum ausência, instaurador de todos os cortes-fluxos num só e 
mesmo lugar de um só e mesmo corte: objeto destacado, falo e castração, barra que 
submete os sujeitos depressivos ao grande rei paranoico. O significante, terrível 
arcaísmo do déspota em que ainda se procura o tumulo vazio, o pai morto e o 
mistério da morte.”  (Ibidem, p.276). 
 

É preciso ainda desenvolver o que sejam as relações de exclusão, limitação e restrição a 

que a psicanálise se entrega, os chamados “paralogismos” e ao qual a crítica de Deleuze e 

Guattari se dirigirá, para que possamos entender o real funcionamento do significante no seio 

da máquina bárbara, e posteriormente no modo como ele é retomado no capitalismo no seio 

da axiomática capitalística.  

 

2.Capítulo II Desejo, a Falta e Édipo 

Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta.  

E lastimava, ignorante, a falta.  

Hoje não a lastimo.  

Não há falta na ausência.  

A ausência é um estar em mim.  

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus  

                                                                            [braços,  

que rio e danço e invento exclamações alegres,  

porque a ausência, essa ausência assimilada,  

ninguém a rouba mais de mim. 

Carlos Drummond de Andrade, Corpo.  

2.1.Introdução 

O objetivo deste capítulo é alcançar o entendimento e o desenvolvimento do desejo 

como determinado pela falta, derivado de nossas compreensões dos modos de funcionamento 

das máquinas desejantes e das máquinas sociais, tais como a máquina territorial primitiva e a 

máquina despótica bárbara.  

Se a determinação da falta era oriunda das condições em que se estabelecem o 

significante na máquina bárbara, devemos ainda alcançar os modos como a psicanálise faz um 

uso ilegítimo das sínteses do inconsciente. É a partir destas condições de que a psicanálise se 

serviu que podemos compreender como Édipo é constituído e trabalha no seio do 

recalcamento originário como uma distorção do desejo, por meio do qual este se confunde e 

deseja a própria repressão.  

Portanto, de modo mais geral, podemos dizer que O Anti-Édipo é uma crítica ao Édipo 

como subjetividade que definiria a natureza humana e seria o real representante do desejo.  
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A questão é de saber como o desejo deseja sua própria repressão. É a partir desse 

princípio que O Anti-Édipo desenvolve suas críticas políticas a Édipo. É, pois, pertinente 

perguntar-se se o desejo só pode desejar nos quadros de Édipo, ou se ele pode desejar outra 

coisa, se houver. Mas, a crítica de Deleuze & Guattari é a de que: “Para nós ao contrário, 

nunca há desejos o bastante.” (DELEUZE, 2006, p. 345), ou seja, o desejo deseja tudo, 

porque ele é o real produtor da realidade. “O ser objetivo do desejo é o real em si mesmo” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 43). Logo, tenderemos a pensar que a questão também 

deve ser posta entre as máquinas desejantes e todo o resto: incluindo as formações edipianas 

oriundas das figuras ou imagens familiares ou a ordem de posições e lugares estruturais ou 

simbólicas. A crítica não é somente às imagens que se formam pelas identificações 

imaginárias e que remetem de modo geral a Édipo, “(...) como se ela se aplicasse apenas a um 

Édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais, sem afetar em nada a 

estrutura e a sua ordem de lugares e funções simbólicas. “(Ibidem, p. 74). A questão que se 

coloca, primeiramente, é se haveria formas de conciliações entre a produção desejante e o 

invariante edipiano. Se a produção desejante poderia ser solidária às determinações da lei do 

incesto, ou das figuras parentais, ou ainda das posições simbólicas que ocupam as pessoas em 

relação a um sujeito.  

Porque o inconsciente não é estrutural, imaginário ou simbólico. “Isso porque o próprio 

inconsciente não é estrutural e nem pessoal; ele não simboliza, assim como não imagina e 

nem figura: ele máquina, é maquínico.” (Ibidem, p.76).  

Se o inconsciente é máquina, ele não pode ser e lhe é incompatível um sistema de 

representação do desejo, um sistema que só faria o inconsciente exprimir-se através dos mitos, 

das tragédias ou do sonho. Um inconsciente definido como um teatro. Dessa maneira, ele se 

fecharia em uma certa homogeneidade de suas sínteses, num uso ilegítimo das operações que 

elas realizam. “Toda a produção desejante é esmagada, submetida às exigências da 

representação, aos jogos sombrios do representante e do representado na representação.” 

(Ibidem, p. 77). Devemos lembrar, pois, o laço que une os modos como a psicanálise 

compreende os fenômenos do recalcamento-repressão do desejo no nível das máquinas 

desejantes e esses mesmos mecanismos realizados pelas formações sociais. Após o 

delineamento dessa compreensão psicanalítica, podemos perceber como Deleuze & Guattari 

expandem as categorias do familismo para uma análise das máquinas sociais. Isso porque, de 

um lado e de outro, as máquinas desejantes são sempre cortadas por máquinas sociais, e estas 

são igualmente atravessadas e já possuem suas pequenas máquinas desejantes.    
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2.2.Produção desejante e representação  

De modo geral podemos dizer que a psicanálise tem seu mérito por ter desenvolvido 

noções econômicas do desejo. A crítica de Deleuze & Guattari incide sobre a subordinação 

das máquinas desejantes e, portanto, do desejo, á formas ditas expressivas, por exemplo, o 

mito e a tragédia, em que a psicanálise reencontra sempre um inconsciente expressivo. “As 

noções fundamentais de economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua 

importância, mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo e não mais às 

formações do inconsciente produtivo. “ (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 78).  

Freud, por meio dessa concepção expressiva, por exemplo, acerca do delírio de 

Schreber, tende a analisá-lo mediante as coordenadas edipianas ou familiares, vendo nos seus 

delírios de perseguição movidos ocasionalmente pela figura de seu médico Flechsig, uma 

forma de fantasia que tomava o médico como objeto de investimento libidinal. (Cf. FREUD, 

2010a, p. 63). O médico era apenas um substituto do irmão mais velho, e por sua vez, 

sublimação oriunda de um conflito pulsional entre uma reverência e uma indignação ante ao 

seu pai. E esse conflito que era uma “(...) fantasia feminina, que tanta resistência despertou no 

doente, teria raízes, então, no anseio por pai e irmão, intensificado eroticamente.” (FREUD, 

2010a, p. 67).  No fundo das máquinas desejantes paranoicas de Schreber, Freud parece 

reduzir todo o conteúdo do delírio ao âmbito familiar, e não percebe o caráter histórico, 

político, racial, econômico presente em todo delírio e como tal em todos os investimentos 

libidinais que o campo social incide sobre os sujeitos.  

Essa crítica nos leva a compreender a concepção da qual Freud desenvolve acerca dos 

mitos e das tragédias enquanto concebe um inconsciente expressivo. Enquanto expressivo este 

inconsciente não mais produz, apenas encena um certo drama, um certo mito ou tragédia 

enquanto determinados por esta ou aquela narrativa de um sujeito. Mas ele não percebe que, 

de um lado ao outro, “(…) toda a produção desejante é esmagada, submetida as exigências da 

representação, aos jogos sombrios do representante e do representado na representação.” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 77). A representação incidi de modo a subordinar a 

produção desejante às suas determinações. Vejamos que essa substituição ocorre no nível em 

que os mitos recalcam ou decalcam as pulsões, que se tornam apenas manifestações ou 

efetuações de certas coordenadas oriundas dos mitos.  
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2.3.Cinco paralogismos  

2.3.1.Síntese conectiva global e específica – triangulação ou extrapolação 

 

“Somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente, mas homossexuais pessoalmente, quer o 

saibamos ou não, e, por fim, transexuados elementarmente, molecularmente.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, 

p. 97)  

 

A questão do uso das sínteses é o que percorre toda a crítica deleuziana à psicanálise. 

Deleuze & Guattari desenvolveram um inconsciente produtivo, que reproduzi a si próprio no 

seio da coextensividade do homem e da natureza, operando extrações de fluxos e 

desligamentos de cadeia. As operações psicanalíticas, ao contrário, estabelecem um uso 

ilegítimo das sínteses, ou seja, um uso que circunscreve um limite para síntese, um modo de 

efetuá-las que opera por transcendências. “Ora, produz-se uma espécie de esmagamento 

graças a psicanálise, que dispõe de um código pré-existente. Este código é constituído por 

Édipo, pela castração, pelo romance familiar; (...)” (DELEUZE, 2006, p. 346). Um uso 

ilegítimo é aquele estabelecido por critérios transcendentes, ou seja, critérios exteriores à 

produção do inconsciente, que se define por ser imanente. A psicanálise tende a remeter os 

objetos parciais e sua própria fragmentação, a condições de incompletude, de imperfeição, 

remetendo-os a uma totalidade que lhes faltaria.  É neste sentido que a psicanálise ignora o 

pluralismo dos fluxos e conexões operados pelos objetos parciais, e os compreende em 

virtude de um todo completo.  

“Esse uso pode ser definido como transcendente, e implica um primeiro paralogismo 
na operação psicanalítica. É por uma simples razão que empregamos termos 
kantianos mais uma vez. Ao falar em revolução crítica, o propósito de Kant era 
descobrir critérios imanentes ao conhecimento para distinguir o uso legítimo e o uso 
ilegítimo das sínteses da consciência. Em nome de uma filosofia transcendental 
(imanência dos critérios), ele denunciava, pois, o uso transcendente das sínteses tal 
como aparecia na metafísica. Devemos também dizer que a psicanálise tem sua 
metafísica, a saber: Édipo. Assim sendo, uma revolução, agora materialista, tem de 
passar pela crítica do Édipo, denunciando o uso ilegítimo das sínteses do 
inconsciente tal como aparece na psicanálise edipiana, de modo a recobrar um 
inconsciente transcendental definido pela imanência dos seus critérios e uma prática 
correspondente como esquizoanálise.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 104) 
 

Basicamente é por uma certa revolução crítica, no sentido kantiano, do inconsciente que 

Deleuze e Guattari desenvolvem a crítica a psicanálise. É por usos das sínteses que se 

determinem por critérios imanentes a própria sínteses e sua produtividade que deve se orientar 

esta nova concepção de inconsciente. Não podemos mais conceber um conjunto de cortes-

fluxos e desligamentos de cadeias que não sejam plurívocos e remetam a múltiplas 

dimensões.  
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Quando o uso é ilegítimo num dado campo transcendente, a síntese conectiva tem seu 

uso global e específico. Isso significa que os objetos parciais são tomados como pertencentes 

as pessoas ou a totalidade de um eu que é o verdadeiro proprietário. O desejo “(…) recebe, ao 

mesmo tempo, um sujeito fixo, o eu especificado sob tal ou qual sexo, e objetos completos 

determinados como pessoas globais.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.98).  

Quando a psicanálise se põem a falar do inconsciente, é em todos os lados, Édipo que 

ela encontra, porque ela se localiza numa perspectiva em que as sínteses são transcendentais, 

com critérios avaliadores ou julgadores, geralmente pela força dos mitos e das tragédias11. O 

que não seria a psicanálise sem as narrativas e os dramas ou tragédias da personalidade? Mas 

por que o mito não seria um modelo interessante para se representar as máquinas desejantes? 

Por que lhe é incompatível? Lembremo-nos de que os mitos e as tragédias “(...) são sistemas 

de representações simbólicas que ainda referem o desejo a condições exteriores determinadas, 

assim como a códigos objetivos particulares (...)” (Ibidem, p. 396), ou seja, tendem a 

contrariar as concepções já desenvolvidas das máquinas desejantes, reportando o desejo a 

instâncias familiares, ao mito individual, aos conjuntos de identificações imaginárias e as 

posições simbólicas, em suma, a representação.  

Devemos, antes, entender como se opera um uso ilegítimo da síntese conectiva para 

apreender esse tipo de alienação do desejo na representação realizado pela psicanálise.  

Dado que há uma certa determinação do sexo em Freud, devemos entender que é 

sempre dissimétrica a diferença entre os sexos. Vemos que:  

“Freud reafirmava que o órgão, do ponto de vista do inconsciente, só poderia ser 
compreendido a partir de uma falta ou de uma privação primeira, e não o inverso. 
Tem-se aí um paralogismo propriamente analítico (que reencontraremos em alto 
grau na teria do significante) e que consiste em passar do objeto parcial destacável a 
posição de um objeto completo destacado (falo). Tal passagem implica um sujeito 
determinado como eu fixo sob este ou aquele sexo, sujeito que vive sua 
subordinação ao objeto tirânico necessariamente como falta. Certamente, isso já não 
é assim quando o objeto parcial é posto por si mesmo sobre o corpo sem órgãos, 
tendo como sujeito não um ‘eu’, mas unicamente a pulsão que forma com ele a 
máquina desejante, e que entra em relação de conexão, de disjunção, de conjunção 
com outros objetos parciais no seio da multiplicidade correspondente, na qual cada 
elemento só pode definir-se positivamente.” (Ibidem, p. 65-65).  
 

Primeiramente, o objeto parcial definido como órgão não possui uma falta primeira, um 

todo que o completaria ou uma globalidade que lhe cabe por ser fragmentário. Então, no 

conjunto dos objetos parciais, a psicanálise não pode tomá-los senão como negativos, como 

                                                

11 “Os grupos que tanto se interessam pelo sonho, psicanálise ou surrealismo, prontificam-se também na 
realidade a formar tribunais que julgam e punem: repugnante mania, frequente entre os sonhadores. Em suas 
reservas ao surrealismo, Artaud ressaltava que o pensamento não se choca contra um núcleo do sonho, mas que 
os sonhos antes ricocheteiam sobre um núcleo de pensamento que lhes escapa. ” (DELEUZE, 2011, p.167). 
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faltando-lhes justamente a completude oriunda do falo transcendente, o verdadeiro objeto 

completo de onde deriva o que falta aos outros objetos parciais.  

 Devemos compreender o ponto de vista das máquinas desejantes para ter acesso a 

crítica deleuziana à psicanálise. O objeto parcial define-se na relação de positividade com sua 

fragmentação, a ele nada falta, ele se caracteriza somente pela sua potência de produção, que 

juntamente com a pulsão forma com ele a máquina desejante, permeada de uma 

multiplicidade de objetos parciais que se relacionam por sínteses legitimas de conexão, 

disjunção e conjunção. É dessa forma que Deleuze & Guattari postulam que tanto no homem 

quanto na mulher existem os dois sexos, e que não há nada de comum aos dois sexos (Cf. 

DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 85). Com efeito, se há os dois sexos, eles se comunicam 

com um ou com outro sexo de outro sujeito, havendo, pois, uma conexão transversal entre os 

objetos parciais, ou seja, uma multiplicidade de objetos parciais em conexão transversal.  

Se em Batem numa criança (Cf. FREUD, 2010b) temos a formulação de que há tanto 

no menino quanto na menina a formação do complexo de Édipo, eles são formados de modos 

distintos, os meninos possuindo apenas duas etapas, e as meninas três, mas havendo sempre 

de comum aos dois a presença do pai num estágio eminentemente inconsciente, e como tal, 

reprimido pela consciência. Este estágio em que o pai é predominante, deixa e faz vir a 

concepção de que as disjunções oriundas da cadeia são exclusivas, o que ainda se faz 

necessário analisar, mas brevemente podemos dizer que sejam condições de sínteses 

ilegítimas e exclusivas, que eliminam ou negam os elementos opostos. Ou a criança é menino 

ou menina, e é o complexo que definirá isso mediante as condições de seu desenvolvimento 

seja, por um lado, no caso da menina, o desejo do pênis e de assumir a masculinidade e, como 

tal, devendo renunciá-la, seja no caso do menino em que vemos o drama surgir diante de 

outro homem, quando tem de renunciar sua masculinidade frente a ele sem obter sucesso; em 

suma, ambos adquirem mediante o complexo de Édipo a dificuldade da renúncia ao sexo. 12 

No nível da produção que é recalcada, algo da ordem de um eu se assinala em relação 

aos objetos parciais. Algo da ordem de um objeto completo reúne os objetos parciais numa 

totalidade em que eles são tomados como partes, e as conexões se tornam conjugais. Isso 

                                                

12 “Em nenhum ponto de nosso trabalho analítico, se sofre mais da sensação opressiva de que todos os nossos 
repetidos esforços foram em vão, e da suspeita de que estivemos ‘pregando ao vento’, do que quando estamos 
tentando persuadir uma mulher a abandonar seu desejo de um pênis, com fundamento de que é irrealizável, ou 
quando estamos procurando convencer um homem de que uma atitude passiva para com homens nem sempre 
significa castração e que ela é indispensável em muitos relacionamentos na vida. A supercompensação rebelde 
do homem produz uma das mais fortes resistências transferenciais.” (FREUD, 1996, p.265). 
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significa que num certo sentido, o código de Édipo se imiscui na maquinaria do desejo, 

inscrevendo as conexões no corpo sem órgãos de modo exclusivo e limitativo. Esse uso 

ilegítimo da síntese disjuntiva condiciona seu uso parental, como também um uso conjugal da 

síntese conectiva. “É assim que o uso parental ou familiar da síntese de registro se prolonga 

num uso conjugal, ou de aliança, das sínteses conectivas de produção: um regime de 

conjugação de pessoas substitui a conexão dos objetos parciais.” (DELEUZE & GUATTARI, 

2011, p. 100). Isso porque os objetos parciais não remetem mais a conexões de fluxos e 

extrações de cadeia. Estes objetos parciais remetem, neste momento, a pessoas globais como 

suas proprietárias e o desejo é reportado a um sujeito fixo, definido sob tal ou qual sexo.  

Se nos recorremos a Freud em uma das suas formulações sobre o complexo de Édipo 

vemos que:  

“Uma investigação mais penetrante mostra, em geral, o complexo de Édipo mais 
completo, que é duplo, um positivo e um negativo, dependente da bissexualidade 
original da criança; isto é, o menino tem não só uma atitude ambivalente para com o 
pai e uma terna escolha objetal pela mãe, mas ao mesmo tempo comportar-se como 
uma garota, exibe a terna atitude feminina com o pai e, correspondendo a isso, 
aquela ciumenta e hostil em relação à mãe.” (FREUD, 2011, p. 41)  
 

Vemos que no menino, a escolha objetal pela mãe é acompanhada de uma certa 

identificação com o pai, com o complexo no sentido positivo, e de outro lado, no sentido 

negativo, ele tem uma escolha objetal pelo pai, e uma identificação com a mãe. São estes dois 

sentidos opostos que definem o complexo. 

Empenhando sua crítica, Deleuze & Guattari afirmam que nas condições das sínteses 

em que o complexo se imiscui ele é oriundo de um uso ilegítimo, ou seja, um uso que 

estabelece uma certa transcendência em relação as condições das sínteses. Este uso parental 

em que o triangulo é formado, em que se deixa assinalar algo como o eu que de acordo com 

suas determinações familiares recebe as interdições da proibição do incesto, e vê seu desejo 

preso na armadilha de desejar o que é proibido ou de só desejar aquilo que é proibido. 

“Com efeito, é a síntese de registro, primeiramente que põe, sobre a sua superfície 
de inscrição nas condições de Édipo um eu determinável ou diferenciável em relação 
às imagens parentais que servem de coordenadas (mãe, pai). Há aí uma triangulação 
que, em sua essência implica uma proibição constituinte, e que condiciona a 
diferenciação das pessoas; proibição do incesto com a mãe e de tomar o lugar do pai. 
Mas, é graças a um estranho raciocínio que se conclui que, já que isso é proibido, 
isso mesmo é que era desejado. ” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.98).  
  

Como descrevemos anteriormente sobre o incesto nas condições da máquina territorial 

primitiva, as pessoas globais não existem anteriormente às proibições que sobre elas pesam, 

mas são definidas por elas e conjuntamente com elas. É por um mesmo salto que o desejo 

recebe seu objeto e se vê proibido de desejá-lo. O desejo se vê proibido de desejar seu objeto 

e recebe suas determinações ou se desfigura pela queda no indiferenciado. “Portanto, é bem a 
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mesma operação edipiana que funda tanto a possibilidade de sua própria ‘solução’, por meio 

da diferenciação das pessoas de acordo com a proibição, quanto a possibilidade de seu 

fracasso (...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 99) que ocorreria nas condições de queda 

no indiferenciado. Mas é de um lado ou de outro que se insinua o código edipiano no desejo.  

Digamos que a elaboração do triangulo edipiano se constituiu também a partir da sua 

reprodução num regime conjugal das sínteses. Deleuze & Guattari desenvolvem certa crítica 

ao modo como Édipo é constituído, ou seja, como determinando o desejo de acordo com uma 

proibição, esta que parece mais soldar o desejo a lei, de modo a tornar desejável aquilo 

mesmo que era proibido. Por isso também, Édipo é uma ideia que surge no pai antes do que 

no filho (Cf. Ibidem, p.364) de modo a fazer nele reproduzir-se o triangulo presente no pai 

paranoico.  

Mas ainda devemos compreender como ocorre a triangulação, como Édipo se imiscui na 

maquinaria do desejo para que as cadeias disjuntivas sejam formatadas em triângulos ou numa 

triangulação.  

Os objetos parciais, como já dito anteriormente, são fragmentários em sua positividade. 

Eles não necessitam e nem realizam uma regressão ou totalização a uma unidade perdida ou a 

um todo a ser formado. Por isso, quando eles são inseridos neste tipo de posição estrutural, 

tendem a ter outro caráter.  

“A partir daí tudo está decidido: reencontra-se em toda parte a operação analítica 
que consiste em extrapolar algo de transcendente e comum, (...) para introduzir a 
falta no desejo, para fixar pessoas e um eu sob tal ou qual face da sua ausência, e 
impor um sentido exclusivo á disjunção dos sexos.” (Ibidem, p. 101)  
 

É a partir dessa ausência que se reencontra nos objetos parciais, que se pode defini-los 

por algo transcendente. Esse algo transcendente é o significante. Ele recondiciona a cadeia 

plurívoca a um domínio homogêneo, em que os termos se tornam relacionáveis entre si por 

posições constituídas, por efeitos de significação que geram uns nos outros. É esse efeito de 

significação que tende a atribuir a falta constitutiva aos outros signos. Mas antes, devemos 

dizer que é por meio do significante que se pode formar os triângulos, pois, é por ele que se 

conjuga “O uno do falo transcendente sem o qual os termos considerados não formariam um 

triangulo.” (Ibidem, p. 101). É porque, ele, o significante, ao ligar-se a algum dos elementos 

da cadeia, triangula-o, e tende a reproduzir esse efeito na cadeia como um todo. O eu definido 

pela ausência a este ou aquele lado do complexo, se define pela proibição do incesto definido 

pela identificação com o pai ou se o eu não seguir essa interdição, poderá se identificar com a 

mãe e cair na noite do indiferenciado homossexual. Mas de maneira geral, o eu, tem o objeto 

do desejo (a mãe) sua exclusão e interdição, pode recorrer a um substituto (futura parceira), 

em que se poderá reproduzir o triângulo introduzindo-o no filho.  
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A falta é oriunda desse significante “despótico”. É porque, no código edipiano, a libido 

é direcionada a investir o falo como objeto destacado, que regula a produção na dimensão do 

estoque e da falta. É, a partir deste regime do estoque e da falta que se determina os cortes 

fluxos a operar sobre o mesmo lugar mítico em direção ao objeto global especifico, e é 

também que se reporta todos os signos não significante a um mesmo significante maior.  

A crítica repousa sobre esses fatores, ou seja:  

“Os cortes-fluxos da produção desejante não se deixam projetar num lugar mítico, 
os signos do desejo não se deixam extrapolar num significante, a transexualidade 
não deixar nascer oposição qualitativa alguma entre uma heterossexualidade e uma 
homossexualidade locais e não-especificas.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, 
p.103). 
  

A psicanálise tende a deixar toda a produção desejante de lado e a só destacar as 

relações entre os representantes na representação e as condições das determinações edipianas 

e o indiferenciado. Tal condição, tende a reportar a cadeia significante ao significante 

despótico, objeto global que tende a distribuir a falta a todos os outros elementos da cadeia, e 

tende a reportar os cortes fluxos a uma só fonte ou a um só modo. Esses critérios 

transcendentes impostos pelo significante despótico imiscuem-se na cadeia do desejo para ali 

restringi-lo mediante à mudança no regime das proibições, ou seja, no jogo entre 

representante do desejo e representação do desejo, desfigurando o desejo, fazendo-o desejar o 

representante deslocado, puro limite que é ocupado. Vejamos mais afrente no paralogismo do 

deslocamento como ocorre essa movimentação na representação.   

 

2.3.2.Síntese disjuntiva exclusiva e limitativa – double bind edipiano  

Quando Édipo se imiscui na síntese disjuntiva impõem a ela um uso exclusivo. É 

porque a síntese se define pelo regime do ‘ou... ou...’, ou seja, por uma oposição que não nega 

os dois polos opostos, mas os mantém numa positividade própria a sua posição de opostos. É 

porque o esquizo que a realiza de modo legítimo não sabe ao certo se é pai ou filho, homem 

ou mulher, vivo ou morto, mas percorre essas distâncias, essas formas ou códigos como 

distâncias indecomponíveis ou indivisíveis, que não podem ser decompostas em negações de 

negações nem em exclusões de um dos opostos. No uso legítimo as distâncias são mantidas 

como opostas em sua positividade própria, no qual nada lhes faltam.  

“Uma disjunção que permanece disjuntiva, e que afirma, todavia, os termos 
disjuntos, que os afirma através de toda a sua distância, sem limitar um pelo outro 
nem excluir um do outro, talvez seja o maior paradoxo. ‘Ou... ou’ em vez de ‘ou 
então’.” (Ibidem, p. 106) 
   

É esse o princípio disjuntivo do corpo sem órgãos. “Ou... Ou”. O corpo sem órgãos é a 

matéria própria do inconsciente, e nele só há o positivo em todas as suas divisões, 
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distribuições e compartimentações. “(...) tudo se divide, mas em si mesmo.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p.106).  

Esta síntese de difícil compreensão seria melhor visualizada se nos ativermos a 

composição dos signos na cadeia disjuntiva. Em Lógica do Sentido (1974), em sua análise do 

filosofo francês Pierre Klossowski, Deleuze recorre à diferença entre o Deus e o Anticristo. 

Este último é o senhor do silogismo disjuntivo, pois, permite que cada coisa ou objeto passe 

pela sua proposição corresponde, mas sem se fechar em sua identidade. É porque Klossowski 

se refere ao Deus kantiano, em que todas as coisas derivam por limitações ou exclusões. Na 

medida em que Deus é definido pela totalidade das possibilidades, as coisas e os seus 

conceitos correspondentes ou os predicados correspondentes derivariam dele por exclusão ou 

limitação. Como se Deus fosse o silogismo a que corresponde o conjunto de todas as 

possiblidades e as coisas daí derivassem por certas exclusões nesse conjunto de possiblidades, 

circunscrevendo para cada coisa uma realidade limitada e exclusiva. “Em suma, o conjunto do 

possível é uma matéria originária de onde deriva por disjunção a determinação exclusiva e 

completa do conceito de cada coisa.” (DELEUZE, 1974, p. 304). Ao contrário, o Anticristo de 

Klossowski é considerado por Deleuze o verdadeiro senhor do silogismo disjuntivo. É porque 

ele é o senhor das modificações, assegura que a disjunção, ao invés de significar uma certa 

limitação dos predicados que uma coisa pode receber em vista de conformar ou delimitar sua 

identidade própria, significa as coisas para receberem infinitas determinações derivadas dos 

predicados que lhes são correspondentes. É então neste nível que as identidades se desfazem, 

que Deus pode ser morto, que o eu pode dissolver-se nas singularidades que o rodeiam. Este 

Anticristo “(...) é caracterizado por: a morte de Deus; a destruição do mundo; a dissolução da 

pessoa; a desintegração dos corpos; a mudança da função da linguagem que não exprime mais 

do que intensidades.” (Ibidem, P. 302).  

Se nos detivermos na síntese disjuntiva presente em O Anti-Édipo, observamos que ela 

se define, então, por conter signos plurívocos, pelos quais o desejo passa e o sujeito resto 

devem. É nestas condições que a síntese é disjuntiva, afirmação das posições pelas quais o 

desejo passa pelo corpo sem órgãos, em que não há negações, por que de um lado ou do outro, 

a matéria é intensidade = O que define um campo de presença dos signos no corpo sem 

órgãos, campo este essencialmente positivo.  É devido a este campo positivo que podemos 

compreender como o silogismo disjuntivo anteriormente desenvolvido é próximo da 

positividade da síntese disjuntiva. É porque a energia própria à síntese disjuntiva possibilita as 
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formas ilimitadas do desejo se efetuar, porque os signos como posição do desejo, determinam 

um campo de “possíveis” positivos em que tudo é possível. 13 

No registro edipiano é exatamente o contrário que acontece. E podemos ver a correlação 

entre um conjunto de determinações oriundas do fato da lei do incesto se soldar ao desejo, que 

não mais deseja, mas se mantém num conjunto representativo de determinações. O desejo 

perde sua potência própria e tende a somente desejar expressar-se segundo o registro dos 

mitos e da tragédia. A crítica de O Anti-Édipo é dirigida ao apelo a ideia de Édipo como 

determinando o desejo a seguir a proibições e limitações na rede disjuntiva.  

Essas determinações no conjunto de Édipo são oriundas das identificações imaginárias 

ou das diferenciações simbólicas. O Anti-Édipo é a crítica do desejo como determinado por 

certos direcionamentos a estas duas instâncias.  

O inconsciente maquínico não representa, mas apenas produz. Este inconsciente só se 

deixa enquadrar no quadro edipiano, se for direcionado até este limite, afim de preenchê-lo. E 

esse limite edipiano tende a determinar as disjunções como proibições, limitações, 

determinações que não devem ser transpostas, ultrapassadas, como as limitações entre a 

diferença entre pai e filho, vivo e morto, homem e mulher. É porque, de alguma forma, Édipo 

impõem um conjunto de determinações para o desejo, da mesma forma que o ameaça com o 

perigo de sua própria indeterminação, que poderia precipitá-lo nas imagens do eu ou do 

imaginário. 

“Mas devemos ainda dizer que o próprio Édipo cria os dois, tanto as diferenciações 
que ele ordena, quanto o indiferenciado com que ele nos ameaça. É no mesmo 
movimento que o complexo de Édipo introduz o desejo na triangulação e proíbe o 
desejo de se satisfazer com os termos da triangulação. Ele força o desejo a tomar 
como objeto as pessoas parentais diferenciais e, em nome das mesmas exigências de 
diferenciação, ele proíbe ao eu correlativo satisfazer seu desejo sobre essas pessoas, 
brandindo, então, as ameaças do indiferenciado. Mas esse indiferenciado foi 
precisamente criado por ele como reverso das diferenciações que ele próprio criou.” 
(DELEUZE & GUATTARI, 2011, P. 109).  
 

É esse duplo vínculo entre as determinações e o indeterminado que constitui o segundo 

paralogismo psicanalítico. Entendamos que no uso transcendente das sínteses, a tendência da 

psicanálise é tomar a síntese disjuntiva como exclusiva, ou seja, como constituída de 

alternativas mutuamente excludentes. Ou o desejo está direcionado no sujeito às 

determinações que as proibições do incesto geram, o que o impulsiona a procurar um objeto 

substituto, porque o desejo é interditado ao acesso ao seu objeto. Ou, se não se seguir essas 

                                                

13 “A cadeia significante deveio cadeia de decodificação e de desterritorialização, que deve e só pode ser 
apreendida como o avesso dos códigos e das territorialidades. Esta cadeia molecular é ainda significante porque 
é feita de signos do desejo; mas estes signos já não são de modo algum significante, uma vez que estão sob o 
regime das disjunções inclusas nas quais tudo é possível.” (Ibidem, p. 434).  
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diferenciações que a proibição gera, o desejo será ameaçado com as condições de ilusão e de 

imagens próprias do imaginário. Então Édipo é a dupla ameaça: ou o desejo segue as vias de 

diferenciação criadas pela proibição do incesto, ou seja, induz o desejo a desejar o que 

proibido, ou se reduzirá o desejo a apenas recorrer a um outro termo no conjunto do triangulo 

a fim de reproduzir as condições de identificação do indiferenciado. É esse o double bind:  

“A verdadeira diferença de natureza não está entre o simbólico e o imaginário, mas 
entre o elemento real do maquínico, que constitui a produção desejante, e o conjunto 
estrutural do imaginário e do simbólico, que forma somente um mito e suas 
variantes.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 115).  
 

Portanto, Deleuze & Guattari afirmam que tanto as vias do imaginário quanto as 

posições simbólicas estão nas condições de um uso ilegítimo da síntese disjuntiva. A questão 

principal que se delineia é entre os elementos repressivos e transcendentes a síntese, e os 

elementos realmente maquínicos e desejantes da produtividade da síntese.  

 

2.3.3.Síntese conjuntiva segregativa e biunívoca – Édipo como aplicação biunívoca  

O corpo sem órgãos é preenchido por zonas, gradientes, limiares preenchidos por 

intensidades e por meio das quais o sujeito resto opera devires e deslocamentos. O paralelo 

entre este processo intensivo e processo do psicótico deve ser feito com cautela, pois, Deleuze 

& Guattari diferem as alucinações e os delírios das quantidades intensivas. As quantidades 

intensivas são sentimentos ou afetos que preenchem o corpo sem órgãos e por meio do 

consumo delas é que se produzem os delírios e as alucinações. É a partir deste ponto que 

percebemos como o corpo sem órgãos não representa nada. Sobre sua superfície opaca e 

deslizante, há apenas zonas que designam as raças, as culturas, os povos e os continentes. É 

porque num certo sentido, todo delírio e alucinação é derivado das influências do campo 

político, econômico, racial, cultural.  Isso significa que as culturas, as raças, as forças políticas 

ou econômicas que designam as zonas sobre o corpo sem órgãos definem certa individuação. 

Vejamos uma citação longa que desenvolve melhor a síntese conjuntiva:  

“Trata-se de algo totalmente distinto: trata-se de identificar as raças, as culturas e os 
deuses com campos de intensidade sobre o corpo sem órgãos, de identificar os 
personagens com estados que preenchem esses campos, com efeitos que fulguram e 
atravessam esses campos. Donde o papel desempenhando pelos nomes em sua 
magia própria: não existe um eu que se identifica com as raças, povos, pessoas, 
numa cena da representação, mas nomes próprios que identificam raças, povos e 
pessoas como regiões, limiares ou efeitos numa produção de quantidades intensivas. 
A teoria dos nomes próprios não deve ser concebida em termos de representação, 
porque remete à classe dos ‘efeitos’: estes não são uma simples dependência das 
causas, mas o preenchimento de um domínio, a efetuação de um sistema de signos. 
(...) todos os nomes da história e não o nome do pai.” (Ibidem, p. 120)  
 

A psicanálise como teoria e prática tende a suprimir os conteúdos sócio políticos 

presente em todo delírio. Como na análise de Freud no caso Schreber, vemos a tentativa de 
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enquadrar o conteúdo do delírio, que permeia as raças e os povos ao conjunto do familismo, 

às suas ordens de posições e de identificações. Em certo sentido, os pais não funcionam como 

personagens que encarnam figuras em certas posições ou em certas estruturas condicionantes 

do desejo da criança, de modo a enquadrá-lo nas formações ulteriores de Édipo e de suas 

posições simbólicas. O pai e a mãe são simples indutores, que apenas induzem certos efeitos 

na criança, estimulam-na a tais ou quais estados intensivos. É desta maneira que Deleuze & 

Guattari compreendem o papel dos pais, inicialmente, no nível das máquinas desejantes. “É 

fácil reconhecer que as figuras parentais são indutoras quaisquer, e que o verdadeiro 

organizador está alhures, do lado do induzido e não do indutor.” (DELEUZE & GUATTARI, 

2011, P.127). Por isso, há um certo uso ilegítimo da síntese conjuntiva, que é o de esmagar o 

conteúdo do delírio e da alucinação como também o consumo das quantidades intensivas nos 

quadros da identificação imaginaria ou da falta constituinte das posições simbólicas. Mesmo 

os desenvolvimentos que compreendiam Édipo no campo do simbólico ou das identidades 

imaginárias não se retiram do familismo a que se entregam, por deixarem de atribuir o papel 

de organizador do desejo os pais para atribuí-lo ao conjunto do imaginário ou simbólico. É 

porque, de qualquer forma, não se retiram dos quadros do Édipo e não apreendem as lições 

extra edipianas do psicótico. (Cf. Ibidem, p. 128)  

Obtivemos os primeiros indícios do uso ilegítimo da síntese conjuntiva. Ele se constitui 

numa operação de atar as correntes de Édipo de um lado e do outro, de modo a recalcar um 

campo social subscrevendo o desejo num subconjunto da família. Ainda é preciso entender 

como se essa operação se efetua no nível molecular das máquinas desejantes. Posteriormente, 

no próximo capítulo tentaremos desenvolver os modos como a máquina social realiza esta 

operação de recalcamento, aplicação ou assentamento.  

A família, no conjunto de Édipo, tem a função de mediatizar as relações do social com a 

criança. Em certo sentido, as condições de vida do psicótico são interpretadas, de acordo com 

Deleuze e Guattari, pela psicanálise, como se fossem somente oriundas do campo familiar, 

esmagando assim, o conteúdo político social de todo delírio. É nesta mesma perspectiva que 

se compreende também a condição da criança como fechada ao microcosmos da família, e de 

modo que o microcosmos expressam ou traduzem as condições alienadas ou terrificantes que 

o social incide sobre a criança. Mas, recorrendo a Bergson (Cf. Ibidem, p. 132), Deleuze e 

Guattari apropriam-se de sua compreensão das relações do vivente e do mundo. Ambos são 

tomados como totalidade não-fechada, em vistas de se constituir ou de se produzir. Dessa 

forma, o vivente é uma totalidade que só o é se abrir-se ao mundo, se produzir e se constituir 

em relação com o mundo. Édipo se constitui de modo semelhante. Ele se abre ao campo 
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social, é inteiramente percorrido por ele, tanto no seu início, na criança pequena, quanto no 

fim, quando a criança é lançada nas condições da sociedade.  “Não existe triângulo edipiano: 

Édipo está sempre aberto num campo social aberto.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 

132). As figuras parentais estão sempre em ação ou sob a ação dos agentes sociais de 

produção e antiprodução ou agem como eles. É porque a família é sempre atravessada pelo 

extrafamiliar, por cortes ou por forças que não são familiares, “(…) a família não engendra 

seus próprios cortes: as famílias são cortadas por cortes que não são familiares (...)” (Ibidem, 

p. 134).  

Dessa forma, devemos compreender Édipo nas suas relações entre as produções sociais 

e as produções desejantes, porque de uma forma ou de outra, a família é sempre recortada 

pela produção social, antes de ser apenas um meio expressivo do desejo. Podem opor-se a esta 

concepção, alegando que a psicanálise, com seu familismo intermitente, compreende o social 

como um “após”. Isso significa que o eu, ao ser conformado pelo complexo de Édipo, poderá, 

após as fases de seu desenvolvimento, estabelecer-se num dado contexto social. A psicanálise 

compreende as etapas do Édipo, ou em função de um aquém ou de um além. Para a 

psicanálise, há sempre as condições pré-edipianas em que vemos as identificações imaginárias 

da criança em relação à mãe, e a introdução da lei do incesto e das diferenciações paternas em 

que há a introdução do complexo de Édipo propriamente dito. Vemos que de um lado ou do 

outro, as etapas de desenvolvimento da criança são vistas em função do complexo. De um 

ponto de vista vemos que a psicanálise tende a interpretar as fases iniciais da criança como 

pré-formações edipianas, e de outro ponto vemos que o social só será alcançado pela criança 

se ela estiver introduzida no complexo de modo mais acabado.  

Dado que as famílias estão sempre recortadas pelos investimentos de um campo social, 

podemos compreender que não é por uma projeção do complexo de Édipo em direção às 

posições ou figuras presentas na sociedade que vemos o eu investir seu desejo. É por um certo 

uso determinado que a produção social fixa sobre as máquinas desejantes às suas sínteses, de 

modo a condicionar a produção desejante a se encaixar no jugo do Édipo.  

“Todavia, não é nem mesmo à sombra de um falo transcendente que os efeitos 
inconscientes de ‘significado’ se colocam sobre o conjunto das determinações de um 
campo social; ao contrário, é o investimento libidinal dessas determinações que fixa 
seu uso particular na produção desejante, e o regime comparado desta produção e da 
produção social, donde decorrem o estado do desejo e a sua repressão, a distribuição 
dos agentes e o grau de edipianização da sexualidade.” (Ibidem, p.137). 
 

É dessa maneira que a criança está sempre lidando com suas pequenas máquinas 

desejantes nas suas fases iniciais e possui uma singular condição extra edipiana, em que 
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vemos “(...) o desejo numa relação imediata com uma realidade história e social.” (DELEUZE 

& GUATTARI, 2011, p. 138). 

Dado que Édipo não é primeiro em relação ao campo social, mas segundo, Deleuze & 

Guattari, afirmam que ele é oriundo de certo uso ilegítimo da síntese conjuntiva, o que eles 

denominam como aplicação. É porque, de um lado, os agentes de produção e antiprodução 

sociais são correlacionados com as figuras parentais e identificados com elas por meio de uma 

equivalência que faz os primeiros serem substitutos dos segundos.  

 “ A operação Édipo consiste em estabelecer um conjunto de relações biunívocas 
entre, de um lado, os agentes de produção, de reprodução e de antiprodução sociais 
e, de outro lado, os agentes da reprodução familiar dita natural. Esta operação 
chama-se aplicação” (Ibidem, p. 138-139). 
 

A produção desejante e Édipo são determinados por um certo conjunto de saída e um 

certo conjunto de chegada. Édipo é um certo conjunto de chegada nas condições de produção 

desejante, e as produções sociais e suas repressões correspondentes estão no início de um 

campo ou um conjunto de saída, incidem inicialmente por meio dos investimentos libidinais. 

O desejo investe o social como conjunto de saída, e num certo conjunto de chegada, ele é 

determinado ou condicionado a investir um certo subconjunto familiar de chegada. É uma 

certa aplicação que reúne através de uma dualidade de posições os agentes do campo social e 

os agentes de reprodução familiar. Eles são acoplados uns nos outros de acordo com 

biunivocizações, ou seja, de acordo com relações unilaterais que tendem a se estabelecer 

somente entre dois elementos ou duas posições, e tendem a fundamentar o triângulo edipiano, 

que ora se condiciona por uma tendência as relações entre o eu e a mãe, nas condições do 

indiferenciado, ou por uma certa variação distintiva a partir das condições oriundas da 

proibição do incesto e da soldagem do desejo à lei.14  

Vemos que o que é esmagado e biunivocizado é toda a produção social desejante.  

Veremos mais à frente como se dá a interiorização do limite da produção social no 

capitalismo. Mas a princípio, o capitalismo tende a reconduzir seus limites, os limites da 

produção social para seu interior, tende a interiorizá-lo na medida mesma em que é ameaçado 

por um limite absoluto exterior, e devido a isto, é que ele necessita reconduzi-lo a limites 

interiores. É devido a isto que o capitalismo é ameaçado pela produção desejante, e tende a 

                                                

14 “Assim que se voltar a solda o desejo à lei, ao lembrar que se trata de algo conhecido há muito tempo, pois 
isso, com efeito, apenas recomeça a eterna operação da eterna repressão que fecha sobre o inconsciente o círculo 
da proibição e da transgressão, missa branca e missa negra; mas o signo do desejo nunca é signo da lei, e sim um 
signo de potência – e quem ousaria chamar de lei esse fato de que  desejo põe e desenvolve sua potência e de 
que, onde quer que se encontre, ele faz correr fluxos e cortar substancias (‘Evito falar em leis químicas, a palavra 
tem um ressaibo moral’)? Desde que façamos o desejo depender do significante, sujeitamos o desejo ao jugo de 
um despotismo que tem por efeito a castração, ai onde se reconhece o traço do próprio significante.” (Ibidem, p. 
153).  
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produzir as condições de repressão dela. Essas condições se dão, por exemplo, na medida em 

que ele assenta a produção e os agentes de produção, as condições da família, ao subconjunto 

familiar, e os mantém ligados por um certo investimento que ele realiza.  

“Se é verdade que Édipo é obtido por assentamento ou aplicação, então ele próprio 
pressupõe um certo tipo de investimento libidinal do campo social, da produção e da 
formação desse campo. Não há Édipo individual, assim como não há fantasma 
individual. Édipo é um meio de integração ao grupo, tanto sob a forma adaptativa de 
sua própria reprodução, que o faz passar de uma geração a outra, quanto nas suas 
estases neuróticas inadaptadas que bloqueiam o desejo com impasses preparados.” 
(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 142). 
 

O fantasma nunca é individual. Isto significa que se o desejo é produção ele produz o 

real e o produz nas condições da sociedade, inclusive nas formações fantasmáticas que ela 

contém. O fantasma de grupo é derivado das condições de investimento das máquinas sociais 

e desejantes. Ele é a expressão de um dado investimento de desejo. Este investimento pode 

ocorrer incidindo sobre um dado campo social mantendo suas formas repressivas ou pode 

contra investir os investimentos sociais, abrindo novas formas do desejo se incidir sobre o 

social e colocando-o em xeque ou em desequilíbrio. Dado que Édipo é derivado das condições 

sociais, ele é fruto de grupos sujeitados e de seus fantasmas de grupo, coletivos de onde 

derivam as condições de aplicação. É por meio deles que um fantasma individual pode ser 

constituído. Há também, um conjunto de condições em que Édipo foi disseminado 

colonialmente no percurso da história, em que os europeus levaram sua doença (má 

consciência) para o resto da humanidade. (Cf. Ibidem, p. 223). Mas de forma geral, Édipo é o 

final e o limite da produção social, ele está sempre determinado por ela, e tende a realizar um 

uso segregativo e biunívoco da síntese conjuntiva. Dado que não há fantasmas individuais, 

dado que todo fantasma é de grupo, são grupos sujeitos ou grupos sujeitados que constroem 

suas máquinas e alimentam um desejo que põem em cheque o conjunto da sociedade ou 

constroem máquinas que alimentam a soberania do corpo pleno correspondente ao socius.  

 

2.3.4.Quarto paralogismo: o deslocamento ou desfiguração do recalcado  

“ Para a psicanálise, pode-se dizer que há sempre desejos demais. Para nós, ao contrário, nunca há desejos 

o bastante. “ (DELEUZE, 2006, p. 345). 

 

Dado que o desejo é infraestrutura (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 143), e 

que, a produção é desejante e o desejo é produtor, há duas distinções que podem ser aferidas 

da divisão entre grupos sujeitos e grupos sujeitados e seus respectivos fantasmas de grupo. 

Uma é o caráter dos investimentos pré-conscientes de interesses e o outro são os 

investimentos inconscientes de desejo. Tanto um quanto o outro podem incidir sobre grupos 
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sujeitos ou sujeitados. Por isso, podemos dizer que quando certos grupos possuem interesses 

incompatíveis com seus interesses de classe, pois aderem a interesses que só beneficiariam as 

classes a quem deviam combater, é porque, há sobre esse investimento pré-consciente 

(interesse) um investimento inconsciente (desejo) que tende a levar os grupos sujeitos a 

investir suas formas repressivas.  É que, independente dos interesses dos sujeitos, uma dada 

formação social pode investir o desejo no nível inconsciente de modo a potencializar as 

formas repressivas vigentes no corpo pleno em contraponto aos possíveis interesses 

revolucionários dos sujeitos que desejam.  

Dado este duplo caráter do desejo e do investimento libidinal inconsciente, podemos 

dizer que o investimento revolucionário pode ser direcionado a recortar os interesses das 

classes dominantes e a investir as forças repressivas ou pode colocar em desequilíbrio e 

ameaçar tais formas de modo a delirar a história e os continentes. É porque, o investimento 

inconsciente tem dois polos, um em direção a um sentido esquizo-nomádico, e o outro a um 

investimento paranoico-segregativo. Um tende a cortar e recortar as massas, os continentes, as 

raças, subordinando a produção social as condições da produção desejante. O outro tende a 

manter a produção desejante a serviço da produção social, tende a esmagá-la, a linearizá-la 

em função do arcaísmo do significante e investir as formas repressivas do corpo pleno. 

O problema do inconsciente não é de sentido, sua dinâmica é produtiva, envolve as 

extrações de fluxos e os desligamentos de cadeia. A questão que se coloca para o inconsciente 

produtivo é como isso funciona, como tal máquina opera tal ou qual corte e desliga de tal ou 

qual maneira produzindo paragens, rupturas ou continuações de acordo com suas falhas, suas 

dinâmicas e seus elementos. Se nos atermos aos critérios imanentes, não podemos 

compreender a questão do sentido como imanente às sínteses, já que elas operam num nível 

abaixo da significação, numa fronteira entre os signos e os fluxos onde ainda não há sentido 

para apenas usos. (Cf. DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 149-150)  

Dado que temos esses critérios imanentes, como por exemplo: a condição da síntese 

conectiva como parcial e não especifica, a síntese disjuntiva como inclusiva e ilimitativa e a 

síntese conjuntiva como nomádica e plurívoca, podemos delinear resumidamente o que sejam 

os usos ilegítimos. Num certo sentido, a primeira síntese se encarregada de destacar um objeto 

global especifico que se sobrepõem a cadeia significante a seus efeitos de significação, 

induzindo a falta em todos os elementos, realizando um uso parental e conjugal da síntese. A 

segunda síntese dispõe de um duplo vinculo em que o significante ata os dois lados em que se 

distribuem as disjunções, e estas tornam-se exclusivas, tendendo a fechar o corpo sem órgãos 

num eu, cujo desejo está direcionado às vias do imaginário ou as diferenciações simbólicas 
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como solução do impasse do double bind. Esta solução permite a reprodução de Édipo, como 

também o laço que une o eu ao socius. Dado que o eu, está ligado ao socius por um certo 

além, ainda a se determinar como paralogismo, vemos que há um uso segregativo da síntese 

conjuntiva, na medida em que se toma Édipo como destino ou conjunto de chegada, como 

término da produção desejante, ponto comum a partir do qual serão compreendidos os agentes 

familiares reprodutivos como substitutos dos agentes da produção social. É, dessa forma, que 

a síntese conjuntiva implica um uso biunívoco e segregativo. Ao invés de delirar a história, 

consome-se papai e mamãe através de meios expressivos que traduzem o social através da 

família.   

“É um só e mesmo erro, idealismo que forma uma concepção piedosa do inconsciente. 
E de nada adianta interpretar estas noções nos termos de uma combinatória que faz da 
falta um lugar vazio e não mais uma privação, que faz da lei uma regra de jogo e não 
mais uma ordem, que faz do significante um distribuidor e não mais sentido; nada 
disso adianta, porque isso não as impede de trazer consigo seu cortejo ideológico, a 
insuficiência de ser, a culpabilidade, a significação. A interpretação estrutural recusa 
toda crença, elava-se acima das imagens, retém do pai e da mãe, somente funções, 
define a proibição e a transgressão como operações de estrutura (...)” (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 152).  
 

Dado o uso das sínteses ilegítimos, podemos ver os paralogismos em que a psicanálise 

se encontra, e sua tendência a conciliar a lei, a falta e o significante. É certo que há 

modificações na teoria psicanalítica. Geralmente se compreende a falta como falta do objeto 

perdido, mas, pode-se, a partir da teoria do significante, compreender a falta como a falta de 

sentido que é inerente ao significante constituinte da cadeia ou o sentido ainda por se fazer na 

contínua significação que o significante tende de assumir. “(...) aprendemos a conceber que o 

significante só se sustenta num deslocamento (...) em razão de seu funcionamento alternante 

por princípio, que, exige que ele deixe seu lugar, (...)”. (LACAN, 2008, P. 33). Dessa forma, o 

significante tende a se definir a partir dos deslocamentos que efetua. Deleuze & Guattari não 

compreendem como se pode retirar desse conceito compreensões do desejo que não redundem 

nos quadros de Édipo e do familismo. É visível para eles a correlação entre os deslocamentos 

que o significante ocupa na cadeia e as variações imaginárias que os sujeitos podem se 

identificar graças a um jogo de papeis entre as figuras paternas e maternas. Vê-se que não se 

resolve a questão de sair de um certo familismo do desejo. A lei, por exemplo, pode deixar de 

ser uma imposição, uma regra do desejo, para ser um conjunto de prescrições ou limitações 

pelos quais passa o desejo, mas não se deixa de inferir o desejo como derivado de critérios 

transcendentes. Se a interpretação psicanalítica tende a ver nos jogos das imagens, regras e 

variações da estrutura derivada da proibição do incesto, ela não deixa de lado o fato de que o 

desejo é negativo. Como negativo o desejo é essencialmente ligado a uma frustração, uma 

falta a ser. Se o desejo é inadequação, ele o é devido a uma falha fundamental da função 
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paterna, e que, portanto, poderia dar condições do saber desejar em sociedade, das funções 

sociais que a autoridade possibilitar desejar, por exemplo. É como se a crise da identidade 

paterna, sua superação, desse ao desejo uma certa aprendizagem do desejar. (Cf. SAFLATE, 

2013, p. 52-53). Podemos também afirmar a positividade do significante, na medida em que 

distribui o desejo pela cadeia, nos seus modos de locomover-se no interior da cadeia, mas não 

se sai das condições em que a estrutura é pressuposta, um conjunto de lugares e posições é 

pressuposto para o desejo. É como se não houvesse saída para o desejo a não ser a lei, e que 

não há desejo sem lei.  

Dado que o inconsciente não é determinado por uma certa transcendência divina, seu 

deus é o Numen que se transforma nas disjunções inclusivas, o que nelas penetra para realizar 

a transcendência, é, como já dito, algum socius como corpo pleno, isto é, devido às operações 

que esse socius realiza de acordo com seu sistema de repressão-recalcamento. Diante disso, 

temos dois elementos para compreender. Como é a relação entre a repressão social e o 

recalcamento dos objetos parciais e o corpo sem órgãos. E como é a relação entre Édipo e o 

sistema repressão-recalcamento de um modo geral. Amplamente vemos que se Édipo é o 

desejado, é sobre ele que incide a repressão-recalcamento. Dado que a lei da proibição do 

incesto é um meio de reprimir os desejos incestuosos, vemos como se opera um certo 

deslocamento, porque não se pode inferir do recalcado à natureza do recalcamento. Não se 

pode inferir que só se pode desejar o proibido, porque algo só é proibido porque é desejado. É 

este o quarto paralogismo. Há um certo deslocamento que vai da lei para o desejo, e que tende 

a soldar o desejo à lei, inferindo do que é desejado, à natureza do proibido.  

Édipo é então a imagem desfigurada pela qual o desejo se deixa cair como numa 

armadilha.  

“Em suma, não nos encontramos em face de um sistema de dois termos em que da 
proibição formal se poderia concluir o que é realmente proibido. Encontramo-nos, 
isto sim, num sistema de três termos que torna essa conclusão totalmente ilegítima. 
Devemos distinguir: a representação recalcante, que opera o recalcamento; o 
representante recalcado, que dá do recalcado uma imagem aparente, falsificada, á 
qual supõe que o desejo se deixa prender.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 
157). 
 

Vemos, pois, que se deve compreender o desejo reprimido a partir das instâncias da 

sociedade. Se há recalcamento e repressão do desejo no interior da família, não devemos 

partir dele para compreender como se realiza a repressão no nível social, mas ao contrário, 

partir das condições de repressão do socius em vias de formar e atualizar a repressão de Édipo 

no interior dos subconjuntos das famílias. É devido a este ponto que devemos entender em 

que medida a máquina bárbara constitui as condições em que Édipo pode surgir através da 

supremacia do significante.  
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“ O recalcamento é tal que a repressão devém desejada, deixando de ser consciente; 
e ele induz um desejo de consequência, uma imagem falsificada daquilo sobre o que 
ele incide, o que lhe dá uma aparente independência.” (DELEUZE & GUATTARI, 
2011, p. 162).   
 

Com efeito, o recalcamento pode estar a serviço da repressão social, e é levado a segui-

la por meio dos agentes repressivos, como também no modo como desfigura o desejo a partir 

do recalcado deslocado.  

Como vimos, os três usos ilegítimos das sínteses ocasionam um certo impasse, em que 

os agentes da reprodução social são correlacionados com a família, os agentes familiares. É 

devido a este movimento que o recalcamento pode operar sua repressão. O agente delegado 

do recalcamento é a família, e a imagem desfigurada do desejo que ela gera são as pulsões 

incestuosas. “É num mesmo movimento que a produção social repressiva se faz substituir pela 

família recalcante, e que esta dá, da produção desejante, uma imagem deslocada, que 

representa o recalcado como pulsões familiares incestuosas.” (Ibidem, p.163).  

A família como agente delegado do recalcamento incide repressivamente sobre o 

desejo, de modo a desfigurá-lo em pulsões incestuosas, tornando-o totalmente ineficaz a nível 

do social.  Lembrando que o desejo é revolucionário, (Cf. Ibidem, p.159), por desejar 

involuntariamente, e de tal modo que põem em desordem ou em desequilíbrio as condições 

sociais em que atua. Porém, vemos que a psicanálise ainda se mantém conservadora por 

desfigurar o desejo em pulsões incestuosas e vê-las como correlatos do desejo, tornando-o 

extremamente inofensivo ao social.  

No nível das máquinas desejantes, os pais atuam somente como indutores, e intervém 

apenas como objetos parciais e signos de desejo da criança que participa das máquinas. Mas 

no nível social os pais são os agentes delegados do recalcamento. Tem de insinuar-se sobre a 

cadeia disjuntiva tornando-a oriunda de um impasse entre o imaginário e as escolhas do 

incesto. Dado que como vimos no capítulo precedente, o corpo sem órgãos realiza um certo 

recalcamento da produção desejante, ao repeli-la como superfície antiprodutiva. É nesse 

registro do desejo que a família se aloja tendendo a incidir sobre este recalcamento outro, um 

segundo propriamente dito, derivado e deslocado, porque tende a dar uma imagem do 

recalcado desfigurada e deslocada.  

 

2.3.5.Quinto paralogismo: o após  

O quinto paralogismo: o após. A psicanálise tende a compreender Édipo, tanto na 

neurose como na psicose, como atuando desde as primeiras formações na criança. Somente 

após as formações ulteriores do complexo é que o desejo da criança poderia investir o social. 

Dessa forma, há sempre um fato atual do complexo de Édipo e um após que ele investiria no 
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social. É como se os conflitos oriundos das restrições de Édipo se estabelecem como fatores 

atuais que reprimem ou recalcam o desejo.   

Entretanto, a crítica de Deleuze & Guattari é dirigida a estes momentos ou estases na 

formação do Édipo. Em certo sentido, o ponto de partida do desejo ao nível da criança é 

sempre derivado das máquinas sociais. É delas que se pode dizer o fator atual e não os estados 

mais primitivos do desenvolvimento infantil no complexo de Édipo. Dessa maneira, é sempre 

as relações entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais que está envolvido os fatores 

atuais, e não estados regressivos ou primitivos que condicionariam os investimentos sociais 

da criança.  

“Dizemos que a causa da perturbação, seja da neurose ou da psicose, está sempre na 
produção desejante, na sua relação com a produção social, na sua diferença ou 
conflito de regime em relação a esta, e nos modos de investimento que ela opera 
nesta. Enquanto presa a esta relação, a este conflito e a estas modalidades, a 
produção desejante é o fator atua. (...) Ele não sobrevém depois de Édipo, não supõe 
em nada uma organização edipiana ou uma pré-organização pré-edipiana. Ao 
contrário, quem depende dele é Édipo, seja este tomado como estimulo de valor 
qualquer, simples indutor através do qual se faz desde a infância a organização 
anedipiana da produção desejante, seja como efeito do recalcamento-repressão que a 
reprodução social impõe a produção desejante através da família.” (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 174). 
 

Dessa forma, entendemos que atual unicamente é a produção desejante. Devido a isto 

que o após é considerado um paralogismo, porque pressupõem organizações e 

desenvolvimentos anteriores a produção desejante e que a condicionam, observando-a, pois, 

de maneira transcendente e externa. Édipo é unicamente um virtual que incide, através da 

repressão do social, nas máquinas desejantes, e as reprime, as seleciona e as recorta de acordo 

com os agentes de produção e reprodução sociais (família). Neste sentido, “A produção 

desejante tem sempre uma existência atual; (...)” (Ibidem, p.175). Logo, Édipo só pode ser 

compreendido, de maneira imanente, como uma virtualidade que tende a regredir ou a 

progredir de acordo com as forças e os limites que ele impõe a produção desejante.  

 

2.4.A máquina bárbara e Édipo  

Vimos como na máquina bárbara ocorria a possibilidade do incesto. O rei realiza-o 

conjuntamente com a irmã e com a mãe, de maneira a ocupar o lugar do incesto como limite. 

Dado que o casamento com mãe e a irmã significam a ocupação do incesto, dessa maneira, 

vemos como o rei realiza uma nova aliança, estabelecendo com a irmã uma aliança que se 

sobrepõem as outras alianças, e dessa maneira, realiza com a mãe a filiação direta com deus. 

É como se o estado, representado pelo déspota, sobrecodificasse sobre as territorialidades da 

máquina primitiva. Ele incide mais diretamente sobre o recalcamento que já se realizava na 

máquina territorial. É como um novo suplemento repressivo.  



63 
 

“ Será preciso que a célula edipiana complete sua migração, que ela não se contente 
em passar do estado de representado deslocado ao estado de representação 
recalcante, mas que, de representação recalcante, ela devenha enfim o representante 
do próprio desejo. E que ela devenha a título de representado deslocado.” 
(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 286) 
 

Mas para isso, as condições ainda não estão dadas na máquina bárbara. Édipo é ainda 

representação recalcante. Ele é ocupado somente. É porque o sistema de conotação deu lugar 

ao sistema de subordinação. O significante que se destacou da cadeia gera o significado nos 

outros elementos da cadeia. Dessa forma, o grafismo se assentando sobre a voz, induz uma 

voz das alturas, que é o próprio déspota, voz do significante. E os seus significados são 

oriundos das novas alianças e filiações, a mãe e a irmã. A mãe e a irmã não são reais, são 

conceitos que designam o significado da sobreposição ou sobrecodificação do significante aos 

outros elementos da cadeia. Entendendo que nos elementos em superfície, o corpo não mais é 

marcado, mas são as pedras e tábuas da lei do império, a mãe a irmã são significados de 

acordo com a inscrição linear que se assenta sobre a voz. “Na medida em que o grafismo é 

assentado sobre a voz (...), a representação do corpo subordina-se a representação da palavra: 

irmã e mãe são os significados da voz” (Ibidem, p. 277).  

Dado que o déspota é a voz do significante e a mãe e irmã o significado da voz, o 

incesto devem ocupado, pois, agora, os corpos do parentesco são unidos as denominações que 

outrora lhe escapavam. “No incesto, o significante é que faz amor com seus significados.” 

(Ibidem, p. 278). O incesto é o acasalamento do significante com o significado, realizando, 

assim, o assentamento ou sobrecodificação de toda a cadeia plurívoca. “O incesto deveio 

possível nas núpcias dos corpos de parentesco e das denominações parentais, na união do 

significante com seus significados.” (Ibidem, p. 277).  

Mas para que o Édipo seja possível é necessário que o triângulo déspota-irmã-mãe se 

torna eu-pai-mãe, se masculinize, tenha um conjunto de caraterísticas propiciadas pelas 

condições dos cinco paralogismos. Na época bárbara, parece que tudo está dado, as cinco 

condições dos paralogismos estão presentes.  

“ Édipo está em vias de montar cada uma das operações que o tornarão possível: a 
extrapolação de um objeto destacado; o double bind da sobrecodificação ou do 
incesto real; a biunivocização, a aplicação e linearização da cadeia entre senhores e 
escravos; a introdução da lei no desejo e do desejo sob a lei; a terrível latência com o 
seu após ou o seu adiado. Todas as peças dos cincos paralogismos parecem assim 
preparadas.” (Ibidem, p. 285) 
 

É preciso que um objeto saia da cadeia e se destaque, como o déspota e o significante 

que ele impõe ao reformular as condições de superfície do recalcamento. É preciso que haja a 

ocupação do incesto através da sobrecodificação, da forma que a representação da palavra se 

conjugue com a representação dos corpos da mãe e da irmã. É preciso que haja a linearização 
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da cadeia, tornando o déspota um elemento de direcionamento bilateral com os seus 

subordinados, e, por isso, com uma conjugação bilateral entre a família real e as demais 

famílias. É preciso que haja um deslocamento do recalcamento originário oriundo do corpo 

pleno da terra, para que nele se imiscua o registro de um novo tipo de reatamento, o incesto, e 

que ele efetua o recalcamento, seja a representação recalcante, mesmo que ainda a título de 

representante deslocado. E também é efeito disso tudo uma terrível latência, um terror sobre 

humano que o estado inflige a partir de sua sobrecodificação, como um após, uma latência 

constante. Essa latência surge por uma vingança na modificação dos mecanismos de 

representação na superfície em que o déspota possui outra relação com a voz, o olho e a 

grafia, e estas se tornam instrumentos de vingança. Isso ocorre porque a nova aliança 

constitui-se não mais como movimentação de blocos finitos de dívida, mas como a dívida 

infinita que se tem sempre em relação a deus e ao déspota, e é esta dívida, na forma da lei 

jurídica que substitui o sistema de crueldade por um sistema de vingança, em que se pode ter 

a latência como como efeito ou resultado.  

O estado como corpo pleno é uma máquina formidável. Nele, os súditos desejam o 

desejo do déspota, seus órgãos estão enganchados nele, se assentam sobre ele. O desejo 

plurívoco tende a ser sobreposto pelo desejo do desejo do déspota, remetendo-nos à famosa 

elucidação lacaniana de que só se deseja o desejo do outro.  Porém, com sua sublevação a 

partir dos fluxos decodificados, o estado tende a se modificar, tornando-se imanente à 

axiomática que lhe irá sobrepor-se.   

 

3.Capítulo III – Capitalismo e Falta 

 

3.1.Introdução  

“Pois o inexpressivo é diabólico. Se a pessoa não estiver comprometida com a esperança, vive o 
demoníaco. Se a pessoa tiver coragem de largar os sentimentos, descobre a ampla vida de um silencio 

extremamente ocupado, o mesmo que existe na barata, o mesmo nos astros, o mesmo em si próprio – o 
demoníaco é antes do humano. E se a pessoa vê nessa atualidade, ela se queima como se visse o Deus. A vida 

pré-humana divina é de uma atualidade que queima. “ 
Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. 

 

Neste capítulo desenvolveremos os modos como a falta é criticada em O Anti-Édipo e 

como ela é compreendida nos esquemas edipianos em conformidade com as condições que o 

capitalismo os propicia.  

No capítulo anterior vimos que a máquina bárbara anterior ao capital já delineava um 

certo conjunto de procedimentos que poderiam condicionar o surgimento de Édipo. Era 

preciso uma repressão ainda mais incisiva. A máquina bárbara possui como função 
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sobrecodificar os fluxos numa dada base que podemos dizer ser geralmente um dado conjunto 

de trabalhadores rurais ou camponeses. Essa função permite que o estado se sobreponha como 

unidade formal as antigas territorialidades, as reúna como objetos parciais agora enganchados 

no copo do déspota, de onde derivam e de onde cortam e escorrem. (Cf. DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 163). Esse procedimento, dependia de um destacamento de um objeto 

na cadeia, o significante, que reuniria a cadeia em torno de sua comum ausência, realizando 

os efeitos de significação do qual todos os signos da cadeia emanam. Esse efeito permitiria à 

máquina bárbara os mesmos efeitos criticados no capítulo anterior a respeito dos 

paralogismos.  

Os paralogismos são a extrapolação, o double bind, a aplicação, o deslocamento e o 

após. Se na máquina bárbara há um objeto global que se destacava do corpo sem órgãos e se 

insinuava no registro do desejo, também há um certo impasse do double bind oriundo do 

incesto real, e que, nos elementos em profundidade poderia ser compreendido também como 

causa da aplicação biunívoca e segregativa que se realiza na síntese conjuntiva. Também 

vemos o deslocamento dos mecanismos do recalcamento do desejo em direção a Édipo,  e 

este por sua vez seria o caminho ou a etapa, através do desenvolvimento do complexo, à 

relação ao social, que só poderia ser alcançado, portanto, apenas por um “além” ou um 

“após”, estágio em que a libido dessexualizada poderia investir as autoridades como agentes 

delegados do recalcamento, aqueles que sempre são oriundos do social como também do 

investimento libidinal nas máquinas sociais e nas suas repressões.  

Na máquina bárbara as condições parecem, pois, estarem dadas. Há o destacamento de 

um objeto da cadeia de signos territoriais, e novamente, esses signos movimentarão um 

impasse diante das relações entre uma nova aliança com a irmã e uma nova filiação com mãe, 

tendendo a conduzir o desejo nos quadros segregativos da família e da relação biunívoca do 

social com a família, pois, já que o desejo está desfigurado nas condições em que o incesto 

está ocupado, só se pode desejar aquilo mesmo que é proibido, ou seja, o familiar, estágio em 

que a lei e o desejo se tornam indiscerníveis. Podemos dizer que esse tipo de máquina social 

gera uma latência que tende a ser ressentida devido aos mecanismos da dívida tornada 

infinita. Está dívida para com o rei não é mais uma simples dívida. É a dívida da existência, é 

um imenso terror, uma repressão mais incisiva que se instala no desejo. Mas Édipo é ainda 

pior.  
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Édipo, portanto, já está aí no campo social, mas a título simbólico, ainda somente 

ocupado e não espalhado e disseminado por todo o conjunto social. Para seu surgimento é 

preciso uma dureza ainda maior da repressão. 15 

O capitalismo é uma fantástica máquina que possui, dentre suas funções, a inserção e a 

alocação da falta em todas as “esferas” do sistema. Veremos mais adiante que esta operação 

em que se insere a falta num dado sistema social, oriunda do que desenvolvemos como 

aplicação, é operada pela introdução da antiprodução em todas as etapas produtivas. A 

antiprodução é aquela instância do recalcamento que tende a reagir sobre a produção através 

de um recalcamento, cuja representação recalcante pode ser confundida com seu representante 

num dado sistema social. Isso implica uma mudança na produção. “(...) toda vez que a 

produção, em vez de ser apreendida na sua originalidade, na sua realidade, é assentada sobre 

um espaço de representação, ela só pode valer pela sua própria ausência, e aparece como falta 

neste espaço” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 404). Essa é uma das características que 

permitem o capitalismo se desenvolver com base em seu corpo pleno – o capital – e a partir 

dele, o de se manter produzindo e injetando a antiprodução em todo o sistema. “(...) 

antiprodução como terceiro aspecto da imanência, exprimindo a dupla natureza do 

capitalismo, produzir por produzir, mas nas condições do capital.” (Ibidem, p.494).  

Outros dois modos de funcionamento podem definir o capital enquanto corpo pleno. 

Primeiro, a conjunção do fluxo de trabalhadores e os fluxos de capitais, conjuntamente com a 

formação do capital filiativo e o capital de aliança. Em segundo, a expansão sempre 

continuada de seus limites internos, ainda a ser definidos, mas sempre expandidos porque o 

limite externo é tendencialmente sua abolição, o corpo sem órgãos nu ou o limiar de 

desterritorialização. Desenvolveremos esses dois pontos com detalhes a fim de compreender 

como a falta, como parte ou processo inerente a um desses aspectos funciona como um 

mecanismo necessário no capitalismo e que o capital como corpo pleno não pode funcionar 

sem estes três elementos em que a falta, bem ou mal, se encarrega de preencher ou executar.   

A psicanálise como prática e como teoria tende a funcionar como um dos muitos 

aparelhos repressivos da axiomática capitalista. Logo, ela tende a exercer os papeis sociais 

difundidos pelo capital, principalmente aqueles que tendem a reconduzir os limites do capital 

para seu âmbito interno. Isso ocorre devido ao assentamento da libido como fluxo de desejo 

                                                

15 Remetemos as referências de O Anti-Édipo á Lacan e sua posição crítica a Édipo (Cf. Ibidem, p. 138, 287, 
407-408), que tende a utilizar conceitos como a lei, a castração, o falo, o significante, nome-do-pai com o 
objetivo de rejeitar ou superar as categorias edipianas.  
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abstrato nos quadros do familismo e do Édipo. Veremos como isso ocorre e como a falta está 

intimamente ligada a este processo de assentamento e de reterritorialização.  

Posteriormente é necessário compreender como a falta é já parte de mecanismos sociais, 

presentes em qualquer socius como parte de seu maquinismo eminentemente antiprodutivo. 

Essa consequência advém das teses da esquizoanálise compreendidas acerca das relações a 

serem explicitadas entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, ente o molar e o 

molecular.  

 

3.2.Queda da máquina Bárbara e Capitalismo  

O estado despótico como máquina social sobrecodificante tende a rebater os fluxos 

codificados em um código estreito definido pela supremacia do significante. Esse processo 

leva o estado a ser essa entidade que formaliza a sociedade num todo e numa origem artificial, 

digamos abstrata. O estado não é uma forma social propriamente dita. “Ela não é uma 

formação entre as outras, nem a passagem de uma formação a outra.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 290). O estado, mesmo nas sociedades primitivas, é o que está sempre 

latente em vias de surgir todo pronto, armado no cérebro daqueles que o executam. “De todas 

as instituições, é talvez a única a surgir completamente armada no cérebro daqueles que a 

instituem (...).” (Ibidem, p. 290). Ou ele já está todo formado e armado para agir de acordo 

com as formações sociais que lhes utilizam para seus fins determinados. Vemos que no 

capitalismo o estado mudou de forma para se adequar a outros fins que não aqueles oriundos 

das sobrecodificações. Não é mais a unidade abstrata que integra fragmentos, mas o regulador 

de fluxos decodificados. Fluxos decodificados remetem à formação de uma axiomática. É a 

esta axiomática que o recuo do déspota irá dar aparecimento e acabamento, e a partir da qual 

o estado vai funcionar.  

O estado então deixará de ser essa unidade sobrecodificante que tende a reunir em si os 

blocos móveis de dívida das territorialidades, para ser o elemento organizador e coordenador 

da conjunção dos fluxos decodificados. Ele deixará de ser essa unidade transcendental que 

reúne em si as territorialidades, para se difundir num sistema imanente em que ele se insere 

como num conjunto de forças. Neste sentido, ele tende à concretização, deixou de ser uma 

unidade abstrata que reina sobre subconjuntos para ser um subordinado a um campo de forças 

de fluxos decodificados.  

“ São os dois aspectos de um devir do Estado: sua interiorização num campo de 
forças sociais cada vez mais decodificadas, formando um sistema físico; e sua 
espiritualização num campo supraterrestre cada vez mais sobrecodificante formando 
um sistema metafisico. É ao mesmo tempo que a dívida deve interiorizar-se e 
espiritualizar-se; aproxima-se a hora da má consciência, esta será também a hora do 
maior cinismo (...).” (Ibidem, p. 295).  
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Dessa maneira, o estado é uma ideia cerebral que tende a concretizar-se sem deixar de 

ser o mais eminentemente abstrato e espiritualizado.  

 

3.3.Três modos do capitalismo 

3.3.1.Relação diferencial entre o capital enquanto meios de pagamento e meios de 

crédito ou financiamento.  

Tendo definido o estado como essa unidade que tende a um devir-concreto por mais 

abstrato e transcendental que seja, vemos sua função no capitalismo. É a de coordenar e vigiar 

os fluxos decodificados. Para entendermos o que seja os fluxos decodificados, devemos nos 

ater a diferença entre axiomática e uma máquina de codificação. Entre algumas diferenças, 

uma dela pertence ao uso do fluxo. Um fluxo é codificável quando é qualificável, quando suas 

dimensões têm limitação específica e suas relações com outros fluxos são relações indiretas, 

realizadas por um corpo pleno que atua como instância extra econômica. Um fluxo 

descodificável é aquele que não pode ser qualificável, numa relação indireta e qualitativa com 

outros fluxos. “Em primeiro lugar, a moeda como equivalente geral representa uma 

quantidade abstrata indiferente à natureza qualificada dos fluxos.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 330). O capital como corpo pleno se situa numa dimensão 

eminentemente econômica.  

O capital no capitalismo se tornou o corpo pleno. Isso ocorreu através da generalização 

acentuada de fluxos decodificados. Tais fluxos, estão numa comunhão ou conjunção em que 

as qualidades correspondentes não preexistem as suas relações de conjunção, mas se 

determina somente por ela. Isso significa que um fluxo só possui uma qualidade especifica se 

se coligar ou conjugar com um outro. E no capital, só há dois fluxos, os fluxos de crédito, de 

capital, de financiamento e os fluxos de trabalhadores, de meios de pagamento, de valores ou 

de poder de compra.  

Como Deleuze & Guattari retiram sua compreensão do capital de Marx, vemos que este 

pensador alemão se dedica a estudar a relação entre o capital enquanto fluxo de dinheiro e o 

dinheiro enquanto meios de pagamento, enquanto a conjunção que configura a relação 

diferencial entre dois fluxos decodificados.  

“No coração d’O capital, Marx mostra o encontro de dois elementos principais: de 
um lado o trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para 
vender a sua força de trabalho; do outro, o dinheiro decodificado, devindo capital 
capaz de compra-la.” (Ibidem, P.298).  
 

Vemos que esta relação fundamental só pode se configurar numa sociedade em que dois 

fluxos se conjugaram de lugares muito distintos. Primeiramente, o fluxo de trabalho foi 

decorrente da privatização do solo, da apropriação dos instrumentos de trabalho, o 
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remanejamento da família, a valorização do trabalho em detrimento do trabalhador. Já os 

fluxos de capital foram oriundos da riqueza monetária, da produção do capital mercantil, a 

decodificação do estado pelo capital financeiro, a dependência da produção industrial ao 

capital industrial. Em suma, somente numa sociedade onde o dinheiro se tornou o corpo pleno 

é que é possível pensar o capital na sua relação fundamental com o trabalho enquanto trabalho 

geral, enquanto trabalho socialmente valorizado.  

A filiação e a aliança se tornam dependentes e oriundas do dinheiro. Ele deixou de ser 

simplesmente viável em meio aos poros do feudalismo, com seu comércio usurário, e se 

tornou filiativo, de onde todas as forças produtivas se derivam e se prolongam. Dessa forma, 

as famílias e as pessoas, a reprodução humana em suma, se tornou um conjunto derivado das 

forças produtivas e de sua reprodução. O que se torna preponderante é a relação diferencial 

entre o dinheiro enquanto meios de pagamento que determina os fluxos de trabalhadores e o 

capital enquanto fluxo de crédito e de investimento, puro fluxo desterritorializado capaz de 

produzir em potência ilimitada.  

“Portanto, tem-se razão de falar de uma dissimulação profunda da dualidade das 
duas formas do dinheiro, pagamento e financiamento, estes dois aspectos da prática 
bancária. Mas esta dissimulação não depende de um desconhecimento; ela exprime 
o campo de imanência capitalista, o movimento objetivo aparente em que a forma 
inferior e subordinada é tão necessária quanto a outra (é necessário que o dinheiro 
jogue nos dois quadros), e onde integração alguma das classes dominadas poderia 
efetuar-se sem a sombra deste princípio de convertibilidade não aplicado, que basta, 
no entanto, para fazer com que o Desejo da criatura mais desfavorecida invista com 
todas as suas forças, independentemente de qualquer conhecimento ou 
desconhecimento econômicos, o campo social capitalista no seu conjunto. Fluxos — 
quem não deseja fluxos, e relações entre os fluxos, cortes de fluxos?” (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 305) 
 

 

3.3.2.Ampliação sempre reconduzida aos limites internos do capitalismo 

Essa conjugação de fluxos decodificados no capital significou a constituição de um 

sistema físico imanente em que o estado funciona como instância reterritorializante. Isso 

significa que seu funcionamento é aquele que reprime e limita a potência desterritorializada 

dos fluxos de capitais, conduz aos limites do capital, as condições em que ele se torna meio de 

pagamento. O capital precisa funcionar dos dois lados. Devemos entender estes dois lados 

como grandezas incomensuráveis umas às outras, não podendo medi-las com os mesmos 

critérios.  

O estado com seus agentes antiprodutivo tem como função reprimir os fluxos. Isso 

ocorre porque os fluxos tendem a levar o capitalismo a destruição e ao aniquilamento de si 

mesmo. Essa tendência à destruição é inerente ao capital devido à sua potência 

eminentemente desterritorializante. E como ele não pode suportar sua dissolução no limite 



70 
 

que ele sempre reconstitui, o estado e os agentes antiprodutivo reconduzem o capitalismo aos 

seus limites internos, limites determinados pela produção pelo capital. “Mas o efeito da 

conjunção é certamente o controle cada vez mais profundo da produção pelo capital (...)” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 300). Esse limite é novamente ampliado e variável 

devido as potencias desterritorializantes, o que leva ao capitalismo a novamente conduzir esse 

limite à sua constituição interna. É porque do início ao fim, o capitalismo é o negativo de todo 

socius. Como axiomática, ele é definido pela conjugação diferencial de dois fluxos 

desterritorializados e decodificados. E tais fluxos sempre representaram para outras formas de 

sociedade (Selvagem e Bárbara) o negativo, aquele elemento que colocaria todo o sistema em 

dissolução ou em ruptura. É por isso que o capitalismo se insere na história como o universal 

de todas as sociedades, porque ele se serve dos seus destroços para alimentar essa conjunção 

de fluxos, mas não prescinde de constituir-se como fundado no negativo de todos os tipos de 

sociedade, a própria abolição delas, e justamente por isso, ele pode ser compreendido a 

história universal da contingência. 

“A tendência só tem limite interno e ela não para de ultrapassá-lo, mas deslocando-
o, isto é, reconstituindo-o, reencontrando-o como limite interno a ser novamente 
ultrapassado por deslocamento: então, a continuidade do processo capitalista 
engendra-se neste corte de corte sempre deslocado, isto é, nessa unidade da esquiza 
e [274] do fluxo. É já sob este aspecto que o campo de imanência social, tal como 
ele se expõe sob o recuo e a transformação do Urstaat, não para de alargar-se e 
ganha uma consistência totalmente particular que mostra como o capitalismo soube 
interpretar, por sua vez, o princípio geral segundo o qual as coisas só funcionam 
bem com a condição de desarranjar-se, sendo a crise ‘um meio imanente ao modo de 
produção capitalista’.” (Ibidem, p. 306).  
 

Vemos então que o capitalismo tem dois movimentos: primeiro, aquele derivado dos 

fluxos de crédito e financiamento. Esse movimento tende a produzir por produzir, a 

subordinar a produção ao capital como puro fluxo de potência, e como correlato repressivo, 

este fluxo induz o outro, o poder de compra, o fluxo de pagamentos e salários. Esses fluxos 

tendem a aplicar na imanência os limites internos do capital, tendendo a uma ampliação cada 

vez mais englobante, que tende a ser reprimida e reconduzida novamente aos limites internos 

para assegurar a mais valia de fluxo.  

É esse o movimento que tende a recondução no capitalismo de seu limite interno a 

limites cada vez mais estreitos quanto mais englobante for sua ampliação.   

“Desejo do assalariado, desejo do capitalista, é sempre o mesmo desejo fundado na 
relação diferencial dos fluxos sem limite exterior assinalável, e onde o capitalismo 
reproduz seus próprios limites imanentes numa escala cada vez mais ampliada, cada 
vez mais englobante.” (Ibidem, p. 317).  
 

Devemos esclarecer ainda o que seja a mais valia de fluxo e a mais valia de código. Nas 

sociedades primitivas e na máquina bárbara, vemos que os objetivos do socius era codificar 
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um fluxo, torná-lo qualificável e estabelecer entre ele e o socius relações indiretas, extra 

econômicas. Vemos que esse processo de codificação significa recalcar um fluxo para 

inscrevê-lo no corpo sem órgãos como entidade que se assenta na produção e se apropria dela. 

Essa conversão maquínica realiza um procedimento chamado de mais valia de código. É no 

olho no sistema de crueldade que se realiza essa mais valia, como um mais de gozar que tende 

a ser restituído aquele que efetua a escarificação e goza a observando.  

Com as inovações técnicas, com a invenção das máquinas, vemos que o capital permite 

conjugar a mais valia humana, aquela oriunda do sobre-trabalho, realizado a partir dos fluxos 

de trabalhadores, e a mais valia maquínica, aquela realizada pelas máquinas industriais a 

serviço do capital. Essa conjugação é correlata da conjugação dos fluxos desterritorializados 

de trabalhadores e de capital. Dessa maneira, o capitalismo deixa escorrer por todo o sistema 

fluxos de códigos científicos e técnicos, que permitem as máquinas funcionarem e se 

desenvolverem a serviço do capital. É porque, tal fluxo e sua mais valia correspondente vem 

corrigir a tendência a baixa na taxa de lucro que é característica da mais valia humana. 16 

Dessa forma, vemos que a tendência a extorquir mais valia tende a levar o capitalismo a 

produzir por produzir, englobando e levando seus limites a extremos sem limite assinalável. E 

é por levar até esse limite que ele tende a sua abolição, tende a se desarranjar, tendendo a 

conversão maquínica de mais valia de código em mais valia de fluxo no modo como reconduz 

os limites a seus parâmetros internos e imanentes, utilizando e se servindo do aparelho de 

estado como agente repressivo e reterritorializante, que une a produção com a antiprodução.  

 

3.3.3.A presença da produção na antiprodução de modo difundido  

Vemos que o estado no capitalismo tende ao seu devir-concreto. E, neste momento da 

análise, vemos que ele se configura como agente que absorve a produção de mais valia 

através do seu efeito repressivo. É atravesse desse efeito repressivo que a mais valia é tanto 

extorquida como absorvida.  

“Marx mostrou bem a importância deste problema: o círculo sempre ampliado do 
capitalismo, que reproduz seus limites imanentes numa escala cada vez maior, só se 
fecha quando a mais-valia é não somente produzida ou extorquida, mas absorvida, 
realizada. “ (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 312). 
  

Como dois polos do movimento, a desterritorialização e a reterritorialização caminham 

juntas de modo a se interpenetrar. Este modo do capital funcionar depende dos mecanismos 

que absorve mais valia como o Estado, logo ela só é absorvida pelos mecanismos de 

antiprodução.  

                                                

16 Sobre a tendência a baixa na taxa de lucro Cf. Ibidem, 2011, p.303.  
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Lembremos que as máquinas sociais precedentes possuíam seu elemento de 

antiprodução como uma instância maquínica própria e com função específica e etapas 

determinadas, como a terra ou o déspota. No capital, a força dos fluxos desterritorializado 

chegou a um tal grau de desenvolvimento que se tornou imprescindível o estímulo à 

antiprodução em todos os pontos do sistema, e o Estado se encarrega daqueles pontos em que 

a axiomática necessita ser regulada, prescinde de territorialidades arcaicas em que se possa 

fazer insuflar a antiprodução em todas as etapas produtivas.  

É por causa deste princípio, digamos assim, que a antiprodução é parte integrante da 

absorção da mais valia. O Estado com seus aparelhos tecnológicos, científicos e militares, 

garante tanto a recondução dos limites sempre mais englobantes do capital a sua dimensão 

interna, quanto a absorção da mais valia na periferia e nas zonas periféricas do centro, 

garantindo a absorção de mais valia fora da esfera propriamente dita da produção, seja ela 

comercial, industrial, financeira ou bancária.  

“A efusão do aparelho de antiprodução caracteriza todo o sistema capitalista; a 
efusão capitalista é a da antiprodução na produção em todos os níveis do processo. 
Por um lado, só ela é capaz de realizar o fim supremo do capitalismo, que é o de 
produzir a falta nos grandes conjuntos, de introduzir a falta onde há sempre excesso, 
pela absorção que ela opera de recursos superabundantes.” (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 313).  
 

É dessa forma que a falta é parte integrante do capitalismo, porque, se por um lado há 

uma superabundância de recursos e de produção, num mecanismo de produzir por produzir, 

este funcionamento próprio não poderia funcionar adequadamente se a absorção da mais valia 

nos pontos em que não houvesse um caráter produtivo eminentemente, como nos fluxos de 

código da ciência, nos complexos tecnológicos militares próprios ao Estado.  

O capital enquanto corpo pleno deveio eminentemente econômico, de modo que a 

produção se assenta sobre ele fazendo intervir aspectos ou códigos estritamente econômicos. 

Dessa forma, o capital, por meio do qual se assenta a produção econômica deveio também 

econômico. No caso da máquina selvagem, lembremo-nos que a terra funcionava como corpo 

pleno fazendo intervir códigos extra econômicos que interviam nos fluxos econômicos 

realizando efeitos próprios. No capitalismo, o capital enquanto corpo pleno não tolera outro 

pressuposto a não ser o econômico, incidindo sobre as atividades produtivas, recortando-as e 

modulando-as efundindo por todo o sistema a antiprodução. Isso significa que os signos do 

desejo tornaram-se diretamente econômicos, ao invés de serem extra econômicos, como 

aqueles da máquina selvagem, que se intervinham nos signos econômicos por uma certa 

relação indireta. É a partir dessa efusão da antiprodução por todo o sistema que a mais valia 
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de fluxo pode ser extorquida e realizada efetivamente, engendrando a falta na 

superabundância de produção.   

“ O capital como socius ou corpo pleno se distingue, portanto, de qualquer outro, 
porque vale por si mesmo como uma instância diretamente econômica, e se assenta 
sobre a produção sem fazer intervir fatores extra econômicos que se inscreveriam 
num código. “ (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 331).  
 

3.3.4.Capitalismo e Édipo  

Como já desenvolvido nos capítulos anteriores, cada tipo de máquina social tem seus 

modos de subjetivação que lhes correspondem. A máquina selvagem e sua maneira peculiar 

de codificar os fluxos e de realizar o teatro da crueldade. A máquina bárbara e sua 

sobrecodificação despótica através do significante e sua maneira de ocupar o lugar do incesto 

através do remanejamento do recalcamento e seus representantes.  

No capitalismo, Édipo é realmente vivido e disseminado por toda axiomática. Veremos 

o porquê disso.  

Na máquina selvagem e na máquina bárbara vimos que a família, enquanto oriunda das 

relações entre filiação e aliança era coextensiva ao social. Isso significa que os modos como o 

socius máquina seus elementos estão intimamente ligados à produção e reprodução humana, e 

esta reprodução reverbera sobre a produção e antiprodução do socius. As relações econômicas 

são registradas e reportadas às instâncias não econômicas do parentesco, sobre o corpo pleno 

da terra, que se configura como uma peça ou elemento de antiprodução.17 

No capitalismo o mesmo não ocorre. O socius enquanto estritamente econômico tomou 

para si as relações de aliança e de filiação. É do dinheiro que estas relações derivam. “Os 

inscritos ou marcados já não são os produtores ou não produtores, mas as forças e meios de 

produção como quantidades abstratas (...).” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 349). As 

quantidades abstratas quantificam a produção no capitalismo, ao serem postas em seu devir-

concreto nas relações diferenciais entre os fluxos de trabalhadores e os fluxos de capital. Essa 

relação diferencial põem em conjugação quantidades virtuais, ainda abstratas, medidas apenas 

por relações de grandeza que não podem ser relacionadas. Os fluxos de trabalhadores e sua 

renda é de uma grandeza incomparavelmente menor daquela do lucro dos bancos e dos 

rendimentos dos capitais, mas entram em conjunção a partir de um devir-concreto próprio ao 

capital. Essa relação abstrata tende ao concreto e realiza as formações capitalistas ao se 

apropriar das relações de filiação e aliança.  

                                                

17 Cf. Ibidem, p. 446-448.  
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A família se torna privatizada. Isso porque a forma da reprodução econômica não 

prescinde da família para se reproduzir. A família e os homens possuem uma forma material 

de reprodução totalmente distintos daquela da reprodução econômica. A reprodução 

econômica já pré-formata seu modelo humano que ela tem como pressuposto. “O capitalista 

como função derivada do capital, o trabalhador como função derivada da força de trabalho 

(...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 350).  

Lembremo-nos do paralogismo da aplicação. Ele tende a aplicar sobre os agentes 

sociais que qualquer humano tem como função as figuras da família e seus agentes familiares, 

o pai, a mãe e a irmã. A família, então, é posta fora de campo nas condições de reprodução do 

capital para ser melhor aplicada e condicionada pelas quantidades abstratas que determina as 

funções e utilidades dos agentes sociais. O material humano ou as pessoas individuais, então, 

“(...) são, primeiramente, pessoas sociais, isto é, funções derivadas de quantidades abstratas; 

elas próprias devêm concreta ao serem postas em relação a essas quantidades (...).” (Ibidem, 

p. 30). São esses agentes sociais que são oriundos dos fluxos correspondentes, e por isso, eles 

se configuram como figuras do capital derivadas da conjunção dos fluxos, como ponto-signos 

em que se relacionam múltiplas dimensões. Não mais posições simbólicas no jogo com o 

significante nem posição territorial em jogo com os signos territoriais e seus blocos finitos de 

dívida, mas simulacros ou imagens, pontos-esquizas derivadas exclusivamente das funções 

sociais dos fluxos a que correspondem. É dessa maneira que o trabalhador é rodeado de 

figuras ou imagens derivadas dos fluxos de pagamento e o capitalista é rodeado de figuras ou 

imagens dos fluxos de rendimento e lucro. 

É devido a esta compreensão do capitalismo como aquele sistema imanente que 

preenche seu corpo sem órgãos com imagens que se pode compreender a relação entre os 

agentes sociais e a família. “(...) as pessoas privadas são imagens de segunda ordem, são 

imagens de imagens, isto é, simulacros, que assim, recebem a aptidão de representar a 

imagem da primeira ordem das pessoas sociais.” (Ibidem, p. 351). Isso significa que a família 

se fechou sobre si mesma apta a exprimir o que ela já não mais domina, (Cf. Ibidem, p. 351), 

isto é, a exprimir o que o campo social recorta e assenta sobre ela e o que lhe escapa. A 

família ressoa e reverbera sobre si mesma as exigências e as táticas do capital, ela se tornou 

um subconjunto em que o capital aplica sua axiomática e onde o desejo está apto a desejar 

apenas simulacros. Édipo é isto: imagens de imagens derivadas do assentamento ou da 

aplicação social do capital sobre a família. “(...) ele nasce da aplicação, no sistema capitalista, 

das imagens sociais de primeira ordem às imagens familiares privadas da segunda ordem.” 

(Ibidem, p. 351). Esse é precisamente a realização do terceiro paralogismo que tende a aplicar 
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as imagens do social sobre as imagens familiares, e a encontrá-las onde quer que o social 

incida com seu investimento libidinal. É por exemplo, devido a estes fatores que a castração, 

que divide o sujeito em sujeito de enunciado e sujeito de enunciação individual é 

precisamente o resultado dessa aplicação, que tende a reportar a significação do que o sujeito 

enuncia como agente de produção ou antiprodução a imagens ou a figuras familiares oriundas 

das pessoas privadas por meio das quais foram assentados os agentes de produção e 

antiprodução social.  

Édipo é resultado também do deslocamento do recalcamento do desejo. Se na máquina 

selvagem ele é o representante deslocado do desejo, enquanto oriundo da lei do incesto, ele 

continua tendo a mesma forma qualquer que seja a formação social. É na máquina selvagem 

um puro limite inexistente, na máquina bárbara ele é ocupado, mas simbolicamente. Na 

máquina bárbara, o incesto ocupado, o desejo não mais deseja o representante recalcado, mas 

a própria representação recalcante. No momento do capitalismo, o desejo deseja, o próprio 

representante deslocado, a título de representante do desejo. Édipo é resultado, neste 

deslocamento, da incessante recondução aos limites internos realizado pelo capitalismo.  

 

3.4.Inconsciente molecular e psicanálise 

3.4.1.A decodificação dos fluxos de desejo e sua relação com a psicanálise 

O apego da psicanálise a representação é uma das críticas dirigidas por O Anti-Édipo. O 

inconsciente é produtivo, máquina que corta e faz escorrer fluxos. A tendência da psicanálise 

é negligenciar essa esfera da produção e se deter na representação. Dado que a família é um 

subconjunto fechado sobre si mesmo nas condições do capital, ela tende a consumir aquilo 

que o social incide sobre ela. A tendência é rejeitar o pai ou a mãe como agentes sociais de 

produção e antiprodução. Tende a vê-los como representações, tende a insuflá-los com os 

poderes dos mitos ou das religiões, tendendo a remeter a essência abstrata do desejo a esse 

tipo de representação.  

É a mesma ambivalência que Marx observa na economia política. Se possui 

originalidade em ver a essência abstrata da riqueza no trabalho, em ver o trabalho enquanto 

atividade produtiva de riqueza em geral, tende a assentá-la ou a representá-la nos moldes da 

propriedade privada como sua representação. “A produção como essência subjetiva abstrata 

só é descoberta nas formas da propriedade que a objetivam novamente, que a alienam ao 

reterritorializá-la.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 343). O mesmo se dá em Freud e sua 

descoberta do desejo enquanto essência abstrata subjetiva. Ele a descobre em sua 
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originalidade, mas tende a recalcá-la ou a representá-la nos moldes da família, dos mitos, da 

tragédia e do sonho.  

“É esta a ambivalência que atravessa a psicanálise e que vai além do problema 
particular do mito e da tragédia: com uma das mãos, ela desfaz o sistema de 
representações objetivas (o mito, a tragédia) em proveito da essência subjetiva 
concebida como produção desejante; com a outra mão, ela reverte essa produção ao 
sistema de representações subjetivas (o sonho, o fantasma, de que o mito e a tragédia 
serão postos como desenvolvimento ou projeções)” (DELEUZE & GUATTARI, 
2011, p. 402).   
 

E é dessa maneira que a psicanálise funciona tal como o capitalismo. Ela desfaz os 

mitos e as tragédias, em virtude da essência abstrata do desejo, mas assenta tal desejo nos 

quadros da família ou do familismo, ou seja, nos moldes da identidade imaginária ou do jogo 

das posições simbólicas. Isso significa que o desejo também é reterritorializado, privatizado, 

enquadrado nos quadros da família, realizando o paralogismo da aplicação que tende a 

assentar os agentes sociais aos agentes familiares.  

 “ (...) e que a psicanálise depende diretamente de um mecanismo econômico (donde 
suas relações com o dinheiro) pelo qual os fluxos decodificados do desejo, tal como 
são tomados pela axiomática do capitalismo, devem ser necessariamente assentados 
sobre um campo familiar onde se efetua a aplicação dessa axiomática: Édipo como 
última palavra do consumo capitalista, chupar papai-mamãe, deixar-se selar e 
triangular sobre o divã, ‘então é...’. (Ibidem, p. 413).  
 

3.4.2.Crítica ao modelo representativo da psicanálise 

Dado que o capitalismo tem como pressuposto a relação diferencial entre os fluxos de 

pagamento e fluxos de investimento, é de certo modo que o capital se configura como fluxos. 

Os fluxos são decodificados e desterritorializados de modo a descobrir ou a desvelar o 

trabalho como abstrato subjetivo, atividade de trabalho em geral. Da mesma forma atua a 

psicanálise. “Essa descoberta dos fluxos decodificados (...) que, (...) se faz sob a forma do 

trabalho abstrato subjetivo, é a mesma que, na psicanálise e na produção desejante se faz sob 

a forma da libido abstrata subjetiva. (...)” (Ibidem, p. 398). A libido como abstrata subjetiva 

está relacionada ao trabalho enquanto abstrato subjetivo, pois de todo modo são as mesmas 

produções sociais e desejantes.  

Devemos diferenciar três aspectos ou princípios:  

Primeiro aspecto está relacionado a propriedade privada. É a propriedade privada que 

permite os fluxos decodificados, porque permite, também, a conjunção dos fluxos de 

trabalhadores subordinado a um fluxo de capitais, sendo que os primeiros também possuem 

sua “propriedade” tanto quanto os segundos, mas de modo infinitamente diferente. (Cf. 

Ibidem, p. 400).  

O segundo aspecto é a conversão do capitalismo de tudo que se acreditou em 

representação subjetiva infinita. É porque o capitalismo “(...) implica certamente a derrocada 
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das grandes representações objetivas determinadas (...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 

400). Isso porque ele vive sobre o regime da axiomática, não opera codificando fluxos em 

separações de cadeia (terra e déspota), mas não abandona a dimensão da representação, 

realizando uma conversão em que a representação se torna subjetiva infinita. É o que Deleuze 

& Guattari definem como esquizas ou cortes-esquizas.  

“A psicanálise e o complexo de Édipo reúnem todas as crenças, tudo aquilo em que a 

humanidade desde sempre acreditou (...)” (Ibidem, p. 401). É porque a psicanálise, enquanto 

axiomática, realiza procedimentos análogos ao capitalismo. Enquanto compreende o desejo 

como essência abstrata subjetiva, ela o reporta as grandes objetividades, os mitos e as 

tragédias. Ela tende a ignorar o fato de que as condições do desejo, a descoberta de sua 

essência abstrata, é reportada por ela às objetividades dos códigos de um determinado socius. 

Este último está definido como socius a partir de uma essência abstrata ou quantidade abstrata 

(o dinheiro) que tende ou torna-se concreto, e não mais como um socius (terra ou déspota) que 

codifica o desejo reportando-o a objetividades sociais, ou seja, aos códigos sociais, de modo a 

representá-lo através destes signos. Este fluxo desterritorializado como tal é desejo de um 

fluxo decodificado, que não suporta ou não é capaz de ser representado em mitos nem em 

tragédias. “(..) a especificidade do mito objetivamente compreendido derrete-se quando 

exposta ao sol subjetivo da libido (...)” (Ibidem), dessa maneira, o mito e a tragédia são 

incompatíveis com a lida que a psicanálise realiza com a essência subjetiva universal do 

desejo. Mas ela se vale deles, quando vê fluxos decodificados atravessando-os, como também 

nos sonhos e no fantasma, mas tende a servir-se deles de modo crítico. É porque ela se vale 

deles não como objetividades reportadas ao socius (signos territoriais ou significante 

despótico), mas, tende a descobri-los ou desvelá-los em proveito das figuras ou as esquizas 

oriundas dos fluxos decodificados. Os mitos e as tragédias são por elas, reterritorializações do 

desejo decodificado, são repressões, limitações, tendendo reportar os mitos e as tragédias 

criticados e decodificados pelos fluxos ao sonho e ao fantasma do homem privado.  A 

psicanálise: 

 “Trata o mito e a tragédia, mas os trata como os sonhos e os fantasmas do homem 
privado, Homo familia – e, com efeito, o sonho e o fantasma estão para o mito e a 
tragédia como a propriedade privada está para a propriedade comum.  O que no mito 
e na tragédia opera como elemento objetivo é, pois, retomado e exaltado pela 
psicanálise, mas como dimensão inconsciente da representação subjetiva (o mito 
como sonho da humanidade). O que opera a título de elemento objetivo e público – 
A terra, o Déspota – é agora retomado, mas como expressão de uma 
reterritorialização subjetiva e privada: Édipo é o déspota deposto, banido, 
desterritorializado, mas é reterritorializado no complexo de Édipo concebido como o 
papai-mamãe-eu do homem qualquer de hoje.” (Ibidem, p. 401).   
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Dessa forma, e este é o terceiro aspecto, a psicanálise participa do paralogismo da 

aplicação, já desenvolvida no capítulo anterior. Ela tende a assentar o trabalho subjetivo 

abstrato ao desejo subjetivo abstrato, da mesma forma que o capitalismo realiza a aplicação 

dos agentes de produção e antiprodução social aos agentes e figuras familiares. “A psicanálise 

é a técnica de aplicação, da qual a economia política é a axiomática.” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 401). Isso porque, primeiramente, o capitalismo necessita de assentar a 

axiomática à família privatizada. Isso significa que ele realiza a aplicação biunívoca. “Então, 

o Trabalho subjetivo abstrato, tal como é representado na propriedade privada, tem por 

correlato o Desejo subjetivo abstrato tal como é representado na família privatizada.” (Ibidem, 

p. 401). Dado que ele tende a assentar sobre os agentes de produção os agentes da família, 

tende a desterritorializar de um lado com o trabalho enquanto trabalho de produção em geral, 

tende a reterritorializá-lo na propriedade privada, da mesma forma que desterritorializa o 

desejo e o reterritorializa na representação familiar. É preciso que o capitalismo se sirva de 

dois momentos de deslocamento, não somente o deslocamento imanente ao seu limite, mas ao 

deslocamento ao limite interior, que é dado pelo assentamento das desterritorializações nas 

representações familiares. Ele tende a axiomatizar e a reterritorializa os fluxos decodificados e 

desterritorializados. Ele os faz de duas maneiras. Através do traçado imanente que ele realiza 

sempre ampliado e sempre reconduzido a um limite interno. E um assentamento interno em 

que ele aplica os fluxos decodificados a representação subjetiva infinita. Ele necessita destes 

dois tipos de deslocamentos, e é por isso que a psicanálise tem relações estreitas com o 

capitalismo.  

 

3.4.3.Representação e falta 

Deleuze & Guattari compreendem a produção e a representação como instâncias 

complexas. Dado que a representação no capitalismo é aquela já mencionada representação 

subjetiva infinita derivada dos cortes-esquizas geradores de imagens e simulacros, vemos que 

o modelo ou o modo de subjetividade próprio ao capitalismo é o imaginário edipiano, em que 

se deseja estas imagens, simulacros, oriundos ou produto das figuras ou posições estruturais 

familiares.  

Dessa forma a psicanálise tende a assentar a produção desejante à representação, seja 

ela derivada das imagens edipianas ou da estrutura edipianizante. A psicanálise só pode 

compreender a produção como falta, se for oriunda de uma certa castração que se efetua nas 

condições da representação. “É na estrutura que se faz a solda do desejo com o impossível, 

definindo-se a falta como castração.” (Ibidem, p. 404). É porque a castração permite a entrada 
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do sujeito na ordem do desejo, e ela só o faz, incidindo sobre o sujeito uma falta constituinte, 

falta que permitirá uma unidade estrutural em que o desejo pode exercer-se. Disso vemos que 

se reúne as condições da produção desejante num conjunto molar, em que a produção 

desejante só pode ser compreendida como ausência ou falta de si mesma. “(...) uma vez que a 

produção desejante se espalha pelo espaço de uma representação que só a deixa subsistir 

como ausência ou falta de si mesma.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 404). 18 

O desejo é compreendido como investindo uma certa unidade estrutural em que falta 

aos objetos parciais como totalidade, totalidade que os reuniria num objeto global especifico. 

Retornarmos neste ponto ao paralogismo da extrapolação, em que vemos o destacamento de 

um objeto faltante, o significante, que falta a estrutura e condiciona, pois, a falta a todos os 

outros objetos, tornando-os signos significantes, reportando-os a signos significantes. A 

produção é definida por uma falta ou ausência em relação a estrutura que lhe é assentada, e é 

essa falta que permite a castração alojar-se como determinante da estrutura. “(...) toda vez que 

a produção, em vez de ser apreendida na sua originalidade, (...) é assim assentada sobre um 

espaço de representação, ela só pode valer pela sua própria ausência (...).” (Ibidem, p. 404).  

É desse modo que podemos compreender a condição ou o teor molar da estrutura 

edipiana e das figuras imaginárias.  

De modo resumido podemos definir a diferença do molar e do molecular pela diferença 

de regime entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. As máquinas desejantes estão 

sob o regime molecular de produção, ou seja, funcionam de modo disperso, fragmentado e 

seus elementos estão ligados entre si sem liames necessários nem estruturais, mas por uma 

ligação gratuita e sem previsibilidade19. Essas características já foram delineadas no capítulo 

um.  

O molar, entretanto, possui um regime de grandes dimensões, como aquele regime das 

máquinas sociais, congregando um conjunto massivo de elementos, e tendendo a padroniza-

los segundo uma lógica ou ordem estrutural de funcionamento. É o que Deleuze & Guattari 

definem como uma reunião ou uma conjunção estatística de elementos, tal como também 

                                                

18 “Nossa definição do significante (não existe outra) é: um significante é aquilo que representa o sujeito para 
outro significante. Esse significante, portanto, será aquele para o qual todos os outros significantes representam: 
ou seja, na falta desse significante, todos os demais não representariam nada. Já que nada é representado senão 
para algo.” (LACAN, 1998, p. 833).  
19 “Os traços fundamentais da síntese são aqui a natureza qualquer variável dos sinais químicos, a indiferença ao 
substrato, o caráter indireto das interações. Estas formulas são negativas só aparentemente e em relação ás leis de 
conjunto, mas devem ser entendidas positivamente em termos de potência.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, 
p. 380). Ver também, o livro de Jacques Monod usado pelos autores, Chance and Necessity: “With the globular 
protein we already have, at the molecular level, a veritable machine - a machine in its functional properties, but 
not, we now see, in its fundamental structure, where nothing but the play of blind combinations can be 
discerned.” (MONOD, 1971, p. 98).  



80 
 

definiram acerca das diferenças entre os sexos na heterossexualidade20. É um certo 

gregarismo, uma certa seleção sobre os elementos dispersos moleculares, conjugando-os num 

conjunto molar, tal como as máquinas sociais realizam, seja nas relações entre subgrupos no 

parentesco, seja nas formas como o déspota sobrecodifica as antigas comunidades rurais 

interceptando e selecionando seus fluxos ou seja no modo como o capitalismo tende a 

submeter todos os fluxos que escorrem sobre seu corpo pleno as cifras e as quantidades 

abstratas oriundas do capital enquanto corpo pleno.  

Portanto, é num mesmo sentido que o desejo tende a investir o molar e as duas posições 

molares de Édipo, as figuras imaginárias e as posições simbólicas. Isso porque, em todo caso, 

Édipo é fruto de seleções, agrupamentos e gregarismos produzidos pelo capitalismo, e seus 

dois polos são oriundos tanto das produções de imagens, como no caso do imaginário, quanto 

no caso das condições em que essas imagens preenchem um campo de imanência em que 

pode se engendrar a faltar a partir dos efeitos do assentamento da estrutura sobre a produção 

desejante.  

“Assim é possível opor esses dois aspectos, as variações imaginárias que tendem 
para noite do indeterminado ou do indiferenciado, e o invariante simbólico que traça 
a via das diferenciações: é a mesma coisa que se encontra de um lado e do outro, 
segundo uma regra de relação inversa, ou de double bind. Toda a produção é levada 
ao duplo impasse da representação subjetiva. Pode-se sempre remeter Édipo ao 
imaginário, mas ele é reencontrado mais forte, e mais inteiro, mais faltante e 
triunfante justamente porque ele falta, é reencontrado inteiro na castração 
simbólica.” ( DELEUZE & GUATTARI, 2011, P. 405).  
 

É neste sentido que a falta é realizada pelo impasse do double bind. Se nos atermos as 

condições que as relações biunívocas ou a aplicação favorecem a falta, vemos que é enquanto 

totalizações que se realizam sobre os objetos parciais. Porque se eles são totalizados num todo 

que lhes falta, é porque esse todo é reunido pelo significante despótico, que “(...) age como 

ausência e falta num conjunto de partida; (...)” (Ibidem, p. 407). Ele age como falta num 

conjunto de partida porque ele é precondição de um certo investimento social realizado na 

axiomática que ressuscita o significante despótico. A família enquanto assentada ou aplicada 

aos agentes sociais de produção tende a reproduzir nos sujeitos a unidade imaginária oriunda 

dos efeitos do significante, gerando os efeitos ou os significados imaginários. Estes 

reproduzem tanto quanto o significante a falta, mas enquanto a reproduzem no interior da 

família, tendem a propagá-la em todo o campo social. É enquanto conjunto de chegada que a 

                                                

20 “Somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente, mas homossexuais pessoalmente, quer o saibamos ou 
não, e, por fim, transexuados elementarmente, molecularmente.” (Ibidem, p. 97). Cf. (DANZELOT, 1976, p. 
176). “As grandes formações sociais são qualificadas como gregárias, porque reúnem os seus elementos 
esmagando, por uma pressão seletiva, todas as singularidades, todas as multiplicidades, produzindo assim uma 
unidade estrutural.” 
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família tende a disseminar a falta nos indivíduos que a compõem. Se o significante estrutura a 

axiomática do capitalismo a nível das máquinas sociais, a castração e a falta tende a definir 

um Édipo imaginário no interior da família.  

 

3.4.4.O significante despótico 

Enquanto a estrutura da representação se assenta sob a produção, a primeira tende a 

realizar os paralogismos, e com eles os usos ilegítimos das sínteses do inconsciente. É 

somente em função do significante que a produção pode ser assentada e representada. O 

significante reúne em si os objetos parciais enquanto uma totalidade que lhes falta. É 

enquanto signo extrapolado, resultado do paralogismo da extrapolação, que o significante 

tende a reunir os objetos parciais numa totalidade que ele mesmo falta. O significante 

despótico se define como tal se ele mesmo faltar a cadeia a qual ele está reportado. Se os 

objetos parciais e os signos deles oriundos se definem por uma dispersão em que não existe 

liames ligando-os, é por isso mesmo que aparece como ausência ou falta de liame e não como 

uma força positiva.  

“ (...) a produção do desejo só pode ser representada em função de um signo 
extrapolado que reúne todos os elementos dessa produção num conjunto do qual ele 
próprio não faz parte. É aí que a ausência de liame aparece necessariamente como 
ausência, e não mais como força positiva. É aí que o desejo é necessariamente 
reportado a um termo faltante, cuja própria essência é falta. Os signos do desejo, não 
sendo significantes, só devêm significantes na representação em função de um 
significante da ausência ou da falta. O grande Outro como sexo não humano dá 
lugar, na representação, a um significante do grande Outro como termo sempre 
faltante, sexo demasiado humano, falo da castração molar. “ (DELEUZE & 
GUATTARI, 2011, p. 410).  
 

É por meio das seleções do molar que se pode constituir uma estrutura assentada na 

produção, e é por meio desse assentamento que um significante se extrapola da cadeia e tende 

a realizar seus efeitos nos outros elementos, tendendo a torná-los faltosos em virtude de seus 

efeitos significantes. O sexo humano então é definido por essa ausência, comum aos dois 

sexos referido ao significante, ausência também de liame entre os objetos parciais que 

definem a sexualidade não humana da produção desejante.  

Em relação as diferenças sexuais vejamos:  

“Freud é mais conhecido como o inventor do complexo de Édipo, da castração como 
ameaça que simboliza o que há a perder nos dois sexos para tornar possível uma 
relação entre o masculino e o feminino: a questão da diferença dos sexos posta em 
jogo pela relação entre eles só seria representável pela experiência e pela 
representação de uma falta. Falta não real, mas simbólica, no sentido de que a 
presença ou ausência de pênis num corpo tornaria possível a alternância entre duas 
marcas correlatas e valendo por sua diferença algébrica: + e -.” (DAVID-MÉNARD, 
2014, p. 50).  
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A castração é essa ameaça que tende a recair aos dois sexos para tornar possível as 

relações entre eles e a própria diferença entre eles. Neste sentido, as diferenças sexuais são 

resultado da castração enquanto operação que introduz o falo enquanto determinante do sexo. 

“Não seria preciso dizer também que o falo não é um sexo, mas toda a sexualidade, isto é, o 

signo do grande conjunto investido pela libido, donde derivam necessariamente ao mesmo 

tempo os dois sexos, (...)” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 388). Logo, o falo enquanto 

determinante do sexo, define a falta tanto no homem quanto na mulher, mas de outra maneira. 

É porque o falo enquanto objeto parcial que se destacou e foi tornado significante despótico 

define os outros elementos como faltosos em relação ao todo que lhes completa. É dessa 

forma que ao homem e à mulher lhes faltam o outro sexo, e essa ausência permite a relação 

necessária entre eles. A castração é essa ausência simbólica do falo enquanto definidor do 

sexo, o que permite compreender a representação antropomórfica do sexo, criticada por 

Deleuze & Guattari em relação ao apego que a psicanálise tem por ela.  

“ (...) a ideia de um único sexo conduz necessariamente á ereção de um falo como 
objeto das alturas, o que distribui a falta ás duas faces não sobreponíveis e que leva a 
comunicação entre os dois sexos a depender de uma ausência comum, a castração.” 
(Ibidem, p. 389).  
 

O sexo humano só se constitui com essa dupla ausência, menor no homem e mais 

latente na mulher, aparentemente mais próxima ao Édipo imaginário, encontrada mais 

profunda e mais faltante no simbólico, o que tende a ver como sexo apenas o masculino ou o 

humano permeado por apenas um sexo.    

 

3.4.5.Morte como instinto, experiência e modelo.  

Na psicanálise, o instinto de morte, quando é descoberto, se coloca como um dualismo 

que tende a “(...) limitar a descoberta de uma essência subjetiva ou vital do desejo como 

libido. Mas quando o dualismo virou instinto de morte contra Eros, não se obteve 

simplesmente uma limitação, mas uma liquidação da libido. (...)” (Ibidem, p. 439). Essa 

liquidação se deu com o desprivilegio do ponto de vista econômico. “As dualidades tópicas e 

dinâmica tem o objetivo de descartar o ponto de vista da multiplicidade funcional, o único 

econômico.” (Ibidem, p. 441). É porque os autores compreendem que a partir da inauguração 

do instinto de morte é como se o desejo enquanto essência subjetiva abstrata fosse 

reconduzido, redirecionado e reterritorializado as coordenadas do eu tanto quanto a 

supremacia do significante despótico sobre a cadeia de signos.  

“ Em si mesmo, o desejo não é desejo de amar, mas força de amar, virtude que dá e 
produz, que máquina (pois, como poderia desejar a vida o que está na vida? Quem 
quereria chamar desejo a isso?). Mas é preciso, em nome de uma horrível ananke, a 
ananke dos fracos e dos deprimidos, a ananke neurótica e contagiosa, que o desejo 
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se volta contra si próprio, produza a sua sombra e o seu macaco, e encontre a 
estranha força artificial de vegetar no vazio, no seio da sua própria falta. “ 
(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 442). 
 

O desejo alimentado pelo instinto de morte é análogo a antiprodução como 

contaminando todas as esferas produtivas. O capitalismo necessita deste princípio em que 

cada fator ou instância produtiva esteja imbricado e ligado com instâncias repressivas 

antiprodutivas, porque, como já dissemos, é preciso que ele reconduzia seus limites cada vez 

mais englobantes a um limite interno, que ele reconduza a expansão ilimitada dos fluxos 

desterritorializados e decodificados em novas e cada vez mais repressivas reterritorializações.  

“O que tentamos mostrar a propósito do capitalismo é como ele herdava o 
significante despótico de uma instância transcendente mortífera, mas fazendo-a 
difundir-se por toda a imanência do seu próprio sistema: o corpo pleno, que deveio o 
corpo do capital-dinheiro, suprime a distinção entre a antiprodução e a produção; na 
reprodução imanente dos seus próprios e cada vez mais ampliados limites 
(axiomática), ele mistura em toda parte a antiprodução com as forças produtivas. ” 
(Ibidem, P. 445).    
 

É devido ao uso ressuscitado do significante despótico que o capitalismo pode 

capitalizar em sua imanência a antiprodução. É porque o significante enquanto instância 

repressiva e molar por excelência permite a recondução do desejo ao seu polo paranoico e 

dessa forma a repressão constante e disseminada em toda a imanência. A repressão não é 

exterior ao próprio processo de decodificação empreendido pelo capitalismo, mas imanente ao 

ponto de a desterritorialização e a reterritorialização serem processos que se conjugam sempre 

quando realizam sua efetuação, não se realizam separadamente. É porque, no capitalismo, é 

preciso a permanência dos dois polos do desejo como descritos no primeiro capítulo: o polo 

esquizofrênico que tende ao molecular, a dispersão, a fragmentação e a ausência de liame 

entre os elementos que compõem as máquinas desejantes, e o polo paranoico, que tende ao 

molar, a reunião estatística, ao gregarismo, a totalização dos objetos parciais e a estabelecer a 

falta no lugar da ausência de liame entre os elementos, tornando-os em essência faltosos.   

O instinto de morte na psicanálise, além de postular um dualismo que tende a negar as 

transformações energéticas próprias as máquinas desejantes, como a Libido, o Numen e o 

Voluptas referentes aos processos de conexão, disjunção e conjunção das sínteses, tende a 

compreender o instinto de morte como governando o desejo, porque tal instinto se coloca 

acima da vida, é um instinto transcendente à vida, porque a vida estaria ligada a Eros, e o 

instinto de morte se lhe contrapõem essencialmente. É neste sentido que Deleuze e Guattari 

tendem a ver o uso do instinto de morte na psicanálise como um dos seus efeitos de 

axiomática, porque tende a disseminar a antiprodução própria ao instinto de morte em todos 

os fatores ou instâncias produtivas do desejo.  
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 “É esse mesmo curso que a psicanálise reencontra e refaz com o instinto de morte: 
este, em sua transcendente distinção em relação a vida, é tão somente um puro 
silencio, mas não deixa de difundir-se através de todas as combinações imanente que 
ele forma com essa mesma vida. E a morte imanente, difusa, absorvida, é 
precisamente o estado que o significante toma no capitalismo, a casa vazia que é 
deslocada por toda parte para barrar as escapadas esquizofrênicas e garrotear as 
fugas. O único mito moderno é o dos zumbis – esquizos mortificados, bons para o 
trabalho, reconduzidos à razão.” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, P. 445) 
 

Vemos dessa forma que o significante é uma instância que reprime injetando ou 

introduzindo a falta nos processos de produção moleculares próprio ao desejo decodificado e 

desterritorializado no capitalismo. É preciso compreender que a morte, como corpo sem 

órgãos e a vida como objetos parciais e peças trabalhadoras possuem suas funções e utilidades 

próprias no interior da máquina, e não tendem a tornar indiscerníveis seus processos. Essas 

peças efetuam processos próprios a cada uma delas, e é dessa maneira que se pode fazer a 

experiência da morte. Esta é a passagem ou o devir próprio as transformações energéticas das 

máquinas desejantes. Estas operam a passagem do modelo, que é certamente o corpo sem 

órgãos, a experiência da morte, oriunda dos processos que o corpo sem órgãos realiza com os 

objetos parciais, em que o sujeito nômade recebe e passa pelos devires que lhes 

correspondem. É esse processo de transformação energética e de mudanças de operações 

desejantes, como a passagem do modelo a experiência, é que Deleuze e Guattari 

compreendem como a função da morte no maquinismo desejante. É a partir dessa 

compreensão que eles criticam o instinto de morte como oriundo da indiscernibilidade entre 

os processos produtivos e as instâncias antiprodutivas. 
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CONCLUSÃO  

 

Esta monografia se colocou como objetivo a explicitação detalhada e desenvolvida da 

crítica ao desejo como falta e da ideologia da falta presente em O Anti-Édipo.  

Vimos em nosso desenvolvimento inicial que as máquinas desejantes possuem como 

princípio fundamental a coextensividade entre o humano e a natureza, em que não podemos 

realizar uma distinção transcendental entre uma instância e outra, porque o desejo é o 

princípio imanente que participa tanto das máquinas desejantes na produção histórica e social 

e do homem quanto participa na produção do demoníaco na natureza pela produção desejante 

metafísica. Logo, vemos neste princípio a identidade de natureza e a diferença de regime entre 

as máquinas desejantes e as máquinas técnicas sociais. De um lado elas assemelham-se por 

compartilharem processos de produção umas com as outras, de modo a coexistir nas mesmas 

máquinas, processos metafísicos do desejo, como o funcionamento das sínteses, as extrações 

de fluxos e os desligamentos de cadeia. De outro lado, temos os processos específicos de 

constituição da representação a permear o recalcamento originário do corpo sem órgãos com 

os objetos parciais. É por meio desse recalcamento que um outro, secundário, pode imiscuir-

se na maquinaria do desejo e se instalar como um código em que as sínteses serão 

restringidas, os signos do desejo ser convertidos em signos determinados e qualificados, 

constituindo um plano de recalcamento ou uma dimensão de recalcamento em que uma dada 

sociedade ou socius pode funcionar.  É por meio desse recalcamento secundário que uma 

sociedade pode se constituir, e utilizar os humanos para os fins do recalcamento secundário 

que cada sociedade induz a partir do seu corpo pleno.  

Cada tipo de sociedade é definido conforme seu corpo pleno, e este, conjuntamente com 

os órgãos humanos e as máquinas técnicas forma um socius, instância maquinizante. Esta 

possui como função utilizar os corpos dos humanos para fins de recalcamento do desejo. É 

nestas condições que vemos o desenvolvimento da máquina territorial selvagem, da máquina 

bárbara e da máquina capitalista. Cada uma utiliza-se das conexões produtivas e dos 

desligamentos antiprodutivos para as formas próprias do recalcamento.  

Como vimos, a máquina bárbara se constitui realinhando as filiações e as alianças de 

acordo com o destacamento de um objeto completo, realizando o rebatimento da cadeia de 

signos em cadeia de significantes. É porque esta máquina social tende a realizar, mas não de 

modo acabado, os paralogismos em que a psicanálise se entrega, tanto prática quanto 

teoricamente. É no capitalismo que vemos o desenvolvimento de Édipo como um 

representante do desejo, ainda que a título de representante deslocado, somente o desvio do 
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desejo. É porque nesta máquina social o conjunto de suas determinações propiciam os 

paralogismos a fim de ocupar Édipo como representante do desejo. É a partir das três 

características delineadas que podemos compreender como essa ocupação ocorre. A 

desterritorialização e decodificação dos fluxos de crédito e financiamento e os fluxos de 

salários e meios de pagamento, a recondução dos limites do capitalismo ao interior de sua 

imanência de modo a esconjurar seu limite exterior, o processo esquizofrênico, e a injeção da 

antiprodução em todos os meios e forças produtivas se configuraram como condições sem as 

quais o capitalismo não funcionaria como axiomática social.  

Esses três princípios permitem tais condições de modo a propiciar a privatização da 

família, de modo a realizar a biunivocização da cadeia de signos das máquinas desejantes, de 

modo a aplicar os agentes sociais aos agentes familiares, tendendo a levar o desejo aos dois 

polos de sua representação subjetiva infinita, as identificações edipianas e as diferenciações 

simbólicas edipianizantes. É porque o double bind como impasse entre esses dois polos não 

pode se realizar sem o esmagamento da produção desejante operado pela aplicação dos 

agentes sociais aos agentes familiares.  

É desta forma que o capitalismo se utiliza do arcaísmo do significante para realizar os 

paralogismos e engendrar a falta a partir dos mecanismos de antiprodução que se disseminam 

por todo o sistema. Vimos como a falta é arrumada e a produzida, seja nos modos como o 

capitalismo se efetua como corpo pleno, em que se realizam processos estatísticos nos 

elementos maquínicos, de modo a identificar e operar a falta em toda ausência de liame 

positiva existente entre os elementos moleculares. Como também é por meio deste tipo de 

processo que pode se engendrar a castração, que tende a separar o sujeito de enunciado do 

sujeito de enunciação resultado do paralogismo da aplicação, e é por meio desta operação da 

castração que se pode realizar as diferenças estatísticas dos sexos e sua necessária relação. É 

desta forma que a castração se define como elemento molar que reúne os sexos em sua 

separação fundamental e mantém a representação nos quadros da representação 

antropomórfica do sexo. É neste processo que reencontramos a morte como instância 

transcendente que tende sempre a amortecer o desejo em direção a culpabilidade, a resignação 

e a má consciência, fazendo-o passar por meio das determinações sociais e a partir dela pelas 

determinações sexuais molares, e o convergindo a investir a máquina edipiana narcísica.  
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