
Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

Luciene Marques de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Inscrições Corporais nos Diagramas de Forças de Deleuze e Guattari 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2018 





III 

 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

Luciene Marques de Lima 

 

 

 

 

 

 

As Inscrições Corporais nos Diagramas de Forças de Deleuze e Guattari 

  

 

Trabalho final de mestrado apresentado à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia – Mestrado, da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás, como exigência 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Psicologia, linha de pesquisa Processos 

Psicossociais e Educacionais sob orientação do 

Prof. Dr. Domenico Uhng Hur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2018 

 



IV 

 

  



V 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu companheiro Nelin e ao nosso filho Pedro 

por me ensinarem todos os dias, que é mais fácil 

resistir e persistir!  

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Agradecimentos 

 

O processo da escrita suscita, além de questões intelectivas, solidão e disposição para 

conciliações e concessões no âmbito afetivo. Mesmo não intencionalmente transmitimos 

àqueles que conosco partilha a vida cotidiana nossas inseguranças, angústias, 

descontentamentos e cansaço físico. Mas também partilhamos vitórias, descobertas, 

superações, alegrias e tantas outras satisfações.  

Esse compartilhar é essencial para que possamos suportar esse turbilhão de emoções. 

Por isto sou grata a todos que estiveram presentes e cada qual a seu modo, deixa um pouco de 

si comigo e na minha caminhada. 

Creio não ser capaz de expressar em palavras a gratidão pelo amparo diário que recebi 

do meu companheiro Nelin e do nosso filho Pedro. Vocês foram calmaria no meu caos, alegria 

nas minhas angústias! São amor na minha vida! Obrigada por trilharem comigo mais esta rota 

que eu escolhi e vocês acolheram com sorrisos nos rostos!  

Aos meus pais José Manoel e Maria Helena. Minhas irmãs Gislene e Susi. Meus 

sobrinhos Gabriel, Fábio, Fernando e Antônio. Pelo amor e tolerância com minhas ausências! 

À Flávia Soares cuja companhia e amizade me fortaleceu, encorajou e sustentou em 

tantas horas. Por ter se tornado a amiga de todos os dias! Uma luz que ilumina meus passos! 

Ao prof. Dr. Domenico Uhng Hur que gentilmente me orientou e auxiliou. Obrigada 

por ser presença norteadora neste processo transformador de aquisição de conhecimento! 

Aos professores do PPGP da UFG, em especial àqueles com quem pude compartilhar o 

aprendizado: Susie Roure, Maria do Rosário, Fernando Lacerda Jr. e Priscila de Lima.  

Aos funcionários da Fe-UFG pela colaboração direta ou indireta, em especial à Andrea 

Canheta, secretária do PPGP, pelo carinho, prontidão em atender e pelo sorriso sempre 

presente! 

Aos queridos prof. Dr. Alexandre Nunes, prof. Dr. Tiago Cassoli pela colaboração com 

o texto. E à prof.ª Dr.ª Leicy F. Silva pelas conversas inspiradoras e pela amizade de sempre! 

A Fundação de Amparo e Pesquisa de Goiás – FAPEG pelo financiamento que 

possibilitou minha dedicação a este mestrado.  

A Juliano Martins, Juliana Furtado, Tales Santos e demais amigos cujos nomes não 

citei. Agradeço pelas agradáveis companhias que me permitiram, muitas vezes, esquecer que 

havia um mestrado em curso! Em especial a Tâmara Manrique que amorosamente cuidou de 

mim quando precisei. Nenhuma palavra será suficiente para agradecer seu carinho e cuidado! 

Aos colegas do mestrado, gratidão por compartilhar com vocês essa experiência! 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais 

profunda para registrar tudo que ocorre com ele [...] o 

corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida 

levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está 

na sua capacidade expressiva para registrar reações 

imediatas, para ter sentimentos profundos, para 

pressentir. 

O corpo é um ser multilíngue. Ele fala através da cor e 

da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho 

do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da 

frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu 

bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes 

agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do 

coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a 

esperança que cresce. 

O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações 

se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A 

memória se aloja em imagens e sensações nas próprias 

células. Como uma esponja cheia de água, em qualquer 

lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo 

tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. 

Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa 

inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver 

sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu 

direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável 

porque nossa beleza está fora da moda atual fere 

profundamente a alegria natural que pertence à 

natureza selvagem (Estés, 1999, pp.149 – 150). 
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Resumo 

 

 

Este estudo teve como objetivo geral conhecer os vetores de forças de cada diagrama de poder 

para discutir as inscrições corporais. Os objetivos específicos foram identificar os diagramas de 

forças por meio da História Universal de Deleuze e Guattari; analisar as inscrições corporais de 

cada diagrama; e examinar vinhetas/narrativas de casos concretos, bem como da legislação e 

das práticas médicas que expressem as inscrições corporais do diagrama disciplinar e do 

controle e da axiomática do capital. Através de pesquisa teórica conheceu as inscrições 

corporais nas diferentes formações históricas, adotou os conceitos de diagramas elaborados 

com base nas obras de Foucault, Deleuze e Guattari utilizando a cartografia para a revisão 

bibliográfica. Discutimos fragmentos da legislação brasileira concernentes a atividade médica 

e da saúde, normativas do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que regulam a atividade 

médica nas áreas de cirurgia plástica e de cirurgia bariátrica – gastroplastia. Também a 

discutimos três casos concretos extraídos da mídia para elucidar o corpo da axiomática do 

capital e as inscrições corporais do diagrama do controle, que abordaram as adaptações de 

médicos e pacientes à axiomática do capital, as cirurgias bariátricas, e os implantes de silicone. 

As inscrições corporais primitivas são as marcas na pele que garantem a vida comunal. As 

inscrições corporais da soberania são os castigos e suplícios impostos aos corpos. As inscrições 

corporais da disciplina são a normatização e normalização dos corpos. As inscrições corporais 

do controle se dão por meio da axiomática do capital que modela os corpos na lógica 

empresarial da hipertrofia e do crescimento contínuo. As vinhetas exemplificaram as inscrições 

corporais do controle e as tensões existentes entre os códigos e a axiomática do capital. 

 

 

Palavras-chave: inscrições corporais; diagramas de forças; cirurgia plástica; esquizoanálise.   
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Abstract 

 

 

This study aimed to know the force vectors of each power diagram to discuss the body 

inscriptions. The specific objectives were to identify the power diagrams through Deleuze and 

Guattari's Universal History; analyze the body inscriptions of each diagram; and examine 

vignettes / narratives of concrete cases as well as legislation and medical practices that express 

the body inscriptions of the disciplinary diagram and the control and axiomatic of capital. 

Through research of theoretical he knew the body inscriptions in the different historical 

formations, adopted the concepts of diagrams elaborated based on the works of Foucault, 

Deleuze and Guattari using the cartography for the bibliographical revision. We discussed 

fragments of Brazilian legislation concerning medical and health activity, of the Federal 

Council of Medicine, the Brazilian Society of Plastic Surgery and of the Brazilian Society of 

Bariatric and Metabolic Surgery that regulate the medical activity in the areas of plastic surgery 

and bariatric surgery - gastroplasty. We also discussed three concrete cases extracted from the 

media to elucidate the body of the capital axiomatics and the body inscriptions of the control 

diagram, which addressed the adaptations of physicians and patients to capital axiomatics, 

bariatric surgeries, and silicone implants. Primitive body inscriptions are the marks on the skin 

that guarantee communal life. The corporal inscriptions of sovereignty are the punishments and 

tortures imposed on the bodies. The corporal inscriptions of the discipline are the normalization 

and normalization of the bodies. The body's inscriptions of control are given through the 

axiomatic of capital that models bodies in the business logic of hypertrophy and continuous 

growth. The vignettes exemplified the bodily inscriptions of control and the tensions between 

the codes and the axiomatic of capital. 

 

 

Keywords: body inscriptions; power diagrams; plastic surgery; schizoanalysis. 
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Introdução 

 

                                                                        

O corpo é alvo do poder, das suas políticas, economia e das suas maquinações, tanto 

financeira quanto subjetiva1. Do corpo se extrai toda produção que sustenta os sistemas 

econômicos ao longo da história do homem. Mas também no corpo reside toda a força para 

mudar a realidade, marcar a história, construir e elaborar mundos, resistir às forças retrógradas 

que insistem em fixar em um só lugar os corpos que, por natureza, são nômades. 

Na busca do entendimento acerca dessas relações de poder que incidem no corpo 

elaboramos este estudo que buscou respostas nas teorias de filósofos como Foucault, Deleuze 

e Guattari para questões pertinentes aos modos e maneiras que a economia política de cada 

época ─ dos diagramas de forças ─ dispõe para inscrever os corpos no seu funcionamento. 

Buscamos ainda conhecer como estes diagramas de forças se inscrevem nos corpos, como 

efetuam marcam concretas em corpos concretos. Em outras palavras: como os corpos são 

inscritos (marcados) nos diagramas de forças e como os corpos se inscrevem (se adaptam) 

nesses diagramas. 

Além destas proposições as perguntas que nos moveram foram: Como os corpos são 

inscritos na economia política dos diferentes diagramas de forças? Como os vetores de forças 

de cada diagrama inscreve suas marcas nos corpos? O que há na legislação e nas práticas 

médicas de embelezamento do diagrama disciplinar e do controle que encoraja indivíduos 

saudáveis e funcionais a submeterem seus corpos a procedimentos que extirpam partes e as 

descarta? Que mutilam seus corpos e por vezes complementa partes com próteses? E que faz 

com que optem pelo risco de um procedimento cirúrgico quando este não é vital e nem curativo? 

Para tanto adotamos como objetivo geral conhecer os vetores de forças de cada 

diagrama de poder para discutir as inscrições corporais. Os objetivos específicos que nortearam 

esta pesquisa foram: 1) identificar os diagramas de forças através da História Universal de 

Deleuze e Guattari; 2) analisar as inscrições corporais de cada diagrama; 3) examinar 

vinhetas/narrativas de casos concretos, bem como da legislação e das práticas médicas que 

                                                      
1 Guattari (2012) chamou de economia subjetiva a utilização que o capitalismo faz do par economia/subjetividade 

para se reproduzir, ou seja, a dependência e ao processo de apropriação do capitalismo contemporâneo em relação 

a produção de subjetividade. A subjetividade contemporânea é moldada pelo agenciamento de equipamentos 

coletivos como a escola, a família, a mídia, a igreja, a empresa, etc., forma subjetividade que toma para si e como 

seus os valores do capitalismo. A esta subjetividade Guattari chamou de subjetividade capitalística. A produção 

da subjetividade capitalística assegura a reprodução econômica e a hegemonização dos valores capitalistas.  
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expressem as inscrições corporais do diagrama disciplinar e do controle e da axiomática do 

capital.   

Para tanto analisamos fragmentos da legislação brasileira concernentes a atividade 

médica e da saúde, normativas do Conselho Federal de Medicina ─ CFM, da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica ─ SBCP e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica ─ SBCBM. Instituições que regulam a atividade médica nas áreas da cirurgia 

plástica estética (de embelezamento) e reparadora, e da cirurgia bariátrica – gastroplastia2. 

Nossa concepção de poder é a de Foucault (2010b), para quem poder é algo que não se 

pode dividir entre os que o possuem e o detêm com exclusividade e aqueles que são desprovidos 

dele ou a ele submetidos. Segundo o autor, poder deve ser considerado como algo que circula, 

que só funciona em cadeia, que nunca está localizado, apropriado ou centrado em algumas 

mãos. “O poder funciona e se exerce em rede” (p. 183), de modo que os indivíduos tanto o 

exercem quanto sofrem sua ação, “nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centros de transmissão […] o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles” (Foucault, 

2010b, p. 183). 

Nas suas investigações sobre o poder Foucault (2010b) alertava que, mais do que saber 

como o soberano aparece no topo do poder, importante se fazia compreender como foram 

constituídos “os súditos, a partir da multiplicidade de corpos, das forças, das energias, das 

matérias, dos desejos, dos pensamentos, etc. Captar a instância material da sujeição enquanto 

constituição dos sujeitos […]” (p. 183). No entendimento de Foucault (2010b) a investigação 

das relações de poder podem se dar não pela formulação de um problema central, mas pelo 

estudo dos “corpos periféricos e múltiplos, os corpos constituídos como sujeitos pelos efeitos 

do poder” (p.183).  

Por efeitos do poder Foucault (2010b) entende “aquilo que faz com que um corpo, 

gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos” (p.183), ou 

seja, o indivíduo é um dos primeiros efeitos do poder e simultaneamente, ou pelo “próprio fato 

de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele 

constitui” (Foucault, 2010b, p.184).  

Deleuze (2013b) discutiu as teorizações de Foucault acerca do poder utilizando os 

diagramas de forças ou de poder, uma referência às relações de poder que se efetuam no meio 

social. Os diagramas têm em sua composição elementos econômicos, políticos, sociais, 

culturais e subjetivos. A concepção diagramática de poder não o concebe de forma hierárquica, 

                                                      
2 A gastroplastia, cirurgia bariátrica ou redução de estômago é uma modalidade de cirurgia plástica específica do 

estômago (Stedman, 2003). 
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não há um poder dominante, mas sim poderes que se tocam, se relacionam, se afetam e são 

afetados. 

O que difere os diagramas das demais concepções de poder é que, para Deleuze e 

Guatari (2011a), assim como para Foucault (2010b), o poder não se concentra, não se centraliza, 

não se totaliza, não é propriedade de alguém, não está concentrado em uma sede [como no 

Estado]. O poder é uma estratégia e por isto uma questão de exercício e não de posse. É 

constituído de relações existentes entre múltiplos focos de poder disseminados por todo o 

campo social e por isto não dispõe de um lugar, não pode ser localizado. 

Nos diagramas os diversos poderes operam de forma simultânea e os diferentes tipos de 

diagramas podem coexistir ao mesmo tempo, em um mesmo lugar. Desse modo é possível 

afirmar que em uma sociedade civilizada possa haver manifestações concernentes ao diagrama 

da soberania ou a qualquer outro diagrama de poder.  

Outro conceito que distingue o diagrama de outras teorias do poder é que estes não 

obedecem uma sequência cronológica dos fatos, mas segue o que Deleuze e Guattari (2011a) 

denominaram História Universal. Para os autores “a história universal é a das contingências, e 

não a da necessidade; é a dos cortes e dos limites, e não a da continuidade (p.185). 

A História Universal de Deleuze e Guattari (2011a) descreve as relações de poder 

através de maquinações das quais resultaram três distintas máquinas com características e 

funcionamento próprios, sendo uma máquina territorial primitiva, uma máquina despótica 

bárbara e uma máquina capitalista civilizada, como apontam:   

         

Nós definimos as formações por processos maquínicos e não por modos de produção 

(que, ao contrário, dependem dos processos). Assim as sociedades primitivas se definem 

por mecanismos de conjuração-antecipação; as sociedades com Estado se definem por 

aparelhos de captura; as sociedades urbanas, por instrumentos de polarização; as 

sociedades nômades, por máquinas de guerra; as organizações internacionais, ou antes, 

ecumênicas, se definem enfim pelo englobamento de formações sociais heterogêneas 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p. 135). 

 

Investigamos nos diagramas as formas de ação do poder sobre os corpos nas diferentes 

máquinas sociais propostas por Deleuze e Guattari, desde a máquina primitiva até a máquina 

capitalista. Tal mapeamento nos permitiu traçar uma política dos corpos, elaborada por meio 

da apropriação dos registros bibliográficos consultados referentes às diferentes máquinas. 

Também nos foi possível vislumbrar quais relações de forças econômicas e políticas regem 

cada diagrama.  
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Como resultado desta investigação formulamos três capítulos acerca dos diagramas, 

sendo que o primeiro trata do diagrama das alianças, seguido pelo diagrama da soberania, e 

finalmente pelo diagrama disciplinar e do controle. 

O estudo dos diagramas de forças, suas relações com os corpos e a efetuação do poder 

sobre estes corpos em diferentes períodos históricos, nos permitiu pensar os processos de 

inscrições corporais que propusemos. Esta trajetória nos possibilitou o estudo das inscrições 

corporais contemporâneas nas cirurgias plásticas e na gastroplastia, como estas se relacionam 

com os processos de subjetivação3 e como se concretizam no campo social.  

Também nos foi possível analisar como as políticas dos diagramas de forças se ligam 

com a crescente expansão das cirurgias plásticas. Como tais relações de poder agem nos meios 

sociais de forma a suscitar nos indivíduos a busca pelas modificações corporais cirúrgicas.  

Nosso interesse pelas cirurgias plásticas se justifica, em partes, pela observação de um 

aumento na quantidade de procedimentos estéticos realizados no Brasil. Segundo dados da 

International Society of Aesthetic Plastic Surgery [ISAPS], nos últimos sete anos, o Brasil 

constou na lista dos países com maior número de cirurgias plásticas efetivadas. Em 2013 chegou 

a atingir o primeiro lugar na classificação mundial de cirurgias plásticas cosméticas (ISAPS, 

2013). Em 2014 voltou a figurar no segundo lugar, sendo os Estados Unidos a ocupar o primeiro 

(ISAPS, 2014), e assim permaneceu até o ano de 2016 (ISAPS, 2017).  

Supomos que esta visibilidade que as cirurgias plásticas alcançaram na 

contemporaneidade tenha relação com a intensificação do capitalismo financeiro e com a 

axiomática do capital, que transforma o corpo em algo modelável e inacabado, que passou a ser 

pensado primeiro pelo seu valor estético, depois pela sua função ou sua saúde.  

Se verdadeira esta premissa, o corpo vendável adquire estatuto de mercadoria e passa a 

ser exposto, medido e desejado, de forma que todo apêndice, todo acréscimo ou decréscimo 

que possa torna-lo mais próximo do modelo em uso, transforma-se em objetivo, numa meta a 

ser conquistada. Na busca pelo modelo, o corpo é consumidor de todo esse aparato estético e 

simultaneamente fornecedor da matéria moldável das modificações cirúrgicas estéticas, o que 

estabelece uma relação de sujeição do corpo ao capitalismo. 

As representações midiáticas coloca a beleza dos corpos como sinônimo de sucesso, de 

saber cuidar de si, de empreender e ser bem-sucedido, enquanto o contrário é sinônimo de 

insucesso. Um pensamento ao mesmo tempo simplista e dualista, cujas associações induzem ao 

                                                      
3 Processos de subjetivação podem ser compreendidos ao se considerar as diversas maneiras pelas quais os 

indivíduos ou as coletividades se constituem como sujeitos (Deleuze, 2013, p.221). E a maneira pela qual se 

permitem ser constituídos, ética, social e politicamente como sujeitos (Foucault, 2008b). 
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medo do fracasso caso não se atinja a beleza almejada. Esse fracasso pode ocorrer nos 

relacionamentos amorosos, nas relações trabalhistas, no convívio social, e isto torna o medo 

difuso, faz com que ele se espalhe, se enraíze. Por se tratar de um medo invisível e não 

localizado, ele se fortalece e potencializa diante da ameaça iminente do insucesso, ao mesmo 

tempo em que enfraquece e despotencializa os sujeitos. 
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Método 

 

 

Este estudo de caráter teórico se propôs a investigar as inscrições corporais nos 

diferentes diagramas de forças elaborados por Deleuze, Guattari e Foucault e a partir destes 

buscar uma compreensão de como as inscrições atuais se concretizam nos corpos submetidos a 

cirurgias plásticas. 

Estudo teórico pode ser compreendido como uma pesquisa "dedicada a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar 

fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). Trata-se de estudo orientado para a reconstrução 

de teorias, para a elaboração de quadros de referência, de condições explicativas da realidade, 

ou mesmo de polêmicas e discussões pertinentes. Uma pesquisa teórica não resulta em imediata 

intervenção na realidade, mas possui papel decisivo na criação de condições para a intervenção, 

e isto a torna importante (Demo, 2000). 

A perspectiva adotada foi da Esquizoanálise através da Cartografia. Por se tratar de 

abordagem relativamente nova no campo das pesquisas acadêmicas, optamos por descrever os 

aspectos fundantes de tal concepção e de como esta pode ser utilizada como um método de 

elaboração de estudos acadêmicos sem que incorra em um modelo rígido de interpretação-

compreensão. 

 Ao tecer uma compreensão acerca da Esquizoanálise, um campo de saberes elaborado 

por Deleuze e Guattari, tomamos por referencial o entendimento de Hur (2013, p.266), para 

quem a Esquizoanálise: opera uma “análise micropolítica dos agenciamentos, das relações 

desejantes e de poder”. Propõe uma leitura das relações políticas, sociais e institucionais.  

Tem a política como um dos seus principais temas e busca relacionar os fenômenos políticos 

aos fenômenos do psiquismo. Elabora conceitos que inauguram um novo paradigma: o ético-

estético-político.  

Destas novas composições surgiu o conceito de Rizoma4, pode ser compreendido por 

uma rede não hierarquizada, sem começo nem fim, que se abre a possibilidades infinitas, uma 

                                                      
4 Ao explicar o rizoma, Deleuze e Guattari (2014) o fizeram por meio dos Princípios do Rizoma, que são: Primeiro 

e o segundo são os princípios de conexão e de heterogeneidade, que garantem que qualquer ponto de um rizoma 

pode e deve ser conectado a qualquer outro; o terceiro é o princípio da multiplicidade, onde o múltiplo quando 

tratado como substantivo ou como multiplicidade, deixa de ter relação com o uno como sujeito ou como objeto, 

como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo; o quarto princípio é o da ruptura assignificante, que 

afirma que um rizoma pode ser rompido ou quebrado em qualquer lugar, e retomar segundo uma ou outra de suas 

linhas. O quinto e o sexto são os princípios de cartografia e de decalcomania: um rizoma não se adequa a nenhum 

modelo estrutural ou genético, diferente do decalque, que segue a ordem da reprodução daquilo que já está dado 

por uma estrutura ou eixo. O rizoma é mapa e não decalque. 
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vez que se liga a vários pontos. Deleuze e Guattari, na obra Mil Platôs ─ capitalismo e 

esquizofrenia, Vol. 1 (2014) comparam o conhecimento rizomático ao modelo cartesiano de 

conhecimento arbóreo5 ou arborescente, ao afirmarem que, ao contrário da árvore que busca a 

raiz e a origem, o rizoma ramifica-se em múltiplas direções e cresce de acordo com as conexões 

que se realizam, ligando um ponto qualquer a outro ponto qualquer. 

A cartografia é apresentada na mesma obra de Deleuze e Guattari (Mil Platôs ─ 

capitalismo e esquizofrenia, Vol. 1, 2014) como um dos princípios do rizoma. O rizoma surge 

então como um mapa, que “é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantemente” (Deleuze e Guattari, 2014, 

p.30). Desse modo a cartografia se apresenta em oposição à política cartesiano-positivista ao 

propor outras linhas e modos de compreensão acerca dos homens e do mundo, mapeando 

processos de subjetivação ao mergulhar na geografia dos afetos, dos movimentos, das paisagens 

e das intensidades (Rolnik, 2011). 

Cartografia enquanto conceito ou modo de operar formulado por Deleuze e Guattari 

(2014) foi posteriormente proposta por outros autores como um método de pesquisa e 

popularizou-se enquanto método de pesquisa-intervenção utilizado em pesquisas de campo 

relacionadas aos estudos da subjetividade (Kastrup, 2007; Passos, Kastrup, & Escócia, 2009; 

Passos, Kastrup, & Tedesco, 2014). É aplicada à pesquisa de campo, mas também à pesquisa 

bibliográfica e à pesquisa documental, desde que resguardados os cuidados com a abordagem 

não fechada. 

Deleuze e Guattari (2014) ao propor a cartografia o fizeram como meio de contrapor os 

modelos de pesquisas disponíveis e utilizados até a década de 1960, momento da sua 

elaboração. Para os autores tais procedimentos de pesquisa apresentavam-se como 

eminentemente demonstrativos e/ou representacionais (cartesiano-positivista), não sendo 

capazes de se adequarem ou de responder às pesquisas que propunham, a de observação de 

processos e de produção de subjetividade. A esquizoanálise surge então com a proposta 

cartográfica como meio de acompanhamento de tais processos e de observação-participação da 

produção que se opera no campo social e que atravessa os sujeitos e seus territórios, onde a 

                                                      
 
5 Descartes usava como modelo representativo para o conhecimento uma árvore, que denominou “árvore do saber” 

(Descartes, s/d) e serviu como princípio estruturante para muitos outros pensadores, como citados por Deleuze e 

Guattari em Mil Platôs (2014) ao elaborarem o modelo rizomático. 
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noção do eu e de subjetividade são concebidas como devires6 em movimento e em produção, 

numa composição de multiplicidades e de territorialidades diversas. 

Na perspectiva da Cartografia cabe ao pesquisador fugir de uma postura rígida em 

relação aos seus objetivos e estratégias metodológicas, uma vez que se trata de um modelo de 

abordagem aberto, no qual o pesquisador se coloca em campo (seja em uma pesquisa 

experimental, bibliográfica ou documental) como observador participante que, enquanto 

caminha pelo campo, tanto se deixa afetar por este quanto é afetado pelo mesmo, o que o coloca 

em uma posição de vivência-interpretação. 

Nesse sentido Kastrup (2009) afirma que é importante ao pesquisador manter uma certa 

flexibilidade e até alguma provisoriedade em relação aos objetivos e que isto não compromete 

a abordagem metodológica, uma vez que é o próprio objeto investigado ou o contato com o 

mesmo que apontam novos caminhos. Não há, portanto, um a priori na abordagem cartográfica. 

O pesquisador-cartógrafo se coloca desde o princípio da pesquisa como quem busca 

experimentar o campo e dele apreender as experiências que o transformam, que o afetam, que 

com ele dialogam. “Ao invés de ir a campo atento ao que se propôs procurar, guiado por toda 

uma estrutura de perguntas e questões prévias, o aprendiz-cartógrafo se lança no campo numa 

atenção à espreita” (Alvarez & Passos, 2009, p. 143). 

Alvarez e Passos (2009, p. 131) afirmam que “Cartografar é habitar um território 

existencial” e compreendem esse território existencial como modos de expressão, como os 

sentidos, os movimentos e os processos de um modo de habitar que esteja aberto à experiência. 

Nessa acepção, habitar um território existencial é um constante processo de aprendizado onde 

não cabem regras predefinidas, mas entendimentos que vão surgindo com o caminho. Onde não 

há procedimentos rígidos que precisam ser repetidos de forma minuciosa, mas sim 

experimentação, envolvimento com os acontecimentos, sem verdades categóricas. A questão 

que se coloca com a cartografia é muito mais relacionada ao “aprender com” do que ao “saber 

sobre”.  

Enquanto experiência, a pesquisa cartográfica não isola a teoria da prática, ou os 

espaços de reflexão daqueles de ação, pois, entende que conhecer, agir e habitar um território 

são experiências que não se fazem separadas e distantes. Por isto a proposta da cartografia é 

                                                      
6 Devir pode ser compreendido como um vir a ser imanente. Um vir a ser que não é produto de imitação ou cópia. 

Nas palavras de Deleuze e Guattari (2012b): Um devir não é uma correspondência de relações. Mas tampouco é 

ele uma semelhança, uma imitação e, em última instância, uma identificação [...] Devir não é progredir nem 

regredir segundo uma série. E sobretudo devir não se faz na imaginação, mesmo quando a imaginação atinge o 

nível cósmico ou dinâmico mais elevado [...]O devir não produz outra coisa senão ele próprio (Deleuze & Guattari, 

2012b, pp. 14-15). 
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que o pesquisador se inclua no território, esteja imerso no contexto do seu estudo, tenha com 

ele alguma intimidade, componha sua paisagem, acompanhe os seus ritmos e processos, numa 

posição que seja anterior ao acontecimento e que possibilite, dessa forma, captá-lo em sua 

expressividade e singularidade. Tal perspectiva inviabiliza a neutralidade esperada do 

pesquisador nas abordagens de cunho positivista.  

Foi através da inclusão do pesquisador no território investigado que me coloquei em 

movimento e pude vislumbrar o objeto deste estudo, além de tecer as indagações que 

desenharam a presente escrita. Foi através da vivência, experiência e envolvimento acadêmico 

e profissional, que surgiu o interesse por estudar o corpo e suas políticas através do uso da 

Cartografia.  

Enquanto profissional graduada e especialista em Fisioterapia, com atuação na clínica 

fisioterapêutica e na docência de cursos como Fisioterapia, Educação Física e Estética, 

experienciei um convívio com o corpo que possibilitou impressões diversas. O corpo no campo 

da saúde se apresenta como patológico, mas também como aquele que busca produzir 

intensidades. O corpo submetido às cirurgias plásticas e a outros procedimentos estéticos, é o 

corpo em busca de intensidades. Seria possível, através da produção da beleza corporal, 

produzir intensidade? 

O contato com o corpo em diferentes situações causou-me impressão tal, que me senti 

impelida a este estudo. Foi o corpo cirurgiado, o corpo costurado, extirpado, remendado e 

complementado com partes estranhas, o corpo resultante dos procedimentos de embelezamento 

que despertou interesse e muitas indagações.  

Colaboraram também para a formação da concepção do corpo que aqui se apresenta, a 

observação do cotidiano, das ações coletivas e da escrita como resistência. Foi no encontro com 

textos produzidos por escritoras feministas, anarquistas, do movimento negro, do sagrado 

feminino, LGBT*Q ‒ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e 

Queer, entre outros, que se produziu o interesse pela diversidade corporal do contemporâneo. 

Da observação desse corpo em ação nos círculos de mulheres, nas frentes de luta e resistência 

que usam o corpo como escudo humano (Black Block, Marcha das Vadias, Parada LGBT*Q), 

dos discursos de empoderamento de mulheres negras periféricas, nas rodas de danças sagradas, 

que surgiu o entendimento do corpo multicultural do diagrama do controle. 

Soma-se a isto a leitura das obras dos filósofos Gilles Deleuze e Felix Guattari, em 

especial o livro O Anti Édipo (2011a), em que os autores descrevem relações de poder a partir 

de uma perspectiva que atravessa os corpos e neles causar mudanças profundas. 
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Dessa forma, optamos por investigar os corpos nas três formações históricas distintas 

descritas por Deleuze e Guattari: a máquina territorial primitiva, a máquina despótica bárbara e 

a máquina civilizada capitalista. Os autores descrevem estas formações por meio dos processos 

maquínicos que caracterizam as relações de poder e permitem vislumbrar os diagramas de 

forças, como afirmam: “[…] nós tentamos mostrar como é que os fluxos correm em diferentes 

campos sociais, sobre o que é que correm, com o que é que são investidos, codificação, 

sobrecodificação, descodificação” (Deleuze, 2014, p. 291).  

A descrição destas relações de forças surgem na obra O Anti-Édipo através da 

elaboração de uma História Universal, que é uma análise das relações de poder de cada período 

histórico, uma descrição diagramática, cartográfica dos poderes operantes entre selvagens, 

bárbaros e civilizados7. Na sua elaboração, Deleuze e Guattari dialogam com outros autores, 

como Friedrich Nietzsche, Michel Foucault e Pierre Clastres, que abordam as relações de poder 

mantendo certo foco nos corpos, nas políticas que os implicaram nos períodos históricos dos 

diagramas, nos usos dos mesmos dentro da economia política e social de cada época.  

As descrições das políticas, das inscrições corporais no processo civilizatório humano, 

muito contribui para a compreensão das políticas corporais da contemporaneidade, por isto 

optamos por estuda-las e descrevê-las tendo como base as obras dos autores supracitados. Para 

a descrição destes diagramas de forças e das suas implicações políticas, optamos por uma 

cartografia bibliográfica pela obra de Deleuze e Guattari.  

Entendemos por cartografia bibliográfica o ato de cartografar/mapear os conteúdos 

pertinentes às inscrições corporais dos diagramas elaborados por Deleuze e Guattari. Ou seja, 

realizamos uma revisão bibliográfica e por meio dela problematizamos as inscrições corporais 

nos diagramas de forças. Cartografar os diagramas, como proposto por Deleuze (2013b), é 

possível ao considerar que “um diagrama é um mapa, ou melhor, uma superposição de mapas. 

E, de um diagrama a outro, novos mapas são traçados” (p.53). Ao investigarmos os vetores de 

forças dos diagramas, extraímos destes as composições das forças que inscrevem os corpos na 

economia política de cada formação, e também as forças que promovem as 

inscrições/marcações corporais em cada diagrama. 

                                                      
7 Selvagens, Bárbaros e Civilizados é uma classificação utilizada na antropologia e na historiografia clássica para 

descrever os povos numa abordagem evolucionista, que considera como selvagens os povos que compartilham 

uma cultura diversa da europeia; como bárbaros aqueles que se negam adequar à cultura europeia; e civilizados 

àqueles que se intitulam dessa forma e por isto se consideram “mais evoluídos” que os demais. O uso desta 

classificação na História Universal de Deleuze e Guattari tem objetivo de tecer uma crítica à visão eurocêntrica de 

tal classificação. 
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Para tentar responder os questionamentos que aqui levantamos, buscamos compreender 

as relações do corpo com a cirurgia plástica através de uma cartografia nos documentos 

disponíveis no website do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina e que 

tratam da atuação do médico na cirurgia plástica. 

Também cartografamos publicações disponíveis no website da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica ‒ SBCP que informam acerca das cirurgias plásticas, e as publicações do 

website da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ─ SBCBM concernentes à 

gastroplastia. 

Para fundamentar nossa discussão, utilizamos de fragmentos da legislação que rege o 

fazer médico, a cirurgia plástica e a cirurgia bariátrica. Dispusemos também vinhetas 

disponíveis nas webpages das instituições representativas da medicina, como entrevistas, 

notícias, matérias publicitárias. Também as vinhetas de casos concretos veiculados nas mídias 

digitais, como Youtube e Instagram, uma vez que estes representam as novas modalidades de 

diários digitais, lócus onde se manifestam os sujeitos contemporâneos, onde se expressam, se 

exteriorizam e interagem socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Capítulo 1 ‒ O diagrama das Alianças8 

 

 

1.1. Os Diagramas de Forças no Campo Social 

 

Foucault concebe poder como as relações de forças presentes nas práticas e nos 

discursos sociais. Das rupturas que se dão no processo histórico, surgem práticas e relações de 

forças diferentes, havendo também a ruptura de certas relações de poder (Deleuze, 2013). 

Quando ocorre a ruptura das relações de poder operantes inicia-se um novo diagrama, e com 

ele novas práticas, novos discursos e outras relações de poder que vão se instalando. Uma vez 

que a humanidade desenvolve-se de forma assíncrona, os diagramas não desaparecem, mas 

coexistem, se sobrepõem, havendo a predominância de um deles em dada época e em dado 

lugar. Desse modo é possível comunidades isoladas onde predominam as relações sociais que 

remetem ao diagrama das alianças, locais em que há predominância da vontade do déspota. 

Porém, o diagrama predominante funciona de modo distinto para cada momento histórico e 

essa alternância do modelo de poder dominante associada aos modelos minoritários só podem 

ser expressas através do conceito de diagrama (Machado, 2006).  

Deleuze e Guattari (2011a) descrevem os diagramas quando elaboram uma história 

universal para explicar o funcionamento social a partir de processos de codificação e 

descodificação. Hur (2015a) explica que codificar é etiquetar, nomear, registrar, e exemplifica 

com o código de barras, que é o registro de um produto.  

 

Então os códigos sociais são as regras e normas de civilidade que se estabelecem em 

diferentes culturas e sociedades, em que a norma social é um código institucional, tal 

como o Código de Hamurabi, que era um rígido código de punição a infrações na 

Mesopotâmia antiga (Hur, 2015a, pp. 163). 

 

Assim o pensamento, a existência e o mundo são operados pelos códigos sociais e o 

conjunto dos mesmos forma as instituições, que também operam por códigos e normas (Hur, 

2015a, 2013b). A história elaborada por Deleuze e Guattari (2011a) 

 

Não corresponde a uma história de fatos, datas, ou personagens históricos, mas sim de 

movimentos e deslocamentos. Refere-se antes às contingências do que à necessidade, aos 

cortes e rupturas do que à continuidade. Nela, os processos de codificação são 

determinantes, pois majoritariamente o pensamento e o social são operados através de 

                                                      
8 Este capítulo foi convertido em artigo e publicado na Revista Lugar Comum nº 50, sob o título de “As inscrições 

corporais no diagrama das alianças” (Lima & Hur, 2017).  
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códigos, em que por um lado o socius9 codifica, mas por outro os fluxos desejantes traçam 

linhas de fuga (Hur, 2015a, p. 164).  

 

A história universal de Deleuze e Guattari (2011a) é constituída por três principais 

momentos representados pela tríade selvagens-bárbaros-civilizados10, título do capítulo três da 

obra “O Anti-Édipo”. Os selvagens estão relacionados à máquina territorial primitiva, os 

bárbaros à formação imperial despótica e os civilizados, à formação capitalista integrada. É da 

máquina territorial primitiva, ou seja, do momento histórico atribuído aos selvagens que surge 

o diagrama das sociedades primitivas que Hur (2015a) nomeou de “diagrama das redes de 

alianças das sociedades primitivas” (p.160) e que aqui trataremos, de forma reduzida, por 

“diagrama das alianças”.  

 

1.2. As Inscrições Corporais no Diagrama das Alianças 

 

                                 [...] as cicatrizes desenhadas sobre o corpo são o texto inscrito da lei primitiva, é 

nesse sentido, uma escrita sobre o corpo. As sociedades primitivas são, dizem-no 

com veemência os autores do Anti-Édipo, sociedades da marcação (Clastres, 2013, 

p. 200). 

 

1.2.1. As inscrições corporais dos selvagens. 

 

Desde o surgimento do primeiro representante do gênero Homo, há cerca de um milhão 

e meio de anos, a vida em comunidade é marcada por diferentes diagramas de forças e máquinas 

técnicas. A capacidade criativa e adaptativa do Homo sapiens fez dele a espécie dominante do 

gênero e mesmo tendo surgido anos após o primeiro dos seus ancestrais (entre duzentos e cento 

e cinquenta mil anos atrás) seu tempo de vida nas sociedades ditas como pré-históricas é maior 

que o tempo de vida do homem nas sociedades com história11. A espécie humana viveu por 

muito mais tempo sob a forma de “comunidades de produção social, que se autogovernavam, 

que não conheciam o Estado e nem a propriedade privada” (Dantas, 2015. p.6).  

                                                      
9 Socius é o termo que designa às relações sociais de produção, não apenas uma sociedade (Deleuze, 2005). 
10 Na antiguidade grega eram selvagens os povos que praticavam a crueldade, assim como aqueles que não falavam 

grego, o que equivalia a não possuir linguagem; bárbaros, aqueles cujos costumes e línguas eram diferentes das 

dos gregos; e civilizados, os homens da polis grega - considerado o ápice da civilização (Woortmann, 2000).  
11 Na historiografia tradicional a Pré História durou até o surgimento da escrita, em torno de 4.000 a.C. na cidade 

de Uruk, na Suméria, onde foram encontrados os mais antigos vestígios de escrita (Jean, 2002). Mas para Deleuze 

e Guattari (2011a) e na historiografia contemporânea, as sociedades anteriores também tiveram história e a 

comunicaram por meio da arte rupestre. Rastreamento historiográfico também pode ser realizado através dos 

achados paleológicos e dos estudos antropológicos das sociedades contemporâneas que mantém seu próprio 

sistema político, econômico e cultural, que serve como modelo para pensar as sociedades primitivas. 
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Também nestas sociedades o homem desenvolveu seu primeiro sistema político-

econômico e cultural, baseado em contratos sociais simbólicos, anteriores à escrita, e que 

tinham nas inscrições corporais a sua representação. Por meio destas inscrições e modificações 

corporais se estabeleceu um elaborado sistema de alianças entre famílias de um mesmo grupo, 

clãs ou tribos distintas, possibilitando, por longo período, as relações comunais do uso da terra 

para a produção dos meios de vida das sociedades.  

Foucault (2014a) alega que a vida política envolve relações de poder que são, ao mesmo 

tempo, gestoras de indivíduos e produtoras de afetos em seus corpos, moldando-os. Tais 

relações de poder têm como objeto o corpo, mas não se aplicam somente a ele. Elas produzem 

algo que se atualiza no corpo: o poder tenta moldar os corpos e esta é a sua produtividade.  

Deleuze e Guattari (2011a) afirmam que o poder, como pensado por Foucault, não se 

aplica de forma igual em todas as épocas. Uma vez que nas sociedades primitivas as políticas 

eram diferentes, pensaram as relações de poder em tais sociedades por meio do diagrama, “a 

exposição das relações de forças que constituem o poder” (Deleuze, 2013, p. 46). Na obra “O 

Anti-Édipo” (Deleuze & Guattari, 2011a) descrevem um diagrama das sociedades primitivas, 

que suscitou alguns questionamentos norteadores e nos serve como referencial para o presente 

estudo. Desse modo, as indagações que aqui buscamos responder são: como funcionavam os 

contratos sociais (as alianças) por meio das marcas corporais? Qual a função social do agente 

que marcava os corpos? Como eram realizadas tais marcas? Temos por objetivo principal 

entender a função das inscrições corporais na economia política do diagrama primitivo, ou seja, 

nas relações de poder das sociedades primitivas. 

As marcas corporais existem em todo o mundo e seus registros mais antigos datam das 

eras primitivas da existência humana. Elas apontavam, dentro das tribos ou clãs, a função 

exercida por cada sujeito e também a que grupo familiar pertencia, mas sua função extrapolava 

apenas a identificação, compunham o elaborado sistema econômico e político primitivo. Eram 

uma espécie de contrato marcado na pele e colocavam os sujeitos em relação com a comunidade 

em que viviam.  

O que aqui denominamos de marcas corporais primitivas são as inscrições que se faziam 

na pele através de tatuagens, escarificações e queimaduras. As modificações corporais como a 

perfuração com ou sem inserção de objetos como alargadores, espinhos, chifres ou ossos. 

Também as modificações cranianas intencionais e as excisões de partes do corpo são 

consideradas marcas corporais primitivas. Os procedimentos de marcação eram realizados em 

rituais mágico-religiosos comandados pelo xamã local. Cada povo desenvolvia seu próprio 
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sistema de marcas e signos, podendo um sujeito ter inscrições variadas no corpo, de acordo com 

sua posição social ou função dentro do grupo.  

 

1.2.2. A vida primitiva. O diagrama das alianças. 

 

Segundo Deleuze (2013) as sociedades ditas primitivas, antes de serem um momento a-

histórico como quer a historiografia clássica ao denominá-lo de pré-história, eram “um exemplo 

privilegiado, quase em excesso” (p.45), por possuírem história, política e  

 

[…] uma rede de alianças que não podem ser deduzidas a partir de uma estrutura de 

parentesco, nem reduzidas a relações de troca entre grupos e filiação. As alianças passam 

por pequenos grupos locais, constituem relações de força (dons e contradons) e conduzem 

o poder (Deleuze, 2013, p.45). 

  

Para compreender o diagrama das alianças é preciso imaginar o modo de produção da 

vida material do homem primitivo, uma vez que não há registro que permita pensar sobre o 

mesmo, mas apenas imagens literárias do homem sobre esse momento da vida humana. Grande 

parte dos escritos acerca das práticas sociais e do modo de vida primitivo foram encontrados 

nos registros literários de Júlio Cesar, o imperador Romano (Luxemburgo, 2015), através da 

análise de sítios arqueológicos e pinturas rupestres, cuja compreensão também depende da 

imaginação, ou ainda através de estudos antropológicos de tribos contemporâneas que mantém 

práticas culturais, econômicas e políticas próprias, o que permite, por analogia, mais uma vez 

imaginar as sociedades primitivas. Sendo assim, é possível conjecturar que: 

 

Por milhares de anos o homem foi caçador. Ele teve de aprender a reconstruir as pegadas 

dos animais na neve, no barro ou na areia; teve de estudar os movimentos desses animais 

e classificar seus odores. Movido pela necessidade, foi aprendendo a farejar, registrar, 

reconstruir, interpretar pistas insignificantes, mas imprescindíveis à sua sobrevivência e 

à de seus descendentes. As informações precisavam ser difundidas; a realidade não 

experimentada diretamente requeria ser compartilhada, comunicada e, por isso, como 

sugere Ginzburg (1989), os caçadores teriam sido os primeiros a contar uma história, 

porque eram os únicos que transformavam as pistas tênues, deixadas pelos animais, numa 

série coerente de acontecimentos (Cardoso, 2000, p. 3).  

 

Tais hábitos levaram à formação da memória biocósmica (imaginação simbólica da 

multidimensionalidade do Ser), e pode-se conjecturar que no início da história dos discursos, 

nos primórdios da vida humana, a palavra adquiriu importância ao transmitir informações que 

ocasionaram mudanças no estilo de vida dos homens. Em “2001 ‒ Uma Odisseia no Espaço” 

Kubrick (1968) mostra como pode ter sido o momento em que o primeiro homem criou armas 
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a partir dos ossos, pedras e paus, iniciando um novo momento cultural, o do domínio dos seres 

humanos sobre os animais domésticos o que acompanhado do desenvolvimento da agricultura 

e da pecuária, leva a profundas transformações no modo de vida das comunidades.  

Engels (1984) afirma que as sociedades ocidentais iniciais eram matriarcais, porque 

cabia às mães a responsabilidade pela prole e o único parentesco era o materno. Isto decorria 

dos casamentos serem resultantes de interesses políticos e econômicos e se darem através das 

alianças entre famílias ou clãs, e não em função do sentimento afetivo como hoje. Mesmo 

havendo casamentos, a sexualidade era livre para todos, o que tornava a paternidade 

desconhecida. A função paterna era então desenvolvida em grupo: todos os homens cuidavam 

de todas as crianças, independente da filiação, uma vez que não era possível a nenhum homem 

pleitear a paternidade de uma criança, todos eram considerados pais de todas as crianças. 

Devido aos processos de sedentarização humana, decorrentes dos interesses no cultivo 

da terra, por meio da agricultura ou na criação dos diferentes tipos de gado (bois, javalis, 

carneiros), surgiu uma nova sociedade, a patriarcal. Os homens passaram a interessar-se pela 

posse dos filhos, e estes passaram a conhecer seus pais biológicos e a ele pertencer. Este 

movimento se deu porque a agricultura e a pecuária eram atividades que requeriam um maior 

número de pessoas na lida, logo a reivindicação da paternidade teve como finalidade fornecer 

a mão de obra necessária: os filhos. Assim se dá o início da monogamia feminina: uma mulher 

deve ter apenas um marido e a ele conceder filhos (Manfred, 1978). Esta ideia de monogamia 

e de sociedade patriarcal tem caminhado com a humanidade até os dias atuais. Os interesses 

econômicos e políticos tornaram o parentesco dominante e permitiu o desenvolvimento da 

pecuária e da agricultura.  

Nas sociedades primitivas os casamentos eram maquinados para que o parentesco 

permanecesse dominante, como “uma prática, uma práxis, um procedimento e até uma 

estratégia” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.196). A primeira característica de inscrição marcada 

sobre o corpo foi a filiação, que proibiu os casamentos entre irmãos para que as alianças se 

tornassem possíveis, o que originou o nome do diagrama. As alianças eram a própria 

representação codificante, os grupos locais eram os agentes da codificação e o casamento era 

uma aliança entre duas famílias, clãs ou tribos, não entre um homem e uma mulher (Deleuze & 

Guattari, 2011a).  

Em função de tais alianças laterais (os casamentos), as filiações se tornaram extensas, 

ou seja, as relações entre os grupos se estendeu, para além do parentesco sanguíneo, ao 

parentesco por aliança. Para que fosse possível a identificação dos grupos parentais, surge um 

primeiro tipo de marca corporal, a inscrição da filiação, que era feita tanto ao nascimento quanto 
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ao se contrair matrimônio. Ou seja, eram marcados os filhos sanguíneos e também seus 

cônjuges, que passavam a ser considerados filhos adquiridos através dos matrimônios. 

 Quando o filho contraía matrimônio, pela aliança e pela filiação, ele incorporava sua 

esposa à família de seu patriarca. Por outro lado, a filha quando se casava, passava a pertencer 

à família do marido. Estas relações não impediam o convívio e até a ajuda mútua, mas 

circunscrevia a filiação. As alianças geralmente se formavam entre famílias vizinhas, o que 

viabilizava a colaboração. Como não havia posse da terra, se formava um contrato social que a 

demarcava, permitia o uso pelas famílias ou clãs, sem que fossem invadidas ou usurpadas 

(Engels,1984; Luxemburgo, 2015).  

Ao homem mais velho de cada família cabia a liderança do clã, mas as decisões eram 

coletivas, assim como a produção. Cada pai tinha direito aos seus filhos e deles usufruía da mão 

de obra, porém, todos deveriam colaborar com o clã, ou seja, havia a relação de dívida e de 

crédito. Aos chefes de família eram concedidos os meios de produção (a terra), mas os frutos 

desta deveriam ser compartilhados, trocados, comercializados entre o grupo (Engels,1984; 

Luxemburgo, 2015). Havia a produção de um excedente que nunca era acumulado, mas 

participava das relações de troca ou partilha, como o que era consumido em ocasiões das festas 

e celebrações, como nas reuniões para tratar as alianças ou nos casamentos (Clastres, 2013).  

Uma vez marcado o sujeito passava a pertencer ao grupo social e dele recebia tudo 

aquilo que necessitava para viver (crédito), mas também precisava produzir e ofertar ao grupo 

o fruto de sua produção (dívida), ao que Deleuze e Guattari (2011a) denominaram relação de 

dívida e de crédito: a existência da dívida mantinha a relação de aliança. “A filiação é 

administrativa e hierárquica, mas a aliança é política e econômica, e exprime o poder enquanto 

este não se confunde com a administração” (Deleuze & Guattari, 2011a. p.195). 

A prática das alianças gerou a necessidade de marcar os corpos para que se soubesse a 

que grupo social pertenciam e que tipo de atividade desenvolveria. Uma vez pertencente a um 

grupo, dele receberia tudo o que necessitasse (crédito), mas também a ele deveria fornecer a 

tarefa para a qual foi marcado (caça, pesca, coleta, etc. ‒ dívida). Desse modo descendência era 

ao mesmo tempo, fluxo de produção e cadeia de inscrição, estoque de filiação e fluxo de aliança 

(Deleuze & Guattari, 2011a).  

 

1.2.3. A crueldade e a memória. A dívida e o crédito. 

 

O ritual de crueldade marcava os corpos ao “tatuar, excisar, incisar, recortar, escarificar, 

mutilar, cercar, iniciar” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.190) e tinha por finalidade produzir no 
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homem o costume, o hábito da vida comunal, gerar uma relação de dívida e crédito para com o 

socius. Esta atividade de marcar os corpos é o primado do diagrama das alianças, pois antecede 

qualquer outra atividade, é ela que faz com que os corpos passem a pertencer à terra (a sociedade 

em que vive). Uma vez marcados os corpos, realizado o investimento coletivo dos órgãos, 

outras relações se dão nesse diagrama das alianças, como as trocas (de corpos, de mercadorias, 

de mulheres), a circulação dos corpos (sujeito devedor) é então uma atividade secundária 

(Deleuze & Guattari, 2011a).  

 

Sistema da crueldade, terrível alfabeto, esta organização que traça signos no próprio 

corpo: ‘Talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do 

que a sua mnemotécnica… Isso nos leva a compreender o quão difícil é erigir na terra 

um povo de pensadores!12’ (Deleuze & Guattari, 2011a, pp. 192-193). 

 
 

A prática da crueldade e das alianças codificou o processo desejante, impôs normas e 

códigos de conduta aos homens e os impediu de agir livremente, conforme seu próprio desejo. 

O processo desejante é o primado de todo ser humano e por isto é imanente: é próprio de todo 

ser humano o desejo, a potência para produzir afetos (Deleuze & Guattari, 2011a). 

 

Há produção desejante desde que haja produção e reprodução sociais. Mas é verdade que 

as máquinas sociais pré-capitalistas são inerentes ao desejo num sentido muito preciso: 

elas o codificam, codificam o fluxo do desejo. Codificar o fluxo do desejo ‒ e o medo, a 

angústia dos fluxos descodificados ‒ é próprio do socius (Deleuze & Guattari, 2011a, 

p.185). 
 

De forma imanente há no homem um desejo de produzir intensidade, de intensificar o próprio 

desejo, intensificar a própria existência, no que Nietzsche (1998) chamou de instintos da liberdade, a 

vontade de poder (p.76), instintos do homem selvagem, livre e errante (p.73). Em qualquer formação 

social o processo desejante é interrompido, capturado em função da manutenção da própria sociedade, 

e como escreveu Nietzsche (1998, p. 73) “Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-

se para dentro ─ isto é o que chamo de interiorização do homem […]”. Na sociedade primitiva essa 

interrupção ─ interiorização ocorre por meio da codificação do desejo pelo socius, que se apropria dos 

corpos, dos órgãos e da potência dos sujeitos para sobreviver. 

Uma vez codificado o processo desejante, o desejo, a potência por ele produzido passa 

a servir à reprodução social. Corpos e órgãos passam a pertencer à sociedade, a um organismo 

social e para ele produzir. “É o investimento coletivo de órgãos que liga o desejo ao socius e 

reúne num todo, sobre a terra, a produção social e a produção desejante” (Deleuze & Guattari, 

                                                      
12 Deleuze e Guattari (2011a, p.193) fazem citação da obra Genealogia da Moral de Nietzsche (1998, pp. 50-51).   
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2011a, p.189). Ao codificar o desejo, os rituais de crueldade se apropriavam da força produtiva 

dos sujeitos e davam a eles, aos seus corpos e seus órgãos, um hábito, estabelecendo com a 

sociedade a relação de dívida e de crédito.  

O hábito que se forja nos rituais de crueldade é uma nova memória adquirida através da 

marca no corpo. O sujeito marcado tem no corpo a memória de que pertence ao socius, o que 

faz dele um devedor, por isso produz para esse socius e não para si. Os corpos e os órgãos 

pertencem ao socius. Esta é a essência do “socius registrador e inscritor”, que enquanto atribui 

a si próprio as forças produtivas, se apropria dessas forças e distribui os agentes de produção 

entre caçadores, xamãs, coletores, dentre outras funções. Há aqui outro tipo de inscrição 

corporal que inaugura um sistema de divisão do trabalho quando separa os sujeitos de acordo 

com suas funções dentro das sociedades. 

O hábito também dá aos sujeitos a certeza de que na tribo todos são iguais, todos 

trabalham em comum para todos e decidem em conjunto sobre tudo. Dar aos sujeitos um hábito, 

uma memória, prescinde do esquecimento do seu estado de selvagem errante. Esquecer não 

acontece por uma força superficial, mas por “[…] uma força inibidora ativa, positiva no mais 

rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, 

não penetra mais em nossa consciência […]” (Nietzsche, 1998, p. 47). 

Nietzsche (1998) afirma que “jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício 

quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória” (p.51), uma programação, 

um código de condutas sociais. Foi através da dor imposta aos corpos, desde as sociedades 

primitivas (através das marcas corporais), que esta memória se fez nos homens, criou neles uma 

moralidade adquirida por meio do adestramento travestido em educação, em ações de 

civilidade, fazendo dos homens seres previsíveis, o que perdura até os dias de hoje.  

E para Clastres (2013)  

 

[…] a sociedade dita a sua lei aos seus membros, inscreve o texto da lei sobre a superfície 

dos corpos […] A marca é um obstáculo ao esquecimento, o próprio corpo traz impressos 

em si os sulcos da lembrança – o corpo é uma memória… a marca proclama com 

segurança o seu pertencimento ao grupo (Clastres, 2013, p. 197). 

 

A marca reprime a memória biocósmica, ou seja, a ação livre do homem primitivo 

impondo-lhe a necessidade de produzir para pagar sua dívida social. Nietzsche (1998) aponta 

que aí se dá a origem “do sentimento de culpa, da obrigação pessoal […] foi então que pela 

primeira vez defrontou-se, mediu-se uma pessoa com a outra” (p.59). 
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Estabelecer preços, medir valores, imaginar equivalências, trocar ‒ isso ocupou de tal 

maneira o mais antigo pensamento do homem, que num certo sentido constituiu o 

pensamento: aí se cultivou a mais velha perspicácia, aí se poderia situar o primeiro 

impulso do orgulho humano, seu sentimento de primazia diante dos outros animais 

(Nietzsche, 1998, p. 59). 

 

Aprende-se a conhecer, através da dor da marcação corporal a lei da sociedade 

primitiva, que afirma a cada um que ninguém é menos importante, nem mais importante que 

ninguém. A marca permite que se suponha que ninguém se esquece da lei que serve de 

fundamento à vida social na tribo (Clastres, 2013). Se mesmo marcado, e a despeito da marca, 

o sujeito não cumpre a lei, esquecendo-se de que deve ser igual e não arcando com seu crédito 

social, é punido com o banimento, um “castigo como segregação de um elemento que 

degenera”, e em algumas ocasiões a família inteira pode ser banida (Nietzsche, 1998, p. 69). 

 

[…] o mundo dos selvagens é o lugar da codificação dos fluxos: não há nada que escape 

ao controle das sociedades primitivas, e quando se produz uma derrapagem ─ isso 

acontece ─ a sociedade descobre sempre o meio de bloquear (Clastres, 1972, em 

entrevista In Deleuze, 2014, p. 289). 

 

Nas tribos onde a produção se encontrava em um estágio mais avançado quanto ao uso 

da terra (agricultura e pecuária) a divisão do trabalho era mais elaborada. Em tais comunidades 

eram aceitos sujeitos não pertencentes a nenhuma família tribal, a nenhum clã (os errantes, 

banidos de outras tribos), mediante consulta ao coletivo e aprovação por unanimidade. Ao 

sujeito recém-chegado era permitida a participação no sistema de produção, mas não era dado 

o direito à terra. Podia exercer atividades como caça, pesca, coleta ou produção de artefatos 

(Luxemburgo, 2015).  

Contudo, ser aceito por grupo alheio não era tarefa fácil, o que nos leva a conjecturar 

que a punição por banimento muitas vezes equivalia a uma sentença de morte, já que sobreviver 

sozinho numa terra selvagem parecia excessivamente difícil. Concordamos então com a ideia 

presente em Nietzsche (1998) e em Clastres (2013) de que o banimento era castigo ou punição.  

Visto que a marca, um contrato social inscrito no corpo, deveria lembrar o sujeito da 

sua relação de dívida para com a comunidade, bem como das leis tribais a que estava submetido. 

Quando, por alguma falta, esquecimento ou erro deliberado o sujeito desrespeitava as leis 

tribais, era punido com castigos físicos e/ou humilhações, para que delas nunca mais se 

esquecesse. Se o crime fosse considerado imperdoável, este poderia ser banido ou sentenciado 

à morte (Nietzsche, 1998, Clastres, 2013). 
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O não direito à terra era também um castigo em si grandioso, uma vez que a terra era o 

objeto múltiplo e dividido, compartilhado do trabalho. O corpo pleno das forças produtivas, que 

dela se apropriava de forma natural. O elemento superior à produção, que condicionava o uso 

comum do solo, e tornava-se a superfície sobre a qual se inscrevia o processo de produção. Era 

nela que se registravam os objetos, os meios e as forças de trabalho, e se distribuíam os agentes 

e os produtos. “A unidade primitiva, selvagem, do desejo e da produção é a terra” (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p.187). Sendo assim, a negativa do direito à terra colocava o sujeito em uma 

condição de inferioridade no meio social. 

Porém, a visão unilateral de que as marcas corporais tinham como função única e 

exclusiva estabelecer uma relação de dívida e de crédito, impondo nos corpos as leis tribais é 

em si, um reducionismo. As marcas elaboradas no seio das alianças compunham um sistema 

político bem mais complexo, como explicam Deleuze e Guattari (2011a) e Clastres (2013), para 

quem as alianças impediram a formação do Estado, sendo esta sua finalidade última. “Ela [a 

aliança ─ grifo nosso] é, ao contrário, animada pelo pesado pressentimento do que virá, não 

tem necessidade de compreender para combater […] o aparelho de Estado, instalação do 

déspota, casta de sacerdotes, bode expiatório […]” (Deleuze & Guattari, 2011b, p.72).  

A garantia de uma vida comunal baseada no forte coletivismo; nas decisões 

comunitárias sobre questões da vida tribal; no rodízio da terra para que seu uso fosse justo e até 

em muitas comunidades para a eleição do chefe tribal, como descrito por Luxemburgo (2015) 

só era possível se não fosse permitido a emergência de um poder único e centralizador como o 

Estado.  

Clastres (2013) explica que, para garantir que este poder único não acontecesse, as 

tribos não permitiam o poder nem ao seu chefe. A ele cabia o exercício de uma atividade mais 

conciliatória, baseada no poder da argumentação, do que no exercício de poder enquanto 

autoridade que dita normas e regras a serem obedecidas. Daí a importância da palavra para as 

tribos primitivas: o chefe tribal exercia sua função pelo uso das mesmas através dos 

aconselhamentos, por vezes diários, que garantiam à tribo a lembrança de seus códigos, das 

suas leis, das suas marcas.  

A marca corporal então, longe de ser apenas um castigo ou uma prática da crueldade no 

sentido de apenas fazer sofrer o corpo, era o sinal de uma aliança comunal que garantia a 

igualdade de direitos entre os povos e impedia que o “Um Poder” se instalasse. A inscrição 

corporal representava então uma prática política, mas também econômica, pois comunicava os 

sujeitos das funções que cada um deveria exercer dentro das tribos.  
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A formação do Estado representava o risco de uma divisão entre as comunidades e do 

enfraquecimento dos grupos clânicos e das tribos aliadas, o que poderia causar o fim dos grupos, 

uma vez que perderiam o poder bélico de defesa contra tribos mais fortes (Clastres, 2004). 

 

A lei, inscrita sobre os corpos, afirma a recusa da sociedade primitiva em correr o risco 

da divisão, o risco de um poder separado dela mesma, de um poder que lhe escaparia. A 

lei primitiva, cruelmente ensinada, é uma proibição à desigualdade de que todos se 

lembrarão (Clastres, 2013, p. 199). 

 

Doeu no corpo a criação da memória coletiva e isto dá ao corpo uma função ativa dentro 

das relações comunais primitivas, já que a garantia do uso comum da terra estava nas alianças 

e estas, eram garantidas pelo sistema de marcação corporal. O corpo não é mais mero espectador 

das relações estabelecidas em função da produção coletiva, mas o agente destas produções. 

Duplamente agente das produções: age politicamente para que o sistema de vida comunal 

primitiva se mantenha, ao mesmo tempo, é ferramenta, máquina que transforma a terra 

selvagem em produtora de riquezas pela agricultura, a pecuária e o extrativismo praticado desde 

os hominídeos que antecederam os homens. 

Os ritos de marcação, para Mauss (1974) estavam presentes na caça, na coleta, na pesca, 

na agricultura, na medicina e eram capazes de produzir algo além das convenções: “são 

eminentemente eficazes; são criadores; fazem” (p.48). Hur (2015a) afirma que “Nestes rituais 

a operação de inscrição gráfica na carne de seus membros é um processo psicossocial que visa 

a territorializar o corpo, simbolizá-lo” (p. 164).         

Os ritos de iniciação e de passagem também eram ritos de crueldade e foram definidos 

por Clastres (2013) como “uma pedagogia que vai do grupo ao indivíduo, da tribo aos jovens” 

(p.198). Pedagogia de afirmação da codificação do desejo, da relação de dívida e de crédito, do 

novo hábito marcado na pele, na carne, no corpo dos jovens que consentem em aceitar o papel 

de membros da comunidade. Pedagogia da lembrança de que “Nada falta, nada sobra. (…) 

Nenhum de vós nos é inferior, nem superior. E não vos podereis esquecer disso. As mesmas 

marcas que deixamos sobre vosso corpo vos servirão sempre como uma lembrança disso” 

(Clastres, 2013. p.198). 

Clastres (2013) descreve a cerimônia dos índios norte-americanos Mandan, o O-kee-pa, 

a partir da narrativa de Catlin e de suas gravuras datadas de 1959, hoje expostas no Denver Art 

Museum: ‘Um a um, os jovens, já atingidos por quatro dias de completo jejum e por três noites 

insones, avançavam em direção aos seus carrascos. Chegara a hora.’ (Catlin, 1959, citado por 

Clastres, 2013, p. 194). A demonstração de tortura segue com Clastres (2013, p.194): “Com 
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furos pelo corpo e estiletes enterrados nas chagas, enforcamento, amputação, a derradeira 

corrida, carnes rasgadas: parecem inesgotáveis os recursos de crueldade.”  

E Catlin, admirado pela serenidade com que os jovens suportavam o martírio e com o 

fato de que alguns deles, ao perceber que ele desenhava o ritual, sorriam, mesmo em silenciosas 

lágrimas, quando a faca cortava-lhes a carne. ‘… O primeiro médico levantava entre os dedos 

cerca de dois centímetros de carne, que ele perfurava de um lado a outro com a sua faca de 

escalpar, cuidadosamente morsegada, a fim de tornar a operação mais dolorosa’ (Catlin, 1959, 

citado por Clastres, 2013, p. 196).    

Na narração de um ritual entre os Mbayá-Guaykuru do Chaco paraguaio, em que os 

jovens, em certa idade e para admissão enquanto guerreiros, têm um afiado osso de jaguar 

atravessado no pênis e em outras partes do corpo, perfurando-o, Clastres (2013) mostra que 

para ser iniciado e aceito como guerreiro, o preço era o silêncio, o calar a voz para deixar falar 

o discurso… 

 

Um homem iniciado é um homem marcado. O objetivo da iniciação, em seu momento de 

tortura, é marcar o corpo: no ritual iniciático, a sociedade imprime a sua marca no corpo 

dos jovens. Ora, uma cicatriz, um sulco são indeléveis. Inscritos na profundidade da pele, 

atestarão para sempre que, se por um lado a dor pode não ser mais do que uma recordação 

desagradável, ela foi sentida num contexto de medo e de terror. A marca é um obstáculo 

ao esquecimento, o próprio corpo traz impressos em si os sulcos da lembrança – o corpo 

é uma memória. […] A marca proclama, com segurança o seu pertencimento ao grupo: 

‘És um dos nossos e não te esquecerás disso’ (Clastres, 2013, pp. 196-197). 

      

1.3. O Agente das Inscrições Corporais 

 

O agente das marcas e modificações corporais era o xamã, o curandeiro ou feiticeiro da 

maioria das tribos primitivas, cumpria as funções de cuidados de si e dos outros, ou seja, da 

totalidade do coletivo. Sua ação não se limitava à cura de doenças, ele era também o agente 

capaz de comunicar com os espíritos ancestrais e com as divindades da floresta. Detinha 

poderes que beiravam o sobrenatural, permeados de mistério, o que o colocava como o mágico, 

como o agente dos ritos mágicos das tribos (Mauss, 1974).   

O mágico “tem uma autoridade política de primeira ordem: são personagens influentes, 

frequentemente consideráveis” (Mauss, 1974, p. 60). O poder era bem-aceito por tais agentes: 

“Não é apenas a opinião que considera que os mágicos formam uma classe especial; eles 

mesmos consideram-se desse modo” (Mauss, 1974, p.73). Eram a voz que lembrava os deveres 

do grupo social, o agente que marcava os corpos e registrava na pele a dívida e o crédito. Era o 
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executor da crueldade que fazia sangrar e produzia dor para produzir vida por meio do cultivo 

da terra. 

Clastres (2013) o coloca como o responsável por preparar o ritual, o iniciado/marcado 

e todo o aparato de que disporia para a marcação dos corpos, incluindo aí as ferramentas 

necessárias à crueldade: 

 

Os responsáveis pela iniciação procuram estar seguros de que a intensidade do sofrimento 

chegou ao seu limite máximo. Uma faca de bambu seria mais do que suficiente, entre os 

Guayaki, para cortar a pele dos iniciados. Mas isso não seria bastante doloroso. É 

necessário, pois, utilizar uma pedra que afiada, mas não muito, em vez de cortar, dilacere. 

Por isso, um homem conhecedor do assunto vai procurar, no leito de certos riachos, essas 

pedras que se prestam à tortura (Clastres, 2013, pp. 195-196). 

 

Das marcas realizadas nos corpos há uma espécie de tatuagem feita a partir da 

escarificação da pele e da utilização de pigmentos naturais para escurecer a marca. Sztutman 

(2009a) conta que esta prática era comum entre os Tupis da costa brasileira e ainda hoje persiste 

em muitas etnias na América Latina. Não é possível precisar a origem da tatuagem e os registros 

mais antigos parecem ser do Egito, de pelo menos 4.000 anos a.C., como as múmias tatuadas 

encontradas no Vale do Rio Nilo (Bianchi, 1989). 

Prática também comum entre as sociedades primitivas eram as deformações cranianas 

intencionais. Destas, as mais comumente encontradas e disseminadas por todo o mundo, eram 

os achatamentos, os alongamentos e as trepanações cranianas. Os primeiros eram realizados 

utilizando-se um aparato na cabeça dos recém-nascidos, mantidos até aproximadamente os três 

anos de idade, período de fácil modelagem craniana. Usava-se faixas bem apertadas, pranchas 

de madeira e até uma espécie de aparelho construído em madeira com regulagem para o 

tamanho da cabeça (Thomas, 2013; Martínez, 2005). A estética variava de acordo com a 

posição da compressão, resultando em crânios alongados (aumento no sentido vertical) ou 

achatados (ápice quadrado). 

A função das modificações cranianas parece ser a identificação, o pertencimento a um 

determinado grupo étnico ou status social, como na Nigéria e Bali, onde as deformidades eram 

símbolos de poder das elites. Os mais antigos crânios deformados intencionalmente foram 

descobertos no Iraque e pertencem ao Neandertal, mas há registros de tais modificações em 

todo o mundo. Estima-se que cerca de 80% da população nômade das estepes da Eurásia teriam 

tido o crânio deformado sob a influência dos hunos que difundiram a prática após a invasão de 

Átila. No século XIX na França foi feito o último registro da remodelação craniana em 1835 

entre a etnia Mangbetu do Congo (na África); a prática existiu até o século XX (Thomas, 2013).  
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Recentemente na América do Sul foram encontrados, em um único sítio na Península 

de Paracas, cerca de 400 crânios modificados que ficaram conhecidos como os Crânios de 

Paracas13. Muitos deles apresentavam, além do alongamento, a Trepanação (Thomas, 2013), 

que se trata de uma abertura cirúrgica no crânio por meio da retirada de uma porção do osso, 

com o indivíduo ainda vivo. É considerado um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos, 

realizado utilizando pedras ou conchas afiadas. O processo de cicatrização presente no osso dos 

crânios mostra que cerca de 60% a 70% das pessoas submetidas à trepanação sobreviviam ao 

procedimento, porém, sua função não está bem esclarecida. Imagina-se que estivesse ligada a 

rituais espirituais ou a tratamentos de doenças cerebrais (Castro & Fernandez, 2010). Os crânios 

do período Neolítico (10.000 a.C.) já apresentavam marcas da trepanação, que também foi 

encontrada em crânios ao redor de todo o mundo e em diferentes períodos (Cardoso, 2000).  

 

1.4. Reflexões Sobre o Diagrama das Alianças 

 

As marcas corporais representavam um contrato social, escrito na pele, que permitia 

identificar a que grupo (sua filiação) pertencia o sujeito, ao mesmo tempo em que o situava na 

divisão primitiva do trabalho. Ao se filiar, pelo sangue ou pela aliança (casamento), a um 

determinado grupo, o sujeito recebia uma marca que, ao mesmo tempo em que o identificava 

enquanto membro daquela comunidade, também o identificava como executor de uma das 

tarefas dentro da tribo (caçador, coletor, agricultor, artesão, xamã etc.), estabelecendo a relação 

de dívida e de crédito. 

A relação de dívida e de crédito formava-se ao filiar-se (contraindo matrimônio pela 

aliança), o que dava ao sujeito o crédito para do grupo receber tudo o que necessitava, mas 

também impunha-lhe a dívida para com o mesmo. Era preciso produzir e igualmente 

                                                      
13 No ano de 2014 Brien Foester, um dos diretores do Museu de História de Paracas, anunciou por meio da mídia 

de massa que havia enviado amostras de DNA de cinco dos crânios para análise em três diferentes laboratórios, 

sem que os mesmos fossem comunicados que se tratavam dos artefatos encontrados no sítio arqueológico. Da 

mesma forma não comunicou ao público os nomes dos geneticistas responsáveis pela testagem do material, e nem 

dos respectivos laboratórios. Segundo informou, tratava-se de uma campanha para levantamento de fundos para 

financiar as pesquisas com o DNA em estudo, retirado de amostras de cabelos com raízes, pele, ossos e um dente. 

Afirmou que existiam segmentos do DNA examinado que não correspondiam a nenhuma estrutura de DNA do 

GenBank, a base de dados genética dos Estados Unidos, que contém todas as informações genéticas conhecidas 

até o momento. A investigação preliminar do DNA não revelava correspondência com nenhuma espécie de Homo 

e nem dos demais hominídeos já encontrados. Foester gravou um episódio para o programa Ancient Aliens, do 

canal televisivo History Channel afirmando se tratar de crânios alienígenas. Tal informação viralizou na internet 

e gerou bastante comentários em todo o mundo (Ancient Origins, 2014). Em 2016 um novo comunicado foi 

divulgado, uma análise mais precisa do DNA revelou que os crânios são de origem europeia e do Oriente Médio. 

Ainda em estudo, se confirmada esta origem europeia e oriental do DNA, ela muda o conhecimento acerca de 

como as Américas foram povoadas (Ancient Origins, 2016). 
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compartilhar o fruto de sua produção com toda a sociedade. O sujeito recebia então uma marca 

corporal que lhe lembrava sua dívida e seu crédito, lhe informava que, naquele grupo, era igual 

aos demais, por isso tinha direitos, mas também tinha deveres, os deveres que permitia aos 

demais serem também iguais. 

As marcas corporais eram feitas em cerimônias rituais elaboradas, onde a dor se fazia 

presente no momento da inscrição na pele, o que se convencionou chamar de ritual da 

crueldade. A iniciação ritualística era desejada pelos sujeitos marcados, que percebiam as 

marcas corporais como uma honraria que lhes colocava como membros do grupo social e lhes 

garantia todos os direitos assegurados aos demais, mas também lhes impunha deveres: uma 

nova memória impressa no corpo, a memória de pertença ao socius.  

A importância que se dava ao ritual da crueldade fazia com que os marcados tolerassem 

a dor em silêncio, ato que os engrandecia perante a sociedade. Os rituais tinham uma 

importância significativa para as tribos e suscitava todo um preparo que envolvia a participação 

direta do agente das marcas, o mágico da tribo. A este cabia o papel da escolha dos objetos 

utilizados no ritual, da preparação dos marcados e da sociedade, da orientação para a realização 

das festas, da execução das marcas e da comunicação com os espíritos ancestrais. Isto o 

colocava em uma posição de status na tribo, sendo também ele o responsável pelo diagnóstico 

e tratamento das doenças, sempre vinculadas a questões espirituais, e ao aconselhamento, à 

lembrança dos códigos de conduta grupal.  

O objeto de desejo e da produção era a terra e todas as alianças eram feitas para 

assegurar que o seu uso permaneceria comunal. Ou seja, que não seria criado um poder tão 

centralizador capaz de tirar dos grupos o direito de uso comum da mesma, asseverando para si 

a posse e o controle do meio de produção: a terra. Para tanto era necessário um contrato social, 

inscrito sobre a pele, para lembrar a todo instante do compromisso grupal. Era necessária uma 

memória de símbolos gravados na pele para que a relação de dívida e de crédito fosse mantida. 

Aos corpos a dor, o sangue derramado, o suor, os jejuns que antecediam os rituais. 

Paradoxalmente, o silêncio diante da lâmina cortante, da pedra rasgando a pele, do dente que 

penetra a carne: o silêncio longe de ser apenas medo, era a representação da codificação, a 

manifestação da memória adquirida com a dor: É tanto mais honrado quanto mais se tolera a 

dor, como na cena descrita por Catlin do jovem que sorria enquanto tinha o corpo perfurado. A 

negativa do sofrimento diante da dor exprimia o contrato comunal: o reconhecimento da dívida 

e o compromisso carnal de pagá-la com o que dispunha: seu corpo. 

As relações de alianças representavam o poder comunal, o contrato entre famílias 

distintas que resultava na filiação através dos casamentos. Os corpos marcados com a 
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identificação familiar, adquiriam junto com a marca, o crédito por simplesmente pertencer 

àquela família e, ao mesmo tempo, a dívida herdada pelo crédito que recebera.  

Era contra uma lei, a do Estado, que institui e garante a desigualdade, que a lei primitiva 

se colocava e enunciava, através das marcas sobre o corpo, que a ninguém ali era permitido o 

desejo do poder e nem o da submissão. Esse tipo de lei, só podia ser inscrita num espaço, o do 

próprio corpo (Clastres, 2013). 

 

Admirável profundidade dos selvagens, que de antemão sabiam tudo isso, e procuravam, 

ao preço de uma terrível crueldade, impedir o surgimento de uma crueldade ainda mais 

terrível a lei escrita sobre o corpo é uma lembrança inesquecível (Clastres, 2013, p.200). 

 

Por fim, estamos de acordo com a análise de Nietzsche (1998) sobre como foi difícil o 

processo civilizatório. De quanto sangue foi necessário para que o homem se tornasse um ser 

polido, para que se instalasse no homem a moral que, como aqui exposto, teve início nos 

primórdios da vida humana, nas sociedades de caçadores-coletores. A moral que se implantou 

nos corpos obedeceu a interesses pontuais e fez dos homens seres desiludidos, “como se o 

homem não fosse uma meta, mas apenas um caminho, um episódio, uma ponte, uma grande 

promessa…” (p.74). Essa é a herança primitiva que ainda carregamos, a de homens civilizados, 

moralizados, respeitosos dos preceitos sociais, mas com desejos e vontades subjugados a este 

meio. 
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Capítulo 2. Diagrama da Soberania 

 

                     
[…] aqui onde estão os homens  

Há um grande leilão  

Dizem que nele há  

Uma princesa à venda 

Que veio junto com seus súditos 

Acorrentados num carro de boi […]  

Dum lado cana de açúcar 

Do outro lado cafezal  

Ao centro senhores sentados  

Vendo a colheita do algodão branco, branco, branco  

Sendo colhido por mãos negras […]  

Eu quero ver  

Quando Zumbi chegar  

O que vai acontecer 

Zumbi é senhor das guerras 

É senhor das demandas 

Quando Zumbi chega é Zumbi  

É quem manda […] 

(Ellen Oléria, 2013) 

 

O trecho musical supracitado faz menção a captura e escravização negra no período do 

Brasil colônia. A alusão textual diz respeito a um espaço-tempo específico, mas se o 

observarmos num formato anacrônico, diagramático, ele trata de eventos característicos do 

Diagrama da Soberania: a dominação, a rendição, a opressão e a resistência. Dominação e 

rendição surgem na história da princesa africana capturada com seus súditos e colocada à venda 

no mercado de escravos brasileiros.  

A alegoria dos senhores, donos dos cafezais, canaviais e algodoeiros, que observam de 

forma confortável o trabalho obrigatório imposto aos negros pela coroa portuguesa, então 

“dona” das terras brasileiras, afigura a opressão, a posse da terra enquanto meio de produção, 

as sociedades estamentais. Enquanto Zumbi dos Palmares é a personificação do que Deleuze e 

Guattari (2012c) chamaram de máquina de guerra, expresso como o que se insurge contra a 

ordem imposta pelo Estado Imperial e suas regras de exploração humana em favor de uma elite 

com privilégios garantidos por algum cont(r)ato com a nobreza.  
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Se os eventos aqui elencados são característicos do Diagrama da Soberania, é possível, 

numa primeira análise, entrever que um novo regime sobre os corpos se instalou. Antes 

intensivos, tinham na terra e no clã a sua territorialidade, agora os corpos estão submetidos à 

vontade do soberano, investidos em uma política de dominação em que a decisão sobre deixar 

viver ou morrer é da competência do imperador.   

Dessa forma, em lugar da produção comunal, a exploração até o limite da escravidão; 

em lugar de marcar os corpos para garantir igualdade, corpos marcados para demonstrar 

hierarquia social de estamentos estanques em que o sujeito nasce e morre na mesma situação 

social. Marcar o corpo de forma permanente inscreve de forma definitiva o sujeito no seu lugar 

social. 

Nosso interesse ao descrevermos o socius bárbaro e o diagrama da soberania é 

compreender as relações dos corpos na economia política da soberania. No período Imperial 

pode-se distinguir o corpo do soberano, o corpo das altas classes na hierarquia social, os corpos 

dos súditos, e para Deleuze e Guattari (2012c) há ainda o corpo do guerreiro nômade, que 

constitui a máquina de guerra. Tal concepção permite vislumbrar outro funcionamento da 

máquina despótica bárbara, uma vez que dispõe os corpos dos sujeitos enquanto engrenagens 

que servem à economia política imperial, peças secundárias de um jogo onde o que prevalece 

é a vontade dos monarcas. 

Deste modo, objetivamos interpretar como se davam as relações de poder sobre os 

corpos, como as políticas do diagrama da soberania alteraram as práticas de inscrições 

corporais. Também investigamos como as sujeições, que se espalharam pelo campo social, se 

materializaram nos corpos.  

Discutiremos algumas particularidades do Diagrama da Soberania no intuito de melhor 

compreender as políticas e a economia da máquina despótica bárbara e dos corpos que a 

compõem. Para melhor assimilar o estatuto do corpo na soberania, faz-se necessário uma 

abordagem acerca da economia política da máquina despótica bárbara, que perpassa as obras 

de Deleuze e Guattari, Nietzsche e Foucault. Desse modo, “[…] para compreender a formação 

bárbara […] é preciso reportá-la à formação selvagem primitiva que ela suplanta de direito, e 

que continua a assombrá-la […]” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.257). Retomemos então os 

mecanismos sociais primitivos que objetivavam conjurar o Estado (Clastres, 2003, Deleuze & 

Guattari, 2012c). 
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2.1. A Morte do Sistema Primitivo e o Surgimento do Estado 

 

É necessário esclarecer que diferente da ideia propagada de que o homem primitivo 

“ignorava” ou “não entendia” o Estado, tais sociedades elaboraram todo um sistema econômico 

e político para evitar a sua instalação, como discutido por Deleuze e Guattari:  

 

Conjurar é também antecipar […] O estado neolítico ou mesmo o paleolítico, uma vez 

surgido, reage sobre o mundo circundante dos caçadores-coletores; ele já age antes de 

aparecer, como o limite atual que essas sociedades primitivas conjuram por sua conta, ou 

como o ponto para o qual elas convergem, mas que não atingiriam sem se aniquilarem 

(Deleuze & Guattari, 2012c, p. 130). 

 

Ora, se as sociedades primitivas evitavam o Estado era porque elas o conhecia e ao 

contrário do que se admitia, o Estado coexistiu com os grupos comunais primitivos. Era o 

Urstaat14, o Estado original que existe no concreto, enquanto Estado Imperial Arcaico15, ou na 

constante conjuração do homem selvagem. 

 

É preciso dizer que o Estado sempre existiu, e muito perfeito, muito formado. Quanto                         

mais os arqueólogos fazem descobertas, mais descobrem impérios. A hipótese do Urstaat 

parece verificada, ‘o Estado enquanto tal remonta já aos tempos mais remotos da 

humanidade’. Mal conseguimos imaginar sociedades primitivas que não tenham tido 

contato com Estados imperiais, na periferia ou em zonas mal controladas (Deleuze & 

Guattari, 2012c, p. 24). 

 

O Urstaat descrito por Deleuze e Guattari (2011a, 2012c) é um aparelho que exerce 

violência sobre a população selvagem. Pode ser bem compreendido ao tomarmos, por exemplo 

o despotismo nas formações imperiais asiáticas, o Estado Imperial Arcaico. Pode-se então 

compreender o Urstaat como o Estado despótico cuja principal tarefa, enquanto máquina social, 

é codificar o desejo do homem primitivo através da violência imposta a estes. 

 

[…] o Urstaat, o monstro frio, o pesadelo, o Estado, que é o mesmo por todo lado e ‘que 

sempre existiu’. Sim, o Estado existe nas sociedades primitivas, mesmo no mais 

minúsculo bando de caçadores-nômades. Existe mas é incessantemente esconjurado, 

impedido de se realizar. Uma sociedade primitiva é uma sociedade que consagra todos 

os seus esforços para impedir o seu chefe de se tornar um chefe (e isso pode ir até ao 

assassínio). Se a história é a história da luta de classes (nas sociedades em que há classes, 

evidentemente) então pode-se dizer que a história das sociedades sem classes é a história 

                                                      
14 Urstaat: referência à cidade da antiga mesopotâmia, Ur, de onde, de acordo com a Bíblia, partiu Abraão em 

busca da terra prometida por deus, no Antigo Testamento (Gênesis 15) (Deleuze & Guattari, 2011a, p.287). 
15 Estado Imperial Arcaico: na historiografia clássica corresponde ao período arcaico e ao período imperial – 

Antiguidade. 
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da luta contra o Estado latente, é a história do seu esforço para codificar o fluxo do poder 

(Clastres, 1972, em entrevista In Deleuze, 2014, pp. 289-290). 

 

Em Deleuze e Guattari (2011a, 2012c) a soberania política surge como exercício de 

poder cuja representação no Diagrama da Soberania é a do Estado Soberano, que emergiu de 

forma drástica, capturando e sobrecodificando os códigos existentes, causando a morte do 

sistema territorial primitivo. Esse Estado não é um corte, nem uma formação entre as outras, 

nem a passagem de uma formação a outra, mas uma entidade que “de todas as instituições, é 

talvez a única a surgir completamente armada no cérebro daqueles que a instituem” (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p. 290), daí seu surgimento violento e decisivo.  

O Estado surgido e reagido sobre os caçadores-coletores, impôs-lhes a agricultura, a 

criação de animais e uma divisão acentuada do trabalho (Deleuze & Guattari, 2012c, p. 130), 

estreando o modo trabalho, tirando-lhes da atividade livre, ou seja, tira-lhes do espaço-tempo 

liso e impõem-lhes o tempo e o espaço estriado. “O espaço sedentário é estriado, por muros, 

cercados e caminhos entre os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado apenas por 

‘traços’ que se apagam e se deslocam com o trajeto” (Deleuze & Guattari, 2012c, p. 55). 

Enquanto o homem selvagem elabora suas atividades de forma livre, sem o tempo 

contado e vigiado e em campo (espaço-tempo liso), o homem de Estado passa a exercer suas 

funções sociais (agora trabalho) em espaço circunscrito (a lavoura, a oficina, o comércio, etc.) 

e com tempo determinado, o que irá estriar, causar fissuras no espaço-tempo liso, gerando o 

espaço-tempo estriado, mudando seu modo de vida e muitas vezes obrigando-o a fixar, 

circunscrever um lugar para trabalho e moradia. “O nômade se distribui num espaço liso, ele 

ocupa, habita, mantém esse espaço, e aí reside seu princípio territorial” (Deleuze & Guattari, 

2012c, p. 55).  

Clastres (2013) também aponta o surgimento do Estado como uma “aparição misteriosa, 

irreversível, mortal para as sociedades primitivas […] uma convulsão estrutural, abissal” (p. 

215) que transformou e destruiu o socius primitivo, fez surgir “a autoridade da hierarquia, a 

relação de poder, a dominação dos homens” (p.215) ─ aspectos inexistentes nas sociedades 

primitivas ─ e que promoveu uma alienação antes política e depois econômica: “a emergência 

do Estado determina o aparecimento das classes” (p.211).  

 

Quando, na sociedade primitiva, o econômico se deixa identificar como campo autônomo 

e definido, quando a atividade de produção se transforma em trabalho alienado, 

contabilizado e imposto por aqueles que virão tirar proveito dos frutos desse trabalho, é 

sinal de que a sociedade não é mais primitiva, tornou-se uma sociedade dividida em 
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dominantes e dominados, em senhores e súditos, e de que parou de exorcizar aquilo que 

está destinado a matá-la: o poder e o respeito ao poder (Clastres, 2013, p.211).  

 

Deleuze e Guattari (2011a, p. 255) também afirmam tal concepção ao declararem que 

“[…] a justiça primitiva, a representação territorial previu tudo […] ela previu tudo, codificando 

a dor e a morte ─ salvo a maneira pela qual sua própria morte lhe chegaria de fora”.  

Nietzsche (1998, p. 74) afirma que o Estado apareceu como “uma terrível tirania, uma 

maquinaria esmagadora e implacável”, que assim permaneceu e por ser violento inseriu uma 

“população sem normas e sem freios numa forma estável”, a forma estatal, as gentes civilizadas. 

Este Estado, para Nietzsche (1998, p. 74-75), foi implantado por “algum bando de bestas louras, 

uma raça de conquistadores e senhores, que, organizada guerreiramente e com força para 

organizar, sem hesitação lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente 

superior em número, mas ainda informe e nômade”.  

Esse surgimento se deu de forma tão terrível, persuasiva e repentina, que não foi 

possível ao povo nômade sequer odiar seus dominadores. Para os primitivos, o que surge é tão 

avesso, aversivo e eversivo que não suscita sentimento definido, mas uma perplexidade que 

causa paralisia e estupor diante do terror inicial (Nietzsche, 1998). 

A descodificação dos códigos anteriormente existentes ‒ os códigos primitivos, operada 

pelo Estado, se dá pela codificação do desejo (fazendo sobressair apenas a vontade do rei) e por 

desterritorialização dos fluxos existentes, fazendo surgir uma nova aliança, uma nova filiação 

e um novo território, que tem na figura do déspota o novo corpo pleno (Deleuze & Guattari, 

2011a).  

Esse poder estatal é representado pela figura do déspota, porém, uma vez que a 

manifestação política do diagrama da soberania é a tirania e o despotismo de Estado em um dos 

polos do aparelho de captura, e a legitimidade jurídica e o direito divino do outro polo, não é a 

personificação do soberano que promove o terror, mas a relação de poder, a política resultante 

destas relações.  

Ou seja, não importa quem está governando, o Estado propiciará um governo injusto e 

opressor, permitindo a ascensão de déspotas ao poder, consentindo que se crie leis para fazer 

valer a vontade soberana, assentindo e promovendo a exploração do homem pelo homem, em 

nome de um soberano, um imperador, um rei, um tirano. A esse respeito, Deleuze e Guattari 

(2012c, p. 16) afirmam que “[…] nem sequer a violência, os assassinatos e as perversões 

impedem a linhagem de Estado de formar ‘bons’ reis”. Haverá, em qualquer formato de poder, 

seja despótico ou jurídico, um bom rei sempre apto a manter a hegemonia do Estado e a garantir 

sua soberania. 
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Isto está elucidado por Deleuze e Guattari (2011a) ao afirmarem que “o povo não sabe 

qual é o imperador que está reinando, e continua incerto quanto ao próprio nome da dinastia” 

(p.264). Ainda sobre o terror ser o do Estado, e não da pessoa do rei, Deleuze e Guattari (2011a) 

narram que em algumas aldeias, “imperadores falecidos há muito tempo sobem ao trono, e 

como aquele que só vive na lenda, vêm a promulgar um decreto que o padre lê ao pé do altar” 

(p. 264). E prosseguem:   

 

O que conta não é a pessoa do soberano, nem mesmo sua função que pode ser limitada. 

É a máquina social que mudou profundamente: em vez da máquina territorial, há a 

“megamáquina” de Estado, pirâmide funcional que tem o déspota no cume como motor 

imóvel, que tem o aparelho burocrático como superfície lateral e órgão de transmissão, 

que tem os aldeões na base e como peças trabalhadoras (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 

258). 

 

Esta soberania política é expressa por meio da dominação física e/ou psíquica, ao que 

Deleuze e Guattari (2012c) dividem em categorias de monarcas ou polos de captura: o rei-mago 

e o rei-sacerdote-jurista. O rei-mago é o déspota, o ceifeiro, o imperador terrível que opera por 

captura, laços, nós e redes. É o imperador tirano, o bárbaro que se insurge sobre os selvagens a 

eles aplicando o terror, causando medo e subjugação. O rei mágico (déspota), por razões 

incompreensíveis, consegue submeter um número enorme de homens primitivos à sua vontade 

e geralmente os incorpora a seu império, tornando-os seus súditos. 

Ele, o rei mágico (déspota), está no primeiro polo de captura do Estado (aparelho de 

captura), na extremidade imperial ou despótica, cuja violência não passa pela guerra, mas pela 

sedução e pela rendição. Por isso emprega policiais e carcereiros de preferência a guerreiros, 

mas não tem armas e delas não necessita, pois, age por “captura mágica imediata, ‘agarra’ e 

‘liga’, impedindo qualquer combate” (Deleuze & Guattari, 2012c, p. 12), impõe temor que 

paralisia o homem primitivo, daí a sua magia. 

O rei-sacerdote-jurista16 é aquele que monta para si e a seu serviço, um aparato judicial 

e militar permitindo que ele, o rei-jurista, decida sobre a vida e a morte de seus súditos, ou seja, 

de todo aquele que está submetido à vontade do rei, o que equivale a dizer: todo aquele que não 

é o rei. O rei-sacerdote-jurista é o legislador, o organizador de guerras e o segundo polo de 

captura do aparelho estatal. Com ele o Estado adquire um exército, pela captura da máquina de 

guerra nômade. Seu exército pressupõe uma integração jurídica da guerra e a organização de 

                                                      
16 Um dos exemplos mais emblemáticos do rei-sacerdote-jurista veio da Inglaterra, Henrique VIII, herdeiro da 

dinastia Tudor e modelo do absolutismo monárquico. Criou uma Igreja para proteger seus interesses e manter seu 

poder. 
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uma função militar que, uma vez submetida a regras institucionais e jurídicas, se converte numa 

peça do aparelho de Estado (Deleuze & Guattari, 2012c). 

Foucault (2010a) discute a soberania a partir da “reativação do direito romano, em 

meados da Idade Média” (p.23), o que considera fenômeno precipitador da reconstrução do 

aparato jurídico dissipado após a queda do Império Romano. Para o autor esse aparto jurídico 

foi “um dos instrumentos técnicos constitutivos do poder monárquico, autoritário, 

administrativo e, finalmente, absoluto” (p.23), onde a personagem central é o rei e os seus 

direitos. A “elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do poder régio” 

(p.23). Este soberano que “encomenda” leis e maquina regras a seu favor é o rei-sacerdote-

jurista de Deleuze e Guattari (2012c).  

Logo, para Foucault (2010a) o direito no Ocidente foi elaborado por encomenda dos 

monarcas, tornando-se instrumento de dominação, veiculando e aplicando relações que estão 

além da soberania, relações de múltiplos domínios que se pode exercer nas sociedades. Para 

além da figura do rei em sua posição central, esse nexo de dominação aparecem também entre 

os súditos em suas ligações recíprocas: “não a soberania em seu edifício único, mas as múltiplas 

sujeições que ocorreram e funcionaram no interior do corpo social” (p.24). 

Esse aparelho de captura do Estado se apodera de todos os códigos da vida selvagem e 

os sobrecodifica. Ao homem primitivo resta a sedição e para tanto ele faz uso de parte do 

aparato que manteve o Estado até então distante, a guerra. Clastres (2004) afirma que as guerras 

ocorridas entre as diferentes tribos tinham por função garantir que nenhuma delas adquirisse 

poder suficiente para ser exercido sobre as demais, e esta era a forma de assegurar o não 

domínio de selvagens sobre selvagens. 

Essa capacidade para a guerra gerou o que Deleuze e Guattari (2011b, 2012c) 

denominaram máquina de guerra e que, segundo os autores, foi empregada como forma de 

resistência à soberania do Estado, uma vez que “acuado entre os dois polos da soberania 

política, o homem de guerra parece ultrapassado, condenado, sem futuro, reduzido ao próprio 

furor […]” (p.17). Deleuze e Guattari (2012c) afirmam que tal máquina de guerra é efetuada 

nos agenciamentos bárbaros dos nômades guerreiros muito mais do que nos agenciamentos 

selvagens das sociedades primitivas, uma vez que está dirigida contra o Estado. 

A captura da máquina de guerra pode ser bem compreendida ao revermos que a 

expansão do Império Romano se deu pela invasão de terras ocupadas por populações nômades. 

Nessas condições para evitar a resistência do povo, muitas vezes o Império Romano incorporou 

aos seus exércitos parte dos guerreiros nômades, criando uma força armada especial, que seria 

responsável pela vigília das fronteiras das terras incorporadas à Roma.  
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Assim sendo, é possível conceber que o Estado, portanto, não tem máquina de guerra, 

mas se apropria desta de forma exclusiva, enquanto instituição militar que “nunca deixará de 

lhe criar problemas” (Deleuze & Guattari, 2012c, p.17). A máquina de guerra está, entretanto, 

entre o Estado-despótico-mágico e o Estado-jurídico-sacerdotal e “é irredutível ao aparelho de 

Estado, exterior a sua soberania, anterior a seu direito” (Deleuze & Guattari, 2012c, p.13). 

Deleuze e Guattari (2011a) resumem a formação bárbara imperial em duas categorias 

ou eventos: ao recusar as alianças laterais e a filiação extensa da antiga comunidade, o déspota 

forma uma nova aliança. Ao impor uma nova aliança, ele se coloca em filiação direta com deus 

e o povo deve segui-lo. Para os autores, sempre que se encontram mobilizadas estas categorias, 

fala-se de formação bárbara imperial ou de máquina despótica (p.256), o diagrama da soberania 

é expresso nesta máquina. 

 

Em princípio, a formação bárbara despótica deve ser pensada em oposição à máquina 

territorial primitiva, sobre cujas ruínas se estabelece: nascimento de um império. Mas, na 

realidade, pode-se também apreender o movimento desta formação quando um império 

se separa de um império precedente; ou mesmo quando surge o sonho de um império 

espiritual ali onde os impérios temporais entram em decadência (Deleuze & Guattari, 

2011a, p. 256). 

 

Podemos entender o império que emerge da ruína da máquina territorial primitiva 

quando tomamos como exemplo os impérios asiáticos existentes no neolítico ou mesmo no 

paleolítico (Deleuze & Guattari, 2012c, p.163).  Os Impérios surgidos pela separação de um 

império precedente, quando observamos a Antiguidade ocidental com suas cidades erigidas 

sobre o trabalho escravo, cuja expansão se deu pela captura do homem selvagem e muitas vezes 

da sua máquina de guerra incorporada aos exércitos, como em Roma.  

A queda do Império Romano e o surgimento do Feudalismo também são exemplos de 

Impérios surgidos de outros precedentes, em especial aqueles cujos feudos possuíam regras 

sociais e leis próprias, funcionando como cidades independentes e isoladas, como na França.  

Tais feudos eram sustentados pelo regime da servidão de homens que, em busca de um meio 

de vida menos miserável, efetuavam compromisso com um senhor, a quem deviam obediência. 

Estes homens engajavam-se também com a terra onde eram aceitos, tornando-se pertence 

vitalício e hereditário da mesma. Este contrato e a imposição das leis dos reis e dos senhores, a 

quem os homens eram subalternos, possibilitou a existência dos feudos por longo período. 

O “sonho de um império espiritual” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.256) é melhor 

compreendido ao tomarmos como exemplo a formação dos Estados Nacionais em que o 

monarca possuía poder absoluto e governava sob um poder deífico (o rei-sacerdote-jurista). O 
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direito ao trono era divino, o rei era o escolhido por deus para governar o povo até sua morte, 

ocasião em que seu trono era passado aos seus descendentes. Estes, por sua vez, deviam ser de 

linhagem pura e sagrada, concebidos em casamentos sacramentados pela voz de deus ‒ a igreja, 

e geralmente entre parentes consanguíneos (pais, filhos, tios ou primos) como forma de garantir 

o direito divinal ao trono.   

A instalação da máquina despótica e do Estado no socius bárbaro trouxe para as 

comunidades primitivas, uma nova formação social e política e impôs aos homens selvagens 

um novo modelo de vida. Não mais os corpos marcados para lembrar a aliança que garantia o 

uso comunal da terra e dos meios de produção, não mais a inscrição na pele afirmando que 

todos são iguais. Uma nova maquinação insurge sobre os corpos ─ o social e dos sujeitos, 

trazendo consigo mudanças consideráveis e definitivas.               

A desterritorialização dos fluxos existentes é observada pela substituição das trocas (de 

mulheres, de sementes, etc.) pelo surgimento do fluxo de moedas (dinheiro), pelo modo 

trabalho em lugar da atividade livre, e pela sedentarização em lugar do nomadismo. 

Desterritorialização e sedentarização são processos distintos da nomadização, uma vez que 

 

A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu hábitat estão concebidos em 

função do trajeto que não para de mobilizá-los. O nômade não é de modo algum o 

migrante, pois o migrante vai principalmente de um ponto a outro, ainda que este outro 

ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado. Mas o nômade só vai de um ponto a 

outro por consequência e necessidade de fato; em princípio, os pontos são para ele 

alternâncias num trajeto. Os nômades e os migrantes podem se misturar de muitas 

maneiras, ou formar um conjunto comum; não deixam, contudo, de ter causas e condições 

muito diferentes (Deleuze & Guattari, 2012c, p.53). 

 

Para Nietzsche (1998) quem dava ordens nessa nova formação despótica, quem era de 

fato senhor, era o homem violento em seus atos e gestos: “eles não sabem o que é culpa, 

responsabilidade, consideração, esses organizadores natos” (p.75). Findaram assim, de modo 

coercitivo, as alianças laterais e as filiações extensas, como argumenta Nietzsche (1998, p. 75): 

“deste modo começa a existir o ‘Estado’ na terra: penso haver-se acabado aquele 

sentimentalismo que o fazia começar com um ‘contrato’”.  Deleuze e Guattari (2011a, p. 260) 

entenderam tal processo como a movimentação de todo o sistema primitivo “mobilizado, 

requisitado por uma potência superior, subjugado por forças novas exteriores, posto a serviço 

de outras metas”. 

O Estado “instaura-se sobre a base de comunidades rurais primitivas” e passa a ser o 

seu verdadeiro proprietário (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 257). A terra, outrora de uso 

comunal, propriedade conjunta de toda uma população, uma tribo, ou um clã, devém 
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propriedade do Estado, que a distribui aos senhores violentos anteriormente anunciados por 

Nietzsche (1998). Para Deleuze e Guattari (2011a) essa formação foi, desde o princípio, 

pensada em oposição à máquina territorial primitiva e sobre a mesma fez nascer um império 

despótico. 

 

As engrenagens da máquina de linhagem territorial subsistem, mas são apenas peças 

trabalhadoras da máquina estatal. Os objetos, os órgãos, as pessoas e os grupos mantêm, 

pelo menos, uma parte da sua codificação intrínseca, mas estes fluxos codificados do 

antigo regime acham-se sobrecodificados pela unidade transcendente que se apropria da 

mais-valia. A antiga inscrição permanece, mas ladrilhada pela e na inscrição do Estado 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p. 260). 

 

Nesse contexto, “O corpo pleno como socius deixou de ser a terra e deveio o corpo do 

déspota, o próprio déspota ou o seu deus” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 257). Essa dinâmica 

inaugura um movimento de desterritorialização, e 

 

Longe de ver no Estado o princípio de uma territorialização que inscreve as pessoas 

segundo a sua residência, devemos ver no princípio de residência o efeito de um 

movimento de desterritorialização que divide a terra como um objeto e submete os 

homens à nova inscrição imperial, ao novo corpo pleno, ao novo socius (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p. 258). 

 

Uma vez que eram os bárbaros que compunham as forças militares do Estado, isto é, os 

conquistadores imperiais eram os bárbaros ‒ vindos de fora ‒ que promoviam as invasões, 

consideramos o Estado fruto da barbárie, uma maquinaria que traz em si desde o berço a 

violência, a guerra e uma consequente sedição. O Estado barbariza os selvagens quando os 

expulsa de suas terras e delas se apropria, quando os captura e os escraviza, quando os alicia e 

os incorpora às suas forças militares. Barbariza tanto no sentido de que são os bárbaros que 

invadem e pilham, quanto no sentido de que age de forma violenta, promovendo a barbárie 

(agressões, graves atrocidades), promovendo uma revolução política que permite o poder e 

posteriores tomadas de poder, por meio das guerras.  

 

2.1.1. A filiação direta e a nova aliança.  

 

Na gênese do socius bárbaro o déspota não mais reconhece as alianças laterais da 

comunidade primitiva, impondo uma nova aliança e se colocando “em filiação direta com o 

deus: o povo deve segui-lo” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.255). O soberano é o representante 

de deus junto à comunidade, e deste recebe dons e poderes que o capacita para a liderança, o 
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“corpo pleno como socius deixou de ser a terra e deveio o corpo do déspota, o próprio déspota 

ou o seu deus” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.257).  

Esta filiação divina apenas ocorre quando a ideia de deus já está formulada entre os 

homens e inaugura a relação de direito privado entre o devedor e seu credor, através da ligação 

entre “os vivos e seus antepassados” (Nietzsche, 1998, p. 77). 

  

Na originária comunidade tribal – falo dos primórdios – a geração que vive sempre 

reconhece para com a anterior […] uma obrigação jurídica […] A convicção prevalece 

de que a comunidade subsiste apenas graças aos sacrifícios e às realizações dos 

antepassados – e de que é preciso lhes pagar isso com sacrifícios e realizações: reconhece-

se uma dívida [Schuld] que cresce permanentemente, pelo fato de que os antepassados 

não cessam, em sua sobrevida como espíritos poderosos, de conceder à estirpe novas 

vantagens e adiantamentos a partir da sua força […] O que se pode lhes dar em troca? 

Sacrifícios […] (Nietzsche, 1998, p. 77). 

 

Os sacrifícios, segundo Nietzsche (1998, p. 77), diversificavam entre “festas, música, 

homenagens, sobretudo obediência”. Porém, no imaginário do homem primitivo, não era 

possível que as oferendas fossem bastantes o suficiente para quitar a dívida, que só aumentava. 

Nietzsche explicava que saldar esta dívida crescente era algo que, de tempos em tempos “exige 

um imenso resgate, algo monstruoso como pagamento ao ‘credor’ (o famigerado sacrifico do 

primogênito, por exemplo; sangue, sangue humano, em todo caso)”.  

 

Segundo esse tipo de lógica, o medo do ancestral e do seu poder, a consciência de ter 

dívidas para com ele, cresce necessariamente na exata medida em que cresce o poder da 

estirpe, na medida em que ela mesmo se torna mais vitoriosa, independente, venerada, 

temida… o ancestral termina necessariamente transfigurado em deus. Talvez esteja nisso 

a origem dos deuses, uma origem no medo, portanto! (Nietzsche, 1998, pp. 77-78). 

 

A filiação direta com deus, que dá ao déspota o poder divinamente ordenado, garante 

que este possa criar a nova aliança, que suprime o caráter determinante do antigo regime das 

alianças laterais e das filiações extensas, tirando delas a condição de tratado ou contrato, mas 

deixa que estas subsistam “mais ou menos modificadas, mais ou menos arranjadas” (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p.259) nos grupos sociais, porém, sobrecodificadas pelo poder do déspota 

para que adquiram menor importância econômica e política, mas forneça a matéria da mais 

valia. “[…] as formações imperiais impõem uma sobrecodificação dos elementos selvagens 

integrados no Império, mas sem destruírem forçosamente a codificação dos fluxos que persiste 

no nível local de cada elemento” (Clastres, 1972 em entrevista In Deleuze, 2014, p. 289). 

O poder central era do soberano, mas havia alguma liberdade e organização dos grupos 

sociais, como nas sociedades tribais comunais que subsistiam através dos ofícios artesanais 
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combinados com a agricultura, caso da produção asiática: “É disto que advém o caráter 

específico da produção asiática: as comunidades rurais autóctones subsistem, continuam a 

produzir, a inscrever, a consumir; e o Estado só tem de ocupar-se com elas” (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p. 259). Importante também salientar que o fato de se haver criado um Estado 

não modifica o modo de vida de todo um território em um único tempo, as transformações 

registradas historicamente acontecem lentamente ao longo de décadas e de séculos. 

É possível pensar também em certa organização dos grupos sociais quando Le Goff 

(2016) trata da queda do Império Romano do Ocidente, afirmando que  

 

A verdade é que os bárbaros foram favorecidos pela cumplicidade ativa ou passiva da 

massa da população romana. A estrutura social do Império Romano, em que as camadas 

populares eram cada vez mais esmagadas por uma minoria de ricos e poderosos, explica 

o sucesso das invasões bárbaras (Le Goff, 2016, p. 22). 

 

A união dos romanos aos bárbaros demonstra que, apesar do poder do imperador, os 

grupos sociais agiam e mantinham uma organização própria. Le Goff (2016, p.22) afirma que 

mesmo os jovens que receberam educação superior refugiam-se com os inimigos e buscam 

entre os bárbaros a humanidade que os romanos não demonstram ter, preferindo viver entre 

diferentes costumes a sofrer injustiça e crueldade, e não se arrependem do autoexílio, negam 

sua nacionalidade e “preferem viver livres sob aparência de escravidão [na condição de servo 

─ grifo nosso] a ser escravo sob aparência de liberdade [homens livres romanos vivendo em 

condições precárias ─ grifo nosso]” (Le Goff, 2016, p. 23). 

Esta “cumplicidade” entre os romanos e os bárbaros favoreceu a criação de um novo 

sistema político e econômico, os feudos. Le Goff (2016) aponta que as invasões bárbaras, ao 

deixar campos devastados gera um declínio da agricultura que, somado à destruição das cidades 

e a recessão demográfica causada pelo recuo urbano obriga os camponeses a se colocar sob o 

patrocínio de grandes proprietários de terras e chefes de grupos militares. A situação do colono 

se assemelha a do escravo e sua miséria por vezes se transforma em rebelião camponesa, como 

a rebelião espanhola, que se tornou endêmica nos séculos IV e V (Le Goff, 2016). Mesmo em 

face da condição precária de vida do camponês, é possível vislumbrar certa liberdade e 

organização social que permitiu a elaboração de um movimento de resistência, as rebeliões 

camponesas. 

Nas relações de poder de tipo feudal existia, entre servos ligados à terra e o senhor que 

extraía deles uma renda, uma relação relativamente autônoma e local “quase um tête a tête” 

(Foucault 2010b, p.250). Essas relações locais, que se enraizavam nos comportamentos e nos 
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corpos, proporcionaram condições para que, pouco a pouco se constituíssem o poder dos reis 

na França e os aparelhos de Estado a partir do século XI. 

Se nas sociedades primitivas as questões do grupo eram decididas no campo social e o 

chefe tribal era um dentre todos, exercendo um papel mais conciliador do que dominante, na 

soberania o poder estava centrado na figura do soberano, do imperador, do rei. A ele cabia a 

decisão sobre as questões econômicas, políticas e sociais, com exceção dos estados 

democráticos da Antiguidade. O rei detinha o poder de decisão sobre a vida e a morte, ele era 

a lei e seu poder durante muito tempo, foi ilimitado (Foucault, 2003, 2010b, 2014b). 

O direito de vida e de morte foi um dos privilégios característicos do poder soberano, 

derivado da pátria potestas “que concedia ao pai de família romano o direito de ‘dispor’ da 

vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a vida, já que a tinha ‘dado’” (Foucault, 

2014b, p.145). Esse direito de vida e morte pode ser compreendido como o exercício do direito 

soberano de causar a morte ou de deixar viver, de escolher quem irá morrer e a quem será 

concedido o direito à vida.  

Tal poder soberano sobre a vida e a morte, inicialmente absoluto, posteriormente (já nas 

sociedades modernas) torna-se relativo e limitado (este será discutido em capítulo específico 

sobre o diagrama disciplinar).  O poder nessas sociedades era exercido pelo “direito de 

apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava com o privilégio 

de se apoderar da vida para suprimi-la” (Foucault, 2014b, p.146). 

Não são mais as alianças laterais e as filiações extensas que mantém a economia 

política, mas sim o incesto que, antes proibido, passa a ser permitido ao rei como forma de 

garantir uma linhagem sanguínea pura e desta forma certificar que o trono, direito divino 

concedido pelo sangue familiar, permaneça na família. Ao monarca é permitido, em muitas 

sociedades, mais de um casamento, podendo o rei desposar a mãe viúva, a irmã ou em último 

caso, uma prima, como forma de garantir a perpetuação do sangue real e do direito ao reinado.  

Deleuze e Guattari (2011a) descrevem o incesto real bárbaro para sobrecodificar os 

fluxos do desejo, passando a devir a própria representação codificante, e não para libertação 

desses fluxos desejantes. Para os autores o incesto com a mãe tem um sentido diferente daquele 

com a irmã, uma vez que a mãe representa a mãe da tribo, por tratar-se de sua soberana, aquela 

que recebeu o dom divino para ocupar o trono ao lado do rei, o representante direto de deus na 

terra. Assim o duplo incesto “tem como finalidade sobrecodificar todos os fluxos existentes e 

não permitir que nenhum código escape à máquina despótica” (Deleuze & Guattari, 2011a, 

p.266).  
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A mesma regra que proscreve o incesto deve prescrevê-lo a alguns. A exogamia deve 

ligar-se à posição de homens fora da tribo, homens habilitados a fazer um casamento 

endogâmico e a servir, dado o caráter temível desse casamento, de iniciadores aos sujeitos 

exogâmicos dos dois sexos (o “deflorador sagrado”, o “iniciador ritual”, na montanha ou 

do outro lado da água) … O casamento endogâmico fora da tribo põe o herói em situação 

de sobrecodificar todos os casamentos exogâmicos na tribo. Ele recorta as filiações 

extensas com uma filiação direta (Deleuze & Guattari, 2011a, pp.265-266). 

 

O casamento com a irmã provoca a morte da aliança primitiva e dá vida a uma nova 

aliança. Ao se apropriar de todas as dívidas de aliança, libera o homem primitivo do 

compromisso com a tribo, mas causa sua morte pois findam os casamentos que garantem o 

apoio interclânico. O casamento do rei com sua mãe representa o retorno à tribo e a filiação 

direta da nova aliança, uma vez que regula todo o estoque filiativo. “Ambos são necessários à 

sobrecodificação, como os dois extremos de um laço no nó despótico” (Deleuze & Guattari, 

2011a, p. 266).  

Sendo assim, a inscrição imperial, diferente da inscrição primitiva, recorta todas as 

alianças e filiações, prolongando-as e convergindo-as na filiação direta do déspota com deus, 

na nova aliança do déspota com o povo. Os fluxos codificados da máquina primitiva são agora 

sobrecodificados pela máquina despótica e a sobrecodificação faz do desejo “a coisa do 

soberano”. A operação que constitui a essência do Estado é a sobrecodificação, é ela que 

“destitui a terra em proveito do corpo pleno desterritorializado e que, sobre este corpo pleno, 

torna infinito o movimento da dívida” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.264).  

 

2.2. Dívida Infinita e Inscrição Imperial: a Lei do Déspota e o Novo Grafismo 

 

[…] a dívida devém dívida de existência, dívida da existência dos próprios sujeitos. Vem 

o tempo em que o credor nada emprestou ainda, ao passo que o devedor não para de 

pagar, porque pagar é um dever, mas emprestar é uma faculdade […] (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p. 262). 

 

Assim Deleuze e Guattari (2011a) descreviam a relação da dívida que não cessava de 

existir e por vezes não parava de crescer do diagrama da soberania. Enquanto nas sociedades 

primitivas a dívida significava o direito e a garantia de receber da tribo o necessário para viver 

(e o dever de a ela prover a sua produção), no período da barbárie esta relação tende a um 

sistema de dívida que não findava nem com a morte, pois era passada como herança aos seus 

decendentes.  
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A dívida infinita era a escravidão no Estado imperial arcaico; a máquina de servidão17, 

com a subordinação à vontade do rei e ao poderio da nobreza; a obediência irrestrita ao monarca 

no período das monarquias absolutas e dos Estados Nacionais. Os impostos pagos para uso da 

terra, para viver na terra: “os estoques são objetos de uma acumulação, os blocos de dívida 

devêm uma relação infinita sob forma de tributo. Toda mais-valia de código é objeto de 

apropriação” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 258).  

E também o surgimento do monoteísmo no ocidente cristianizado, que cria a dívida 

infinita com o deus único, o criador de todo o universo, aquele com capacidade de conceder 

benesse a quem dela for merecedor, e somente os merecedores receberão as graças divinas. 

Porém para entrar nesse estado de graça divinal e antes de receber qualquer benefício de deus, 

é preciso ter merecimento, é imprescindível antes agradar a deus, é preciso antes… expressão 

que descreve bem a dívida infinita para com o deus único.  

Deleuze e Guattari (2011a) nomeiam pseudoterritorialidade o produto da 

desterritorialização que troca os signos da terra por signos abstratos, faz da terra propriedade 

do Estado, ou dos seus mais ricos servidores e funcionários. Se há abolição de alguma dívida, 

isto se dá como mecanismo que coíbe uma máquina territorial revolucionária, capaz de 

modificar o problema agrário através da redistribuição das terras àqueles que nelas produzem 

de fato, e não mantendo as nas mãos de proprietários que dependem de outro para nela trabalhar 

e fazê-la produzir. Quando há uma redistribuição das dívidas, “o ciclo dos créditos é mantido 

sob a forma instaurada pelo Estado ─ o dinheiro […] a circulação do dinheiro é o meio de tornar 

a dívida infinita” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 261-262). 

O déspota na formação imperia, é que faz do grafismo uma escrita propriamente dita ao 

registrar suas leis, o funcionamento das instituições, as finanças, a economia e a historiografia, 

tornando as civilizações bárbaras escritas, diferenciando-as das civilizações primitivas, que 

eram orais. Nas sociedades primitivas, o grafismo era o registro das marcas corporais, que por 

sua vez eram signos que respondiam e reagiam à voz, porém, permanecendo autônomos e a ela 

não se ajustando, não tornando-se obedientes ou mesmo subservientes à mesma. Nas 

civilizações bárbaras o sistema gráfico ajusta-se e subordina-se à voz “pra dela extrair um fluxo 

desterritorializado, um movimento que induz uma voz muda das alturas ou do além”, e assim 

perde a sua independência (Deleuze & Guattari, 2011a, p.268). 

No sistema da crueldade o regime de conotação era o triângulo mágico com três lados: 

voz-audição, grafismo-corpo e olho-dor, onde a palavra era essencialmente designadora: “tudo 

                                                      
17 Máquina de servidão, na historiografia clássica corresponde à Idade Média. 
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é ativo, agido, reagindo no sistema, tudo está em uso e em função” (Deleuze & Guattari, 2011a, 

p.271). No sistema do terror tal triângulo mágico sofre um esmagamento:  

 

 […] a voz já não canta, mas dita, edita; a grafia já não dança e para de animar os corpos, 

mas se escreve coagulada nas tábuas, nas pedras e nos livros; o olho se põe a ler (a escrita 

não acarreta, mas implica uma espécie de cegueira, uma perda de visão e de apreciação, 

e agora é o olho que sofre embora também adquira outras funções) … (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p.272). 

 

No novo sistema, “a subordinação do grafismo à voz induz uma voz fictícia das alturas” 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p.272). O soberano escreve aquilo que lhe é ordenado, em 

revelação divina, e a escrita torna-se o primeiro fluxo desterritorializado, o significante 

despótico que substitui o signo territorial da crueldade. “O signo que deveio letra. O desejo já 

não ousa desejar, deveio desejo do desejo, desejo do desejo do déspota […] o novo corpo pleno” 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p.272). Desta forma, a elaboração da lei, do pensamento jurídico 

e das instituições e aparelhos de aplicação do direito, formalizavam-se pelo poder do rei.  

As leis escritas, que deram origem ao direito, fizeram surgir os direitos legítimos do 

soberano e a obrigação legal de obedecê-los. O poder do soberano era exercido na relação de 

dominação e sujeição que este mantinha com seus súditos, operado pela posse da terra e dos 

produtos dela advindos, das taxas e obrigações a que eram submetidos os súditos e na extração 

de bens e riquezas da força de trabalho dos corpos (Foucault, 2010b).  

 

2.2.1. Novas leis, novo sistema: o sistema do terror. 

 

A lei do déspota sobrecodificou o desejo no sistema do terror (o desejo dos súditos era 

o desejo do soberano) e os processos desejantes se tornam ressentidos: “o eterno ressentimento 

dos súditos responde à eterna vingança dos déspotas” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 283). Foi 

preciso que o desejo se voltasse contra si próprio, que a dívida fosse “interiorizada e 

espiritualizada como dívida infinita” (p.286) para que o Estado tivesse condições de manter-se 

soberano (Deleuze & Guattari, 2011a). Para isto, eliminou-se do mundo, reprimiu, encarcerou 

no íntimo, de modo a desaparecer do campo da visão, um “enorme quantum de liberdade”. Esse 

desejo pela liberdade foi tornado latente à força e somente em si mesmo é capaz de “desafogar-

se” (Nietzsche, 1998, p.75).     

Foucault (2010b, p. 180) aponta que “a elaboração do pensamento jurídico se fez 

essencialmente em torno do poder real” nas sociedades ocidentais da Idade Média, onde tal 

direito era encomendado pelo rei e era autoritário, administrativo e absolutista: “O monarca 
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incarnava [sic ─ grifo nosso] de fato o corpo vivo da soberania, como seu poder, por mais 

absoluto que fosse, era exatamente adequado ao seu direito fundamental (p.181)”. O autor 

também observa que esse direito absoluto do monarca põe em prática relações de dominação (e 

não de soberania) que se exercem de múltiplas formas: “as múltiplas sujeições que existem e 

funcionam no interior do campo social” (p.181). 

Essa nova maquinaria provoca um deslocamento do sistema da crueldade para o sistema 

do terror, que previne e vigia para impedir que qualquer mais valia escape à sobrecodificação 

da máquina despótica. A antiga crueldade subsiste “enquadrada no aparelho de Estado que ora 

a organiza, ora a tolera ou a limita para fazê-la servir aos seus fins e submetê-la à unidade 

superior e sobreimposta de uma lei mais terrível” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 280). A 

inscrição do signo imperial não se dá em plena carne, como na representação territorial, mas 

sobre pedras, pergaminhos, moedas, listas, na forma da lei do déspota e da dívida infinita, 

cobrada na forma de dinheiro (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 280): “sobrecodificar, eis a 

essência da lei e a origem das novas dores no corpo” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 281). 

O castigo não é mais um ritual festivo em que o jovem selvagem tem seu corpo marcado 

e passa a fazer parte da tribo e a integrar o sistema comunal primitivo. O castigo agora devém 

uma vingança da nova aliança e a lei é uma invenção do déspota, a lei é “a forma jurídica 

tomada pela dívida infinita” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 281). A dívida era cobrada através 

da imposição dos castigos, uma vez que ao credor era facultado o direito de cobrança da dívida 

em forma de punições e castigos físicos: “[…] o credor podia infligir ao corpo do devedor toda 

sorte de humilhações e torturas, por exemplo, cortar tanto quanto parecesse proporcional ao 

tamanho da dívida” (Nietzsche, 1998, p. 54). 

Nietzsche (1998, p. 51) enumera castigos comumente aplicados pelos alemães no 

processo de “criação” de um “povo de pensadores” na Europa, dos quais elencamos alguns com 

a intenção de elucidar todo o terror da punição exercida sobre o corpo:  

  

[…] o apedrejamento […] a roda (a mais característica invenção, a especialidade do gênio 

alemão no reino dos castigos!), o empalamento, o dilaceramento ou pisoteamento por 

cavalos (o ‘esquartejamento’), a fervura do criminoso em óleo ou vinho (ainda nos 

séculos XIV e XV), o popular esfolamento (‘corte de tiras’), a excisão da carne do peito; 

e também a prática de cobrir o peito com mel e deixa-lo às moscas, sob sol ardente 

(Nietzsche, 1998, pp. 54-55). 

 

2.3. As Reparações Corporais: Sequelas e Castigos no Sistema do Terror 
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As batalhas devastadoras que objetivavam manter os impérios bárbaros resultavam em 

soldados com lesões corporais intensas e como consequência, a necessidade do uso e da criação 

de formas de reconstruções corporais por meio dos processos cirúrgicos. As cirurgias de 

reconstrução de lesões são consideradas hoje modalidades de cirurgia plástica e, de formas 

variadas, distintas, mais ou menos rudimentares, existem como procedimentos curativos desde 

o homem primitivo.  

O advento do Estado, suas constantes batalhas e a criação dos seus exércitos faz surgir 

a necessidade do aprimoramento das técnicas de reconstrução de lesões, e em algumas nações, 

como veremos, há ambiente social, político e econômico que favoreça tal desenvolvimento e 

aprimoramento. É o caso das guerras, momento em que o grande número de feridos suscita a 

necessidade da reparação das lesões resultantes das lutas travadas. Nessas batalhas, quanto 

maior o poder das armas e das táticas utilizadas, maiores os danos e as lesões a serem tratadas. 

Outro fator de importância era a quantidade de soldados envolvidos nos combates, quanto maior 

esse número, maior a probabilidade de haver muitos soldados lesionados de forma grave ou 

incapacitante. 

A máquina despótica bárbara acumulou elementos propícios ao desenvolvimento das 

práticas reparadoras, a saber: houve guerras e batalhas que resultavam em soldados com lesões 

que prescindiam de tratamento. Havia interesse político para o desenvolvimento das técnicas 

utilizadas. Foram feitos registros dos procedimentos desenvolvidos e posteriormente a 

perpetuação do conhecimento, seja pelas próprias invasões que facultaram um intercâmbio 

cultural, seja pela criação de escolas médicas e de universidades. As ciências que se formaram 

nas culturas antigas, como a astronomia, a engenharia e a medicina, tinham um caráter empírico. 

A aplicação de um método científico propriamente dito aconteceu posteriormente, na Idade 

Média.  

O aspecto mágico-religioso do cuidado com o corpo diminuiu, porém, não desapareceu 

e influenciou o cuidado com a saúde. Em todo o mundo prevalecia a crença no aspecto 

sobrenatural das doenças, sua associação às crenças religiosas, e os rituais envolvidos na cura. 

Muitos procedimentos curativos ou mesmo a administração de drogas eram acompanhados de 

orações, cânticos ou rituais de significativa importância. Também eram realizados sacrifícios 

diversos que tinham como objetivo a cura das doenças (Vieira, 2012). 

O contexto de guerra e as reconstruções corporais dos soldados permitiram o 

conhecimento do corpo e a realização das reparações, como será discutido. Mas a união do 

Estado com preceitos religiosos impediu que as técnicas reparadoras fossem melhor exploradas, 

uma vez que médicos, mágicos, sacerdotes, curandeiros e barbeiros cirurgiões eram súditos 
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reais e como tais deviam obediência ao rei também no que tangia aos preceitos religiosos que 

orientavam as relações sociais com os corpos e a manipulação destes pela medicina. 

Outra causa de leões eram os castigos aplicados como punição às faltas cometidas, que 

muitas vezes causava mutilação corporal sem causar a morte, deixando sequelas físicas. 

Algumas vezes o castigo visava estigmatizar, marcar o criminoso para distingui-lo dos demais. 

Eram realizadas amputações diversas com esta finalidade. Amputava-se o nariz, as orelhas, 

dedos, mãos, e mesmo genitais, ou marcava-se o corpo com alguma cicatriz, escarificação ou 

mesmo tatuagem. Os registros mais antigos apontam que as técnicas de reparação de lesões 

surgiram para tratar partes amputadas, ainda nos impérios arcaicos, como na China Imperial e 

no Egito Antigo. 

Nossa pesquisa não encontrou registro acerca do motivo pelo qual se reconstituíam as 

partes faltantes dos corpos dos criminosos punidos com algum tipo de lesão estigmatizante. 

Porém, é possível conjecturar que a lesão aberta facilmente se complicava e, não obstante a 

deformidade, podia causar a morte, e como muitos prisioneiros de guerra e camponeses eram 

obrigados a trabalhar nas terras pertencentes ao Estado, as reconstruções eram feitas para 

permitir uma maior longevidade.   

As disputas por território ou as invasões bárbaras geravam lutas corporais que 

resultavam em ferimentos e mutilações variadas. As lutas travadas em nome da diversão, como 

nos coliseus, também deixavam feridos que suscitavam cuidados ou mesmo reparações 

cirúrgicas de tais lesões.  

Esta série de eventos tanto gerou a necessidade de se desenvolver técnicas apropriadas 

para o cuidado das lesões, quanto possibilitou o estudo e o aprimoramento de técnicas cirúrgicas 

aplicadas. Porém isto não ocorreu a despeito do terror típico do diagrama da soberania, mas sim 

com elementos bastantes peculiares deste terror, como no emblemático caso do médico Galeno 

que, influente no Império Romano, tornou-se cirurgião de gladiadores (Souza, 2010). No 

empenho de sua função, Galeno mantinha vivos os lutadores vitimados com graves ferimentos 

e observava, nos seus corpos abertos, a anatomia e o funcionamento dos órgãos. Há relatos que 

este prolongava a vida dos feridos para de seus corpos extrair informações que ajudaram a 

compor suas obras sobre a anatomia e a fisiologia dos corpos humanos, bem como permitiu 

aprimorar suas técnicas cirúrgicas (Souza, 2010). 

Muitos gladiadores eram criminosos condenados a lutar ou sujeitos nascidos escravos e 

submetidos à condição de lutadores. Em alguns casos possuíam valor de mercadoria e eram 

comercializados para lutar em competições que visavam lucro ao seu proprietário.  Para muitos 

o fim era uma morte violenta encontrada em algum espetáculo sangrento nas arenas dos coliseus 
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lotados, o que divertia as multidões acostumadas à exibição dos restos que sobravam dos 

humanos mais fracos. Os corpos dos escravos estavam à disposição de um proprietário, alguém 

cujo poder decidia como e quando ele lutaria, como e quando disporia do seu corpo em nome 

do prazer de quem assistia aos espetáculos das lutas, mas também eram corpos submetidos às 

leis dos monarcas que os colocava ou os mantinha nessa condição de vida e de morte ao torna-

los escravos.  

O terror está presente também no relato de que Erasístrato e Herófilo18, foram acusados 

por Celso, Tertuliano e Agostinho de praticarem a dissecação em homens vivos, criminosos 

condenados a morte, que lhes foram fornecidos pelo faraó, e neles estudar anatomia e fisiologia 

(Tamayo, 2003, Martire, 2005). 

 

Herófilo é considerado o “açougueiro de homens”, pois ele praticava vivissecção em 

criminosos da prisão real. Estima-se que ele esfolou vivos mais de 6000 seres humanos, 

muitas vezes em demonstrações públicas (“Sem dúvida, o melhor método para aprender”, 

escreveu Celsus, aprovando). Embora cruel, esse método dava à Anatomia uma base 

realmente concreta (Souza, 2010, p.19). 

 

Considerando os exemplos supracitados e partindo do princípio do direito soberano de 

decidir sobre a vida e a morte, divisamos uma perspectiva que aponta o uso dos corpos como 

ferramentas para a produção de um conhecimento dito científico acerca das reparações de lesões 

e da estrutura e funcionamento corporais. Inferimos que a violência descrita nos fatos elencados 

como exemplo desse poderio, insere a aquisição deste conhecimento científico sobre as funções 

e estruturas do corpo humano em um contexto de tirania, no qual, em nome da sabedoria e do 

desenvolvimento, é permitido e justificável o uso dos corpos humanos, é permitido lançar mão 

da vida humana.  

A este respeito, Souza (2010, pp.16-17) alegou que “Os conhecimentos de Anatomia 

derivavam ─ principalmente da prática de açouguerismo, de rituais de sacrifícios e de estudo 

de feridas de batalhas”. Tais ocorrências nos permite conjecturar que, se no diagrama da 

soberania o terror era praticado por aquele que detinha o poder, fosse este o soberano ou 

qualquer súdito agindo em seu nome ou com seu consentimento, o terror podia também ser 

praticado por aqueles que propunham o cuidado com a saúde, desde que tivesse como 

justificativa um motivo “excelso”, no caso, o “desenvolvimento e registro da ciência”.                 

Entendemos que usar dos corpos de outrem em benefício e interesses privativos e a 

partir de um juízo individual é prática que escancara a prepotência de quem decide sobre a vida 

                                                      
18 Erasístrato e Herófilo foram os fundadores da Escola de Medicina de Alexandria. 



47 

 

e a morte, de quem se permite ter poder sobre corpos outros, que não o seu próprio. Produzir 

conhecimento, ao que percebemos, envolveu também o autoritarismo nas ações experimentais 

e nas pesquisas já nos primórdios das práticas curativas e reparadoras. 

O poderio do rei-mágico e do rei-sacerdote-jurista, para além das normas políticas e 

econômicas, inseriu no socius um novo processo de subjetivação: a vontade do soberano é a 

vontade de deus e deve ser também a vontade do povo. O desejo não mais é o desejo do homem 

livre, mas o desejo do imperador, que pretende assegurar sua permanência no comando, mesmo 

após sua morte, e o exercício desse poder faz do diagrama da soberania um período peculiar da 

história universal e permite que o novo modelo econômico-político e social perdure por longos 

anos. 

Atravessado por acontecimentos naturais e exuberantes, como a peste negra e a lepra; 

políticos como as invasões, as guerras, o absolutismo monárquico; e religiosos como as 

Cruzadas e a Inquisição Católica, o diagrama da soberania foi definitivo para as técnicas de 

reparação corporal, pois permitiu que fossem praticadas, reinventadas e perpetuadas com o 

surgimento do ensino da medicina nas escolas e universidades.  

As marcas corporais também se faziam presentes como indicativo de status em muitas 

sociedades, eram variáveis no tocante ao significado, ao modo de confecção (ritualístico ou 

não), ao tipo de marca (escarificação, tatuagem, excisões de partes corporais, etc). Marcava-se 

por vezes, o corpo dos escravos para distingui-los dos demais e para assegurar sua jurisdição 

ao seu proprietário. Em outras sociedades as marcas corporais eram exclusividades dos 

soberanos, como nos casos de faraós egípcios tatuados ou mesmo escarificados. Nesse último 

caso, as inscrições corporais tinham por função exibir na pele o poder daquele que possuía a 

marca, colocá-lo no patamar dos escolhidos, em contato direto com os deuses do panteão e 

dotados de poderes mágicos. 

Um costume usado na China Imperial exemplifica as modificações corporais 

simbolizando nobreza. Trata-se da prática entre as mulheres de submeter os pés a uma redução 

do tamanho tanto quanto fosse possível, o que era considerado um sinal de alta posição social. 

Para alcançar o mínimo tamanho aceitável para os pés (entre oito e dez centímetros de 

comprimento), estes eram comprimidos em pequenos sapatos, restringindo ao máximo o seu 

crescimento. 

O processo tinha início na infância quando os dedos dos pés eram fraturados, dobrados 

em direção a planta (sola) do pé e firmemente amarrados para impedir seu crescimento e 

permitir que a fratura cicatrizasse naquela posição. O procedimento, que equivalia a uma 

tortura, gerava além dos pés pequenos e do status social, uma série de problemas posturais, 
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incluindo deformidades ósseas nos membros inferiores, no quadril e na coluna, alterava ainda 

o equilíbrio e dificultava o ato de caminhar (a marcha humana normal).  

Após modificados, os pés recebiam o nome de pés de lótus, em referência à flor de 

mesmo nome, considerada nobre por florescer em pântanos repletos de lamaçais, dando uma 

conotação da flor purificada que brota da lama, das impurezas, como as almas devem ser ao se 

purificar e alcançar a nobreza. Assim, quanto menores os pés de lótus, maior a nobreza da dama. 

Os guerreiros selvagens tornados bárbaros possuíam o hábito de marcar seus corpos 

como uma forma de registro das batalhas ganhas e dos inimigos abatidos durante as mesmas. 

Para tanto eles tatuavam, escarificavam, atravessavam argolas, hastes metálicas, dentes, pedras 

ou ossos, como forma de se diferenciar daqueles “sem a honra guerreira”, os demais, os comuns. 

Tratava-se de uma espécie de prêmio ou honraria recebida pelo bom desempenho e coragem na 

luta. Os soldados, guerreiros selvagens tornados bárbaros e incorporados a exércitos, 

obedeciam à normas estabelecidas pelo monarca por meio do comando militar, que lhes 

concedia títulos, terras, riquezas ou escravos como honraria ao bom desempenho nas lutas. 

Fosse o corpo do servo, do escravo, do guerreiro real, ou da alta classe, todos estavam 

submetidos ao desejo do soberano, cujo corpo era sagrado, herança divina que o ligava 

diretamente ao deus, e nas palavras de Foucault (2010b, p. 124): “Numa sociedade como a do 

século XVII, o corpo do rei não era uma metáfora, mas uma realidade política: sua presença 

física era necessária ao funcionamento da monarquia”. Sendo o soberano o representante direto 

do poder divinal na terra, ele detinha o poder de vida e de morte sobre todos os seus súditos, ou 

seja, sobre todo aquele que não fosse o próprio rei. O poder de vida era exercido pelo monarca 

quando decidia punir uma falta com a morte, detendo nas suas mãos o poder de deixar viver ou 

fazer morrer (Foucault, 2014b).  
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Capítulo 3. Diagrama Disciplinar e do Controle  

 

[…] When we grew up and went to school 

There were certain teachers who would 

Hurt the children in anyway they could 

By pouring their derision 

Upon anything we did 

Exposing every weakness 

However carefully hidden by the kids 

 

What have we here, lady? 

Mysterious scribblings? 

A secret code? No. Poems, no less. 

Poems, everybody! 

The lad here reckons himself a poet. 

 

“Money, get back. I’m all right, Jack. 

Keep your hands off my stack. 

New car, caviar, four-star daydream. 

Think I’ll buy me a football team.” 

 

Absolute rubbish, lady! 

Get on with your work. 

Repeat after me: An care is the area 

Of a rectangle… 

Whose length is one furlong… 

And whose width is one chain. […] 

 

We don't need no education 

We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers, leave them kids alone 

Hey! Teachers! Leave them kids alone! 

All in all it's just another brick in the wall 

All in all you're just another brick in the wall 

 

"Wrong, do it again!"  "Wrong, do it again!" 

"If you don't eat yer meat, you can't have any pudding 

How can you have any pudding if you don't eat yer 

meat?" 

"You! Yes, you behind the bikesheds, stand still, 

ladies!" 

 

I don't need no arms around me 

And I don't need no drugs to calm me 

 

I have seen the writing on the wall 

Don't think I need anything at all 

No! Don't think I'll need anything at all 

All in all it was all just bricks in the wall 

All in all you were all just bricks in the wall 

 

Alan Parker/Pink Floyd (1999).  
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O fragmento textual acima, extraído do filme Pink Floyd The Wall, do diretor Alan 

Parker, foi inspirado no álbum The Wall da banda de rock Pink Floyd. Com roteiro escrito pelo 

vocalista Roger Waters e animação do cartunista político Gerald Scarfe, o filme retrata 

lembranças do personagem Pink. Tais lembranças vão desde memórias do seu pai falecido 

durante a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de seu nascimento, até as memórias da sua 

infância na escola, nos anos 50.  

Das memórias sobre a escola é que retiramos o trecho acima, que representa um 

episódio de humilhação sofrida por Pink, ao apresentar em aula um poema de sua composição. 

Durante o período retratado, Pink começa a se rebelar com a rígida disciplina, com as regras e 

as normas de comportamento que lhe são impostas. No decorrer do filme tal insatisfação se 

intensifica e o crescimento de Pink é permeado por situações que causam decepções e 

sofrimento, levando-o a perceber que não se adequa aos modelos sociais da sua época.  

Em nossa concepção, ao descrever situações cotidianas na vida de crianças em uma 

escola nos anos de 1950, o trecho acima transcrito exemplifica a aplicação dos dispositivos19 

disciplinadores, como as sanções normalizadoras e o exame, descritos por Foucault (2003) e 

utilizados para docilizar os corpos no diagrama disciplinar.  

O trecho acima descrito é entendendo como uma amostra de um contexto social em que 

a disciplina escolar se faz notar. Com o auxílio desta exposição, objetivamos neste capítulo, 

pormenorizar o diagrama disciplinar e o diagrama do controle, para identificar como os corpos 

foram e estão sendo inscritos nestes, quais políticas promovem o registro desses corpos nesse 

novo socius, e como esses corpos são úteis ao novo corpo pleno, o capital. 

Uma vez que o diagrama disciplinar e do controle são expressões da máquina capitalista 

civilizada, visando melhor compreendê-los, faremos uma breve descrição das modificações 

políticas e econômicas que sucederam com a instalação do capitalismo e das alterações 

ocasionadas nas relações com os corpos enquanto resultado da disciplina proposta por Foucault 

(2003) e do controle abordado por este e por Deleuze e Guattari (2011a).  

 

 

                                                      
19 Dispositivo é definido por Foucault (2014a, p.45) como “um conjunto decididamente heterogêneo, que comporta 

discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em resumo: do dito, tanto quanto do não dito”. 

Acrescenta que “o dispositivo propriamente dito é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” ou ainda 

uma espécie “de formação que, em um dado momento histórico, teve por função maior responder a uma urgência. 

O dispositivo tem, pois, uma função estratégica dominante” (Foucault, 2014a, p.45). 
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3.1. A Instalação da Máquina Capitalista Civilizada 

 

[...] os mecanismos que fizeram funcionar a sociedade industrial num ritmo sempre 

cronometrado por infinitos relógios, cada vez mais precisos em sua incansável tarefa de 

pautar o tempo dos homens. Após uma lenta e complexa incubação, esse tipo de 

configuração socioeconômica e política eclodiu nos países do Ocidente quando o século 

XVIII estava chegando ao fim, foi se desenvolvendo ao longo do século XIX com sua 

vocação de conquista planetária e teve seu ápice na primeira metade do XX, cobrindo 

então toda a superfície da Terra (Sibilia, 2015a, p.23). 

 

Uma vez que o diagrama disciplinar e do controle são evidenciados na máquina 

capitalista civilizada, consideramos necessária a descrição de tal máquina e dos mecanismos 

econômico-políticos que a atravessam, o que possibilitará uma melhor compreensão das 

inscrições corporais deste diagrama. 

Deleuze e Guattari (2011a) entendem que a máquina civilizada capitalista teve início a 

partir do primeiro grande movimento de desterritorialização que apareceu com a 

sobrecodificação do Estado despótico, seguida por outro grande movimento, o de 

descodificação dos fluxos. Para os autores estes dois movimentos não foram suficientes para 

permitir que o novo corte atravessasse e transformasse o socius, fazendo emergir o capitalismo. 

Além dos dois grandes movimentos, foi igualmente importante que o Estado despótico fosse 

também marcado por fluxos descodificados que submergiram o tirano e, ao mesmo tempo o 

fazem retornar de formas inesperadas. 

Na nova máquina e através do uso de operações regulares ou excepcionais, o Estado 

codifica o produto dos fluxos descodificados, sempre compensados por sobrevivências ou 

transformações deste mesmo Estado.  

 

[...] Fluxos descodificados ‒ quem dirá o nome deste novo desejo? Fluxo de propriedades 

que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção 

que se preparam na sombra, fluxo de trabalhadores que se desterritorializam: será preciso 

o encontro de todos estes fluxos descodificados, sua conjunção, a reação de uns sobre os 

outros, a contingência deste encontro, desta conjunção, desta reação que se produzem 

uma vez, para que o capitalismo nasça e que o antigo sistema encontre a morte que lhe 

vem de fora, ao mesmo tempo em que nasce a vida nova e em que o desejo recebe seu 

novo nome. Só há história universal da contingência (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 297). 

 

Se a máquina territorial selvagem partia de conexões de produção, a máquina despótica 

bárbara se fundava sobre as disjunções de inscrições a partir da unidade eminente, a máquina 

civilizada capitalista estabelece-se sobre a conjunção dos fluxos descodificados, pela 

descodificação generalizada dos fluxos, pela nova desterritorialização maciça e pela conjunção 

de fluxos desterritorializados.   
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Se na máquina despótica bárbara os fundadores do Estado chegaram como o relâmpago 

e o instituíram de uma única vez, em um movimento sincrônico; na máquina civilizada 

capitalista o tempo é diacrônico, os capitalistas (os proprietários dos meios de produção) surgem 

sucessivamente, a medida em que as relações mercantilistas se propagam por toda a Europa, a 

medida em que os trabalhadores tomam consciência de que há diferença entre sua categoria e a 

burguesia, que cada vez mais adquire participação nos governos e ascende a patamares de maior 

importância nas decisões político-econômicas.  

O declínio do feudalismo e a origem do capitalismo foram, em grande parte, dois 

fenômenos históricos independentes, apesar de se desenrolarem simultaneamente. Do campo 

vieram as bases materiais para a indústria, e a experiência do comércio nas cidades criou a 

sofisticada relação de troca monetária, que tornou-se a base do crédito e do sistema financeiro 

que se desencadeou a posteriori. 

As mudanças no campo social, cultural, econômico e político que marcaram a Europa, 

tiveram como consequência a crise do sistema feudal, que era baseado numa economia agrária 

e no uso do solo como moeda. Tal crise fez sobressair, aos poucos, o pré-capitalismo ou 

“capitalismo comercial”, em que a moeda era o dinheiro que participava das crescentes relações 

comerciais. Essa primeira fase do capitalismo teve no sistema mercantilista um forte 

ancoradouro e arcabouço e visava, sobretudo, a comercialização de bens com vistas a aumentar 

o lucro para o acúmulo de riquezas e de capital. 

As terras antes cedidas aos senhores feudais como pagamento aos serviços prestados 

(na guerra, na produção ou na proteção) tornaram-se propriedades privadas e depois foram 

comercializadas com a classe burguesa (desintegração do sistema feudal), possuidora do 

capital-dinheiro para tal transação. Desse modo, a desterritorialização do solo por privatização, 

a consequente descodificação dos instrumentos de produção, a descodificação do trabalhador 

em proveito do próprio trabalho ou da máquina, fez com que o trabalhador livre20 passasse a ter 

para vender apenas a sua força de trabalho, enquanto à burguesia coube o dinheiro 

descodificado devindo capital capaz de compra-la (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 298).  

Este movimento sofreu um deslocamento para um período em que os preços dos 

produtos encontravam-se em alta e uma reserva de mão de obra fazia-se abundante, formando 

                                                      
20 A queda do feudalismo foi seguida por modificações nas relações de servidão que envolvia os trabalhadores. A 

necessidade de comercialização dos produtos fez com que, aos poucos, os servos se convertessem em trabalhadores 

assalariados, portanto trabalhadores livres, uma vez que não mais deviam obrigações ao seu senhor, não mais 

pertenciam à terra onde havia nascido, mas também não mais usufruíam da proteção de seu senhor. O termo 

“deixou nu o trabalhador livre” utilizado por Deleuze e Guattari (2011a) faz referência a esta nova condição do 

trabalhador. 
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um proletariado. Este movimento somado ao fácil acesso às fontes de matérias-primas, às 

condições favoráveis à produção de instrumentos e de máquinas, favoreceu a industrialização.  

Além das mudanças na economia política, mudanças culturais tais como o 

Renascimento (movimento artístico e cultural que teve início na Itália) trouxe uma nova visão 

do lugar do homem no mundo. Vinculado ao Humanismo, inspirado no Antropocentrismo 

(homem no centro do mundo), o Renascimento trouxe uma intensa revalorização das ideias 

apregoadas na Antiguidade Clássica, onde o homem não era considerado como inferior, 

pecaminoso e submisso ao deus único como na Idade Média.  

Tais mudanças abrandaram a influência do dogmatismo religioso e do misticismo que 

havia até então. Uma crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza colocou 

o homem no centro do mundo, tornando-o capaz de transformar o meio ao seu redor e de 

solucionar as diversas questões-problemas que atingiam as sociedades. 

O Renascimento comercial e urbano favoreceu o crescimento das cidades e fortaleceu 

ainda mais o comércio. Posteriormente, as grandes navegações e a expansão marítima 

contribuíram para afirmar a nova postura do homem moderno como capaz de transformar o 

mundo conhecido através da descoberta e da exploração das novas terras no continente 

americano, fortalecendo ainda mais a expansão do comércio e a efetivação do capitalismo.  

A industrialização, já citada anteriormente, foi de grande contribuição para que o 

sistema capitalista se tornasse imperativo e complexo, ao gerar a divisão acentuada do trabalho 

nas cidades e o aumento do grande fluxo da massa de operários. Sobre estes movimentos que 

alicerçaram o capitalismo Deleuze e Guattari (2011a) disseram haver todo tipo de fatores 

contingentes agindo em favor de suas conjunções: “Quantos encontros foram necessários para 

a formação da coisa, a inominável!” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 300).   

 

Já não é a idade da crueldade nem do terror, mas a idade do cinismo, que é acompanhado 

por uma estranha piedade (e ambos constituem o humanismo: o cinismo é a imanência 

física do campo social, e a piedade é a manutenção de um Urstaat espiritualizado; o 

cinismo é o capital como meio de extorquir sobretrabalho, mas a piedade é este mesmo 

capital-Deus de onde parecem emanar todas as forças de trabalho). Essa idade do cinismo 

é a da acumulação do capital, dado que este implica o tempo, precisamente para a 

conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados (Deleuze & Guattari, 

2011a, pp. 299-300). 

 

Esta conjunção dos fluxos descodificados fez do capital o novo corpo pleno do socius. 

O capitalismo primitivo, comercial e financeiro, se instalou no antigo socius, mas não 

modificou por completo e de imediato o modo de produção anterior. Na visão de Deleuze e 

Guattari (2011a) o capitalismo de fato só tem seu início quando o capital se apropria 
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diretamente da produção; quando o capital financeiro e o capital mercantil tornam-se funções 

específicas correspondentes a uma divisão do trabalho no modo capitalista da produção em 

geral.  

Antes da máquina de produção capitalista mostrar-se montada, a mercadoria e a moeda 

operaram uma descodificação dos fluxos por abstração: a troca simples inscreveu os produtos 

mercantis como unidade de trabalho abstrato. O capital mercantil ou financeiro, até então em 

relação de aliança com a produção não capitalista, entra numa nova aliança característica dos 

Estados pré-capitalistas (aliança da burguesia mercantil e bancária com a feudalidade).  

Quando o capital deixa de ser capital de aliança e devém capital filiativo, tem início o 

capitalismo. O capital se torna filiativo quando é capaz de gerar lucro através da diferença entre 

o salário pago ao trabalhador e o valor do trabalho produzido ─ mercadoria ou serviço. Nas 

palavras de Deleuze e Guattari (2011a, p. 302): “O capital devém um capital filiativo quando o 

dinheiro engendra dinheiro, ou o valor uma mais-valia...”, somente quando o capital se torna 

filiativo é que ele “devém corpo pleno, o novo socius ou a quase causa que se apropria de todas 

as forças produtivas” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 302).  

 

[…] se assiste a uma falência dos códigos e das territorialidades subsistentes em proveito 

de uma máquina de outra espécie, que funciona de maneira totalmente distinta. Já não é 

a crueldade da vida, nem o terror de uma vida contra a outra […]’ O capitalismo é 

trabalho morto que, de maneira semelhante ao vampiro, só se anima ao sugar o trabalho 

vivo, e sua vida é tanto alegre quanto mais trabalho vivo ele sorve’. O capital industrial 

apresenta assim uma nova-nova filiação, constitutiva da máquina capitalista, em relação 

à qual o capital comercial e o capital financeiro vão agora tomar a forma de uma nova-

nova aliança, assumindo funções específicas (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 303). 

 

Este processo se deu nos séculos mais recentes, marcadamente da metade do século XX 

em diante,  e marcou a transição do regime industrial com sua maquinaria analógica, para um 

regime “apoiado em outra maquinaria” (Sibilia, 2015a, p.23), com progressiva automatização 

das indústrias, desvalorização da mão de obra operária, aguda crise do emprego no âmbito 

mundial, globalização dos mercados mundiais com consequente enfraquecimento dos 

hegemônicos Estados-nação e também dos países periféricos, relegados a espaços de 

exploração e expansão do capitalismo financeiro. 

Nessas circunstâncias, o capitalismo financeiro se sobrepõe ao produtivo e permite a 

instalação de diversas tecnologias digitais que tendem a crescer no mercado financeiro [cartões 

de crédito e débito; transações bancárias via internet; informatização de todo o sistema 

financeiro, tornando seu funcionamento dependente do funcionamento da rede], tornando o 

papel dinheiro cada vez mais obsoleto (Sibilia, 2015a). 
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Deleuze (2013a) resume assim a mutação do capitalismo produtivo ao capitalismo 

financeiro: 

 

[...]o capitalismo do século XIX é de concentração, para a produção, e de propriedade. 

Por conseguinte, erige a fábrica como meio de confinamento, o capitalista sendo o 

proprietário dos meios de produção, mas também eventualmente proprietário de outros 

espaços concebidos por analogia (a casa familiar do operário, a escola). Quanto ao 

mercado, é conquistado ora por especialização, ora por colonização, ora por redução dos 

custos de produção. Mas atualmente o capitalismo não é mais dirigido para a produção, 

relegada com frequência à periferia do Terceiro Mundo, mesmo sob as formas complexas 

do têxtil, da metalurgia ou do petróleo. É um capitalismo de sobreprodução. Não compra 

mais matéria-prima e já não vende produtos acabados: compra produtos acabados, ou 

monta peças destacadas. O que ele quer vender são serviços, e o que ele quer comprar 

são ações. Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas para o produto, isto é, 

para a venda ou para o mercado. Por isso ele é essencialmente dispersivo, e a fábrica 

cedeu lugar à empresa (Deleuze, 2013a, pp. 227-228). 

 

Deleuze e Guattari (2011a) reconhecem que o capitalismo opera sobre bases próprias, 

e que só a ele, podem ser aplicadas, não fazendo sentido em nenhum outro modelo de economia. 

A lógica do lucro no capitalismo é elaborada de modo que nem os capitalistas/economistas 

conseguem compreender ou explica-la de forma clara. Entretanto, pode-se compreender bem 

que no modelo operante, o da oferta e da procura, há uma lógica de mercado que tende a não 

funcionar. 

No capitalismo que visa o lucro, um produto, serviço ou mesmo recurso tende a se 

esgotar pelo uso excessivo, ou tende a baratear pela oferta excessiva. Fato é que geralmente 

enfrenta-se o fenômeno da chamada baixa tendencial do lucro, seja pelo esgotamento do 

produto, seja pelo seu barateamento em função da oferta excessiva. 

A oferta excessiva acontece quando um produto demonstra render lucros, o mercado 

então responde com maior oferta do mesmo até que esteja saturado, necessitando de outro 

produto inovador para substitui-lo, uma vez que já não gera lucro. Este movimento demanda 

uma necessidade sempre inovadora, a criação e elaboração de produtos sempre novos para atrair 

o mercado e garantir lucro. Nesse modelo, o trabalhador é tanto mais bem-sucedido quanto mais 

capacidade inovadora demonstra ter.  

 

Uma inovação só é adotada a partir da taxa de lucro que o seu investimento dá graças à 

diminuição dos custos de produção; senão o capitalista mantém o equipamento existente, 

pronto para investi-lo paralelamente num outro domínio [...] Em geral a introdução das 

inovações tende sempre a ser retardada para além do tempo cientificamente necessário, 

até o momento em que as precisões de mercado justifiquem sua exploração em grande 

escala [...] axiomáticas científicas [...] (Deleuze & Guattari, 2011a, pp. 310-311). 
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Deleuze e Guattari (2011a, p. 303) demonstram que esta baixa tendencial do lucro não 

tem fim, mas que ela “se reproduz a si própria ao reproduzir os fatores que a contrariam”. 

Também apontam que essa lucratividade não é demonstrável nos cálculos econômicos, mas que 

“o dinheiro que entra no bolso do assalariado não é o mesmo que se inscreve no balanço de 

uma empresa”. Esta relação coloca a capacidade produtiva do trabalhador, único bem que este 

tem para vender, como impotentes signos monetários de troca, frente a uma gama de produtos 

e bens de consumo que este necessita possuir. 

Do outro lado há os signos de potência do capital, como o dinheiro, que serve como 

corte possível sobre o fluxo de consumo ou como possibilidade de rearticulação de cadeias 

econômicas; os fluxos de financiamento que circunscrevem a dívida infinita do capital; o caráter 

bancário dos meios de pagamento vinculados aos fluxos de financiamento (cartões de crédito, 

créditos/financiamentos consignados, etc). A gestão empresarial que coloca seus produtos de 

modo que o consumidor assuma, sem saber, o valor dos juros embutidos no valor das parcelas 

a pagar, igualando os preços entre as formas de pagamento a vista ou em parcelas, induzindo o 

consumidor a assumir mais dívidas parceladas do que inicialmente tinha intenção.  

Essas relações de crédito financeiro e de pagamento, para Deleuze e Guattari (2011a, 

p.305), encerram uma “dissimulação profunda da dualidade das duas formas do dinheiro, 

pagamento e financiamento, estes dois aspectos da prática bancária”. Para os autores, essa 

dissimulação é imanente ao campo capitalista, onde tanto as classes dominadas quanto as 

classes dominantes têm função estratégica: o dinheiro joga nos dois campos. Esta diferença de 

classes é suficiente 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” (p.305). 

Esse desejo de fluxos era até então desconhecido pelo homem, mas que “o capitalismo 

soube fazer escorrer e cortar nessas condições de dinheiro desconhecidas antes dele”. Estas 

novas relações com o dinheiro existem apenas no capitalismo e são dependentes das operações 

bancárias. “De certa maneira, é o banco que sustenta todo o sistema, e o investimento de desejo” 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p.305). 

A estes mecanismos de operação do capitalismo, a esta forma operacional no meio 

social e econômico, Deleuze e Guattari (2011a) chamam de axiomática do capital.  Para os 

autores, o capitalismo substitui os códigos anteriormente existentes por esta axiomática 

“extremamente rigorosa que mantém a energia dos fluxos num estado ligado sobre o corpo do 

capital como socius desterritorializado, mas que é também mais implacável do que qualquer 

outro socius” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.326). 
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Segundo Deleuze e Guattari,   

 

A verdadeira axiomática é a da própria máquina social, que substitui as antigas 

codificações, e que organiza todos os fluxos descodificados, inclusive os fluxos de código 

científico e técnico, em proveito do sistema capitalista e a serviço dos seus fins (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p.310). 

 

Ou seja, no capitalismo toda produção passa a ser um axioma, uma vez que é 

descodificado21 e depois sobrecodificado até se tornar axiomatizado: “o que ele [o capitalismo] 

descodifica com uma das mãos, axiomatiza com a outra” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.326). 

Isto torna potente o capitalismo: “sua axiomática nunca está saturada, é sempre capaz de 

acrescentar um novo axioma aos axiomas precedentes” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.332).  

Os axiomas são melhor compreendidos ao observarmos o apontamento de Deleuze e 

Guattari (2011a) acerca de determinados axiomas econômicos e sociais: “Os aumentos de 

salário, a melhoria do nível de vida são realidades, mas realidades que decorrem de tal ou qual 

axioma suplementar que o capitalismo é sempre capaz de acrescentar à sua axiomática em 

função de uma ampliação sem limites” (p.495). 

 

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 extraeconômicos [SIC] que se inscreveriam num 

código. Com o capitalismo, o corpo pleno devém verdadeiramente nu, assim como o 

próprio trabalhador acoplado a esse corpo pleno (Deleuze & Guattari, 2011a, p.331). 

 

Essa axiomatização do capital pode também ser observada no processo de digitalização 

e virtualização do capitalismo financeiro do século XX e XXI, através das já citadas operações 

financeiras digitais. Para Sibilia (2015a, p.24) “até mesmo o conceito de propriedade ‒ tão caro 

ao modo de produção capitalista ‒ parece ter sido atingido. Há quem detecte certa pulverização 

da propriedade privada, cuja solidez estava ligada à consistência dos bens materiais”. Para a 

autora, o que conta nessa nova perspectiva não é tanto a posse dos bens, mas a capacidade de 

acesso ao uso desses, que fizeram surgir soluções como o leasing22. “As transformações se 

                                                      
21 Descodificar quer dizer compreender um código e traduzi-lo. Destruí-lo enquanto código; atribuir-lhe uma 

função arcaica, folclórica ou residual. Um código determina a qualidade respectiva dos fluxos que passam pelo 

socius; o objeto próprio do código é estabelecer relações indiretas entre fluxos qualificados (Deleuze e Guattari, 

2011a, p.325 & p. 328). 
22 Tipo de contrato de arrendamento mercantil onde o arrendador (banco ou outro tipo de operadora financeira) 

adquire o bem escolhido pelo arrendatário (cliente). Este utiliza o bem durante a vigência do contrato, mediante 

pagamento de pecúlio. O arrendador é o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência 

do contrato, são do arrendatário. A operação de arrendamento mercantil assemelha-se a um contrato de aluguel, e 

pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador (Banco Central 

do Brasil, 2016). 
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propagam aceleradamente e, ao que parece, nessa reciclagem o capitalismo se revigora” 

(Sibilia, 2015a, p. 25). 

A máquina civilizada capitalista muda de forma profunda a dinâmica social, econômica, 

política e também os usos, as relações de produção dos corpos. Veremos a seguir, que a 

inscrição corporal no capitalismo segue uma lógica muito diversa das inscrições anteriores, uma 

vez que instaura um processo de sedução por meio da indução de um desejo fixado no próprio 

capitalismo, e que se torna, como veremos, potente arma para a implantação e perpetuação do 

capitalismo, além de propiciar o diagrama disciplinar e do controle e a axiomática do capital. 

Diferente dos códigos primitivos, “a axiomática não tem necessidade alguma de 

escrever em plena carne, de marcar os corpos e os órgãos, nem de fabricar nos homens uma 

memória” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.332), uma vez que ela encontra, nos seus diferentes 

aspectos, seus próprios órgãos de execução, de percepção, de memorização, como os 

dispositivos disciplinadores ou os meios de controle sociais, como veremos na sequência. 

 

3.2. O Diagrama Disciplinar: Os Corpos Dóceis  

 

Foucault situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX; atingem seu apogeu 

no início do século XX. Elas procedem à organização dos grandes meios de 

confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um 

com suas leis: primeiro a família, depois a escola (“você não está mais na sua família”), 

depois a caserna (“você não está mais na escola”), depois a fábrica, de vez em quando o 

hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência. É a prisão 

que serve de modelo analógico [...] Foucault analisou muito bem o projeto ideal dos 

meios de confinamento, visível especialmente na fábrica: concentrar, distribuir no 

espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve 

ser superior à soma das forças elementares (Deleuze, 2013, p.223). 

 

O diagrama disciplinar marca uma nova política do corpo, inaugura um novo tipo de 

poder, o poder disciplinar, que tem o corpo como alvo e nele age. Esta nova relação com o 

corpo é bem evidenciada ao observarmos a mudança ocorrida no sistema de punição da 

soberania: “[...] em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como 

espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal” (Foucault, 2003, 

p.12).  

Foucault (2003) aponta que houve uma redistribuição da economia dos castigos em toda 

a Europa e nos Estados Unidos, utilizando-se de “inúmeros projetos de reformas [...], nova 

justificação moral ou política do direito de punir; abolição das antigas ordenanças, supressão 
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dos costumes [...]” (p.11). Que resultaram em “punições menos diretamente físicas, uma 

discrição na arte de fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e 

despojados de ostentação” (p.12). 

A partir de então não era mais o “abominável teatro” que deveria “desviar o homem do 

crime”, mas a certeza de ser punido: a “mecânica exemplar da punição muda de engrenagem”, 

explica Foucault (2003, p.12). O corpo deveria ser tocado o mínimo possível, mas isto não 

significava a extinção dos castigos, uma vez que o objetivo era atingir, no corpo, aquilo que 

“não é o corpo propriamente” (Foucault, 2003, p.12).    

Os novos tipos de penalidades que não objetivavam puramente os castigos corporais, 

compunham a nova política dos castigos. As punições não encarceravam somente o corpo, mas 

isolava os sujeitos, infligia lhes sofrimento psíquico além do físico. Em Vigiar e Punir (2003, 

p. 18) Foucault questiona “Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais 

duras, sobre o que, então, se exerce?”, ao que o autor responde:  

 

 [...] Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve 

suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 

disposições. Mably24 formulou o princípio decisivo:  

‘Que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a alma que o corpo’. 

 Momento importante. O corpo e o sangue, velhos partidários do fausto punitivo, são 

substituídos. Novo personagem entra em cena, mascarado. Termina uma tragédia, 

começa a comédia, com sombrias silhuetas, vozes sem rosto, entidades impalpáveis. O 

aparato da justiça punitiva tem que ater-se, agora, a esta nova realidade, realidade 

incorpórea (Foucault, 2003, pp. 18-19).  

 

Neste diálogo consigo mesmo, Foucault encena o que até o momento tentamos 

demonstrar: que os castigos eram aplicados ao corpo, porém, seus efeitos tornaram-se 

incorpóreos, uma vez que não colocavam fim à vida, mas davam a ela nova significação. A vida 

apresentava-se agora sob pena de encarceramento e isolamento. 

Para Foucault (2014a) sempre existiu este “agir no psiquismo por meio da ação no 

corpo”. O autor exemplifica lembrando a relação entre senhores e servos no feudalismo 

europeu, em que a sujeição do servo se dava pela promessa de trabalho na terra e pela 

obediência ao senhor, que em troca lhe oferecia proteção e garantia de sobrevivência, uma vez 

que a terra, forma de produção à época, pertencia ao senhor (por concessão real).  

Enquanto no diagrama da soberania os corpos experimentaram a produção do excedente 

para acumulação, a exploração do seu trabalho para receber como pagamento o direito ao uso 

da terra e à proteção de um senhor (senhor feudal/clero) ou de um soberano (imperador/rei), no 

                                                      
24 Em referência ao filósofo Gabriel Bonnot de Mably em sua obra De La Législation, publicada no ano de 1776. 
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diagrama disciplinar esta produção de excedente é intensificada e o pagamento pelo trabalho 

tornou-se um salário em forma de dinheiro, o que desencadeou um regime de regras e normas 

que modificou de forma definitiva os códigos sociais anteriormente existentes e as relações 

políticas com os corpos.  

Deduz-se então que o diagrama disciplinar diferencia-se muito de seu antecessor, o 

diagrama da soberania. Para melhor compreender estas diferenças faz-se importante lembrar 

que se no diagrama da soberania o poder do rei e a justiça que este impunha aos corpos dos 

criminosos (direito real de punição, de decisão sobre aquele que irá viver e aquele que irá 

morrer) aparecia como uma justiça armada que reativava o poder e não restabelecia justiça; no 

diagrama disciplinar o corpo deve tornar-se útil à máquina civilizada capitalista; deve servir ao 

capital-dinheiro, produzir excedente para a acumulação.  

Para tanto foi elaborada uma nova anatomia política que, direcionada aos corpos, tinha 

por finalidade torna-los úteis e mais produtivos. Ao conjunto dessa anatomia política Foucault 

(2003) nomeou disciplina.  

 

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica de poder”, está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim 

corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 

utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma 

palavra: ela dissocia o poder do corpo [...] (Foucault, 2003, p. 119).   

 

A disciplina fabrica corpos submissos, aumenta a força econômica, a força de produção 

e utilidade destes, ao mesmo tempo em que diminui sua potência ativa, como mostrado por 

Foucault: 

 
Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. 

Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo ‒ ao 

corpo que se manipula, se modela. Se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou 

cujas forças se multiplicam. O grande livro do Homem-máquina foi escrito 

simultaneamente em dois registros: no anátomo-metafísico, cujas primeiras páginas 

haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos continuaram; o outro, 

técnico-político, constituído por um conjunto de regulamentos militares, escolares, 

hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações 

do corpo. Dois registros bem distintos, pois tratavam-se ora de submissão e utilização, 

ora de funcionamento e de explicação: corpo útil, corpo inteligível (Foucault, 2003, pp. 

117-118). 

  

Segundo o autor, essa nova anatomia política não foi uma descoberta súbita, mas uma 

multiplicidade de processos, “de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, 
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se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros” (Foucault, 2003, p. 119) e acabou por 

tornar-se, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação.  

O corpo mergulhado num campo político é diretamente atingido pelo poder. Este 

investimento político do corpo está ligado à sua utilização econômica (Foucault, 2003, p.25). 

Enquanto força de produção, o corpo é investido por relações de poder e de dominação, e sua 

constituição como força de trabalho só é possível em um sistema de sujeição em que a 

necessidade é um instrumento político habilmente calculado e organizado: “o corpo só se torna 

força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso” (Foucault, 2003, p. 26). 

 

Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou ideologia; pode muito 

bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais sem no 

entanto ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, 

não fazer uso de armas nem do terror, e no entanto continuar a ser de ordem física 

(Foucault, 2003, p. 26). 

 

Ao tratar destas novas táticas de poder Foucault (2003) considera a disciplina, “de 

ordem física”, por ter o corpo como alvo, e ao operar no corpo, atua também no psiquismo: é a 

modulação da subjetividade que leva à sujeição. Para o autor este processo de sujeição utiliza 

um saber sobre o corpo diferente do saber científico que trata de seu funcionamento, mas um 

saber político, que compreende os processos de formação do sujeito e deles faz uso. Este saber 

sobre o corpo somado a um controle das suas forças [das forças deste corpo], constitui o que 

Foucault (2003) chamou de “tecnologia política do corpo”. 

Esta tecnologia é difusa e composta de partes ou pedaços de discursos, materiais e 

processos em relação entre si, impossível de ser localizada ‒ não está num tipo definido de 

instituição, nem num aparelho de Estado, mas este recorre a ela, a utiliza, a valoriza. Esta 

“tecnologia política do corpo” é uma microfísica do poder que é “posta em jogo pelos aparelhos 

e instituições” (Foucault, 2003, p.26) e cuja validade se coloca entre seus funcionamentos e os 

próprios corpos com sua materialidade e suas forças.  

Esta microfísica, por sua vez, supõe que o poder nela exercido não seja uma 

propriedade, mas uma estratégia. Seus efeitos de dominação não são uma apropriação, mas 

exercidos por disposições e manobras, táticas, técnicas e funcionamentos que se desenvolvem 

e se exercem mais do que se possuem, é o efeito das posições estratégicas das classes 

dominantes. Não se aplica simplesmente como uma proibição ou uma obrigação, mas como 

relações que se aprofundam dentro da sociedade, uma vez que não se localizam nas relações do 

Estado com os cidadãos ou na fronteira das classes “[...] não são unívocas; definem inúmeros 
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pontos de luta, focos de instabilidade comportando cada um seus riscos de conflito, de lutas e 

de inversão pelo menos transitória da relação de forças” (Foucault, 2003, p. 26).  

As disciplinas mostraram-se diferentes da escravidão, uma vez que não se fundamentam 

nas relações de apropriação ou de violência dos corpos, próprias do diagrama da soberania. 

Também diferem da domesticidade, descrita por Foucault (2003) como uma relação de 

dominação constante, global, maciça e não analítica, pelo patrão. Diferente ainda da 

vassalagem, que se tratava de uma relação de submissão altamente codificada.  

 
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo 

humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco 

aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o 

torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 

política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de 

seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe (Foucault, 2003, p. 

119). 

 

Se no diagrama das alianças as relações de dívida e de crédito inauguraram um sistema 

de medidas, de comparação entre o desempenho dos indivíduos, como demonstrado por 

Nietzsche (1998, p. 59) ao afirmar que “[…] foi então que pela primeira vez defrontou-se, 

mediu-se uma pessoa com a outra”. No diagrama disciplinar este sistema de medidas é 

ampliado, tornando-se mais elaborado e disseminado.  

Para efetivar este sistema de medidas, utilizou-se e ainda utiliza de aparatos como a 

prisão, trabalhos forçados, a interdição de domicílios, a deportação e as multas. Tais castigos, 

apesar de serem penas físicas (exceto a multa), colocam o corpo em posição de intermediário, 

não de alvo principal, e qualquer intervenção nele pelo enclausuramento ou trabalho 

obrigatório, visa privar o indivíduo da liberdade: privar, ao mesmo tempo, de um direito e de 

um bem (Foucault, 2003, p.13).   

Nessa modalidade penal, o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de 

obrigações e de interdições. O sofrimento físico, a dor do corpo, não são mais os elementos 

constitutivos da pena: o castigo passou de uma arte de sensações insuportáveis a uma economia 

dos direitos suspensos.  

Conforme dissemos anteriormente, os castigos que substituíram os suplícios como 

técnica de sofrimento tinham por objeto a perda de um bem (multas, indenizações) ou de um 

direito (privação da liberdade). No entanto, castigos como o trabalho forçado ou a prisão “nunca 

funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao corpo: redução alimentar, 

privação sexual, expiação física, masmorra” (Foucault, 2003, p.18). Tais complementos 
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punitivos ensejam elementos disciplinadores tal qual se aplica aos animais de laboratório, bem 

aos modelos de condicionamento Pavloviano; do sistema de punição e recompensa 

Skinneriano, do comportamentalismo Behaviorista dentre outros. 

Este novo sistema punitivo é o que Foucault descreve como sendo empregado no 

diagrama disciplinar, em que o saber, as técnicas e os discursos científicos “se formam e se 

entrelaçam com a prática do poder de punir” (Foucault, 2003, p. 23) e com toda forma de poder 

disciplinar que se exerce sobre o corpo, fazendo deste um corpo obediente. A este corpo que 

pode se manipular, modelar, treinar, ao corpo que obedece, que se torna hábil, ou cujas forças 

se podem multiplicar, Foucault (2003) chamou de corpos dóceis: “É dócil um corpo que pode 

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (p.118).  

Os castigos dessa nova economia não são meras formas de repressão dos delitos, mas 

fenômenos sociais não puramente negativos (que reprimem, excluem, suprimem), uma vez que 

estão ligados a uma série de efeitos positivos e úteis para o mercado, como afirma Foucault 

(2003):  

 

[...] numa época em que a moeda e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos 

a um brusco crescimento dos castigos corporais – sendo o corpo na maior parte dos casos 

o único bem acessível; a casa de correção [...] o trabalho obrigatório, a manufatura penal 

apareciam com o desenvolvimento da economia de comércio. Mas como o sistema 

industrial exigia um mercado de mão-de-obra livre, a parte do trabalho obrigatório 

diminuíra no século XIX nos mecanismos de punição, e seria substituída por uma 

detenção com fim corretivo (Foucault, 2003, p.25). 

 

Para Foucault (2003) os sistemas punitivos devem ser analisados tendo o corpo como 

parâmetro de medida, pois “é sempre do corpo que se trata ─ do corpo e de suas forças, da 

utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão” (p.25). Esta “economia 

política do corpo” é também o combustível que move outros sistemas que buscam a utilidade e 

docilidade dos corpos, como as fábricas no capitalismo industrial, as escolas, os hospitais, e 

posteriormente as empresas de serviços no capitalismo financeiro, dentre outros.  

 

Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de 

poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, 

sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento 

político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização 

econômica; é numa boa proporção, como força de produção que o corpo é investido por 

relações de poder e de dominação; mas em compensação sua constituição como força de 

trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição (onde a necessidade é 

também um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o 

corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso 

(Foucault, 2003, pp.25-26). 
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Esta nova anatomia política se incidiu sobre os corpos através dos aparatos, 

dispositivos, tecnologias e técnicas disciplinares como a permanente vigilância, abordada por 

Foucault (2003) no estudo do sistema prisional e no seu modelo instituído a partir do Panóptico 

de Bentham. Este modelo tornou-se padrão e foi reproduzido em muitas instituições com o 

objetivo de adequar o uso do espaço e do tempo, extraindo deles melhor utilidade. A 

instrumentalidade do panóptico se justifica por sua arquitetura especial, que favorece a 

vigilância de toda a atividade local através de uma torre central que garante a visibilidade de 

toda a construção ao seu redor. Desta forma, aquele que vigia não pode ser visto por quem está 

sendo monitorado, o que confere à vigilância o estatuto de elemento surpresa. Nada escapa ao 

patrulhamento, que agirá de forma corretiva sempre que necessário. 

Este modelo de monitoramento foi ampliado e pode ser verificado no uso de câmeras 

de vigilância, nos documentos individuais que identificam e registram os sujeitos e suas 

atividades, como entrada e saída do trabalho ou da escola. No registro dos laudos e exames 

médicos que hoje incorporam, em muitas empresas de saúde, um sistema de registro online que 

transmite os dados de saúde do usuário para todo estabelecimento onde seu cartão de 

identificação do plano de saúde é acessado.  

Isto demonstra que o advento da informática e a internet inauguraram outra espécie de 

vigilância, bem mais elaborada, que utiliza a identificação e o rastreamento via algoritmos. 

Qualquer cadastro para atividades na internet, no trabalho, na aquisição de bens e serviços exige 

que sejam fornecidos dados de identificação como e-mail, endereço, RG, CPF. Ninguém 

permanece invisibilizado. Tudo é rastreado, codificado e interpretado em padrões que 

enquadram o perfil do sujeito como um modelo aceitável ou inaceitável, facilitando e 

favorecendo seu acesso a serviços e vantagens, ou impedindo esse acesso. 

O panoptismo é então um dispositivo espacial, que age sobre as multiplicidades 

confusas e indóceis, com a finalidade de discipliná-las para delas obter produtividade. A 

vigilância tem como função impor o fim do nomadismo, o fim dos errantes e dos perdidos, 

civilizando os corpos. Para tanto o poder fixa cada um em uma função social, fornecendo um 

rosto, uma rostidade25 (Deleuze & Guattari, 2012a) a cada indivíduo: advogado, médico, 

estudante, louco, homem, mulher, criança, etc.  

                                                      
25 Deleuze e Guattari (2012a, pp. 36-37) denominaram rosto as identidades que se atribuem socialmente aos 

sujeitos: mãe, filho, advogado, bailarina, etc. Para os autores, “os rostos são primeiramente individuais”, mas 

também constituem a redundância que a subjetivação necessita para se concretizar. “Os rostos concretos nascem 

de uma máquina abstrata de rostidade”, que atua sem que percebamos. 
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Inferimos que, ao exercer seu poder, o panóptico prescreve a cada um seu lugar. 

Subdivide e distribui de acordo com a origem social, a história pessoal, as capacidades e 

habilidades individuais. Produz sujeitos, fornece rostos, individualiza e simultaneamente 

massifica quando submete todos a um mesmo modelo de vigilância.  

Uma vez que a vigilância detecta um sujeito desviante da norma, uma sanção 

normalizadora poderá ser aplicada. Trata-se de um dispositivo que age infligindo pequenas 

penalidades, uma espécie de mecanismo penal para comportamentos inadequados frente às 

instituições disciplinares. Na sanção normalizadora “é utilizada, a título de punição, toda uma 

série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas 

humilhações” (Foucault, 2003, p.149).  

Diante de qualquer desvio [atraso, negligência, grosseria, desobediência, conversas 

paralelas, sujeira, indecência], “um modelo reduzido do tribunal” (Foucault, 2003, p.149) é 

acionado: uma sanção normalizadora proporcional deverá ser aplicada.  

Comparar os indivíduos e diferenciá-los de acordo com suas aptidões; medir e 

hierarquizar; coagir e excluir aqueles que não se enquadram; traçar limites entre o aceitável e 

inaceitável, normal e anormal, saudável e doente; são práticas disciplinares normalizadoras.  

 

A divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo papel: marcar os desvios, 

hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões; mas também castigar e 

recompensar [...] A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que 

permitem hierarquias e lugares; pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de 

classificação vale como recompensa ou punição (Foucault, 2003, p.151).  

  

Um sistema gratificação-sanção é então instituído e se torna operante no processo de 

treinamento e de correções. Este sistema gratificação-sanção tem como exemplo a prática de 

elogios e honrarias aos alunos obedientes, e as humilhações feitas aos alunos resistentes. Este 

sistema também está presente em formas mais sutis, como incentivo aos vencedores para que 

sirvam de parâmetro comparativo, é o caso das premiações ofertadas aos funcionários mais 

dedicados à empresa, por exemplo. “A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e 

controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza” (Foucault, 2003, p.153). 

A distribuição dos indivíduos enquanto “bons” e “maus” opera uma “diferenciação que 

não é a dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu 

nível ou valor” (Foucault, 2003, p.151). Tais práticas levam à submissão ao modelo ideal, que 

se torna um padrão a ser alcançado. Buscando enquadrar-se nesse modelo, torna-se válido 

qualquer tipo de autoagressão, auto-opressão, constrangimento, infelicidades de tipos variados, 
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desde que se garanta a inserção no padrão, e evite ser relegado ao grupo daqueles “sem 

aptidões”.  

O exame “combina as técnicas de hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É 

um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (Foucault, 

2003, p.154). Através do exame o sujeito torna-se números, medidas, estatísticas que 

possibilitam descrever o indivíduo e compará-lo aos demais, permitindo identificar os 

desviantes e os desajustados. “O poder disciplinar [...] se exerce tornando-se invisível: em 

compensação impõe aos que submete um princípio de visibilidade obrigatória” (Foucault, 2003, 

p.156).  

A disciplina, que não é a instituição, pode ser entendida como o modelo que o poder 

utiliza em seus processos de subjetivação. Nesse modelo, a partir do nosso nascimento, somos 

levados de uma instituição a outra: quando nossos corpos foram suficientemente docilizados na 

escola, estamos aptos à universidade, ou ao trabalho, dependendo da aptidão individual.  

Essa ordenação das multiplicidades humanas que a disciplina realiza ao individualizar, 

produz subjetividades em série e faz nascer o corpo dócil. Uma vez docilizado o corpo e 

interiorizada a vigilância, o sujeito vigia a si mesmo como forma de evitar as sanções.  

Quanto às modificações inauguradas pelo sistema capitalista industrial e sua associação 

com a aplicação das disciplinas, Sibilia (2015a, p.186) escreve: “Graças à disseminação dessas 

estratégias construiu-se uma importante figura sociopolítica e econômica: o trabalhador. Assim 

nasceu o operário, um dos protagonistas da grande epopeia industrial.” Dentre estas alterações, 

podemos citar o salário pago pela produção; a adaptação dos corpos ao ambiente fechado das 

fábricas; o escalonamento do tempo em horas que intensificou a utilidade dos corpos para a 

produção industrial dentre outras.   

O corpo circunscrito em um espaço fechado se fez presente também nas escolas, nas 

fábricas, nos hospitais e aos poucos se tornou o modelo utilizado nos mais variados campos da 

vida, como na vida privada da burguesia, que adotou o modelo disciplinar como referência. O 

modelo disciplinar foi transferido para a arquitetura das casas burguesas, que passaram a contar 

com quartos isolados para cada pessoa, permitindo que estas permanecessem em confinamento 

e ali, isoladas entre paredes fechadas, pudessem se compor enquanto pessoas (Sibilia, 2012).  

Esta nova configuração do espaço distribui os corpos de acordo com suas habilidades e 

capacidades, como a ordenação dos alunos nas carteiras escolares, dispostas em fileiras em 

frente à mesa do professor. Esta ordem demarca o lugar daquele que deve aprender e obedecer. 

O professor, por sua vez, tem lugar de destaque, separado dos alunos, marcando-o como aquele 
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que detém o conhecimento (poder-saber) e deve ser respeitado. Sua mesa é situada à frente, 

isolada dos demais e em posição de destaque, demonstrando autoridade.  

O tempo também foi organizado e decomposto nos seus mínimos detalhes: fragmentado 

para organizar as atividades dos corpos visando tornar o tempo esquadrinhado melhor 

aproveitado e o corpo ainda mais útil para a produção. A expansão do uso do relógio 

possibilitou uma rotina metódica, especialmente na vida urbana, com sua crescente necessidade 

de sincronizar as ações humanas com as tarefas produtivas. Estas foram então organizadas em 

intervalos regulares, tornando “habitual a divisão das horas e dos minutos em sessenta partes 

iguais, que passaram a servir como ponto de referência abstrato para todos os eventos” (Sibilia, 

2015a, p. 22). 

Este escalonamento temporal tornou possível também, uma elaboração dos atos 

corporais ― um cálculo do tempo gasto para cada atividade ― prática que se tornou cotidiana 

nas instituições (Foucault, 2003). Rapidez e eficácia determinadas na ação dos corpos alteram 

o tempo de vida do homem, que passa a ser determinado de acordo com as necessidades da 

fábrica, da escola, do comércio. Surge o tempo esquadrinhado, programado, ordenado, 

subdividido ‒ horário de entrada, horário de almoço, horário de descanso, horário de jantar, 

horário de dormir.  

 

É claro que tal esquadrinhamento temporal não ocorreu sem violência: os organismos 

humanos tiveram que sofrer uma série de operações para se adaptar aos novos compassos, 

dando luz à outras formas de ser, de estar e de movimentar-se nas coordenadas espaço-

temporais (Sibilia, 2015a, p.22). 

 

Para Deleuze (2017) esta ordenação do tempo é acompanhada de uma programação dos 

atos, de uma decomposição dos gestos, e isto, para ele, “Es el principio de la divisón del 

trabajo” (p.72). Sibilia (2015a, p. 32) afirma, a este respeito, que “mais elegante e eficaz, então, 

a sociedade moderna não precisou acorrentar nem açoitar os operários, conseguindo que eles 

voltassem no dia seguinte para trabalhar nas fábricas por livre vontade e não pelo uso explícito 

da violência”.  

Deleuze (2017) reconhece uma alteração na relação espaço-tempo e para ele, 

“Componer fuerzas en el espacio-tiempo es constituir una fuerza productiva cuyo efecto debe 

ser superior a la suma de las fuerzas elementales que la componen” (p. 72). Ou seja, esta 

alteração no espaço-tempo constitui uma força que se exerce sobre as demais forças anteriores 

a elas, muda por completo os códigos anteriormente existentes, introduz os corpos no diagrama 

disciplinar e possibilita sua captura pelas novas tecnologias políticas disciplinadoras. Isto é 
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perfeitamente compreensível quando consideramos que, nas palavras de Deleuze (2017, p. 73): 

“[...]una fuerza no es otra cosa que eso, su poder de afectar a outras fuerzas, su poder de ser 

afectada por outras fuerzas”. Desse modo, a força que altera o espaço-tempo, altera os códigos, 

altera os corpos, sujeita, disciplina, dociliza.  

Essa atenção voltada ao bom desempenho corporal, à sua utilidade e boa capacidade 

produtiva resultaram em ações que modificaram a forma de se perceber esse corpo, como o 

incentivo para a prática da atividade física visando a capacitação corporal para a nova rotina da 

produção nas indústrias. Nesse contexto, a educação física passa a fazer parte dos currículos 

escolares. Surgem, em muitos países, academias de ginástica para mulheres e de treinamento 

de lutas para homens.  

Havia ainda o incentivo, via mídia, para o cuidado com o corpo. TVs e rádios incluíram 

em sua programação espaços destinados ao ensino dos cuidados corporais. Para além do corpo 

preparado para a produção, a beleza corporal entrava em evidência e se mostrava enquanto 

possibilidade de negócio. A aparência do corpo se transformava em mercadoria.    

Nessa nova produção desejante, os corpos belos e ágeis estampados na tela do cinema 

e da TV suscitaram nos sujeitos um desejo axiomatizado pelo capital, de produzir para si um 

corpo belo. Surge então um novo produto a ser capitalizado: o corpo bonito. Para este corpo, 

foram desenvolvidas técnicas, produtos e serviços, através de pesquisas resultantes da 

associação entre ciência e tecnologia.  

O estatuto corporal foi intensamente modificado: o corpo não é mais supliciado nos 

castigos e nas punições do soberano, mas uma nova forma de suplício corporal tem início com 

os mecanismos disciplinadores: o corpo deve ser “adestrado”, treinado, disciplinado até o ponto 

em que, ao menor sinal, esteja apto a obedecer. Um simples olhar, um levantar de sobrancelhas, 

um torcer de lábios são suficientes para que se entenda que algo há de errado na postura social 

adotada.  

O emprego das elaboradas técnicas de adestramento corporal foi, com o passar do 

tempo, suficiente para levar o homem a um autossuplício (ainda presente no controle). Esse 

autossuplício tem por objetivo fazer com que o indivíduo “caiba” no modelo social aceito como 

correto. Uma espécie de autodisciplinamento para tornar os próprios corpos aptos, capazes de 

se adaptarem a situações adversas e diversificadas; um exercício constante para tornarem-se 

resilientes, resistentes, produtivos, cada vez mais úteis ao capital. 

O novo estatuto corporal transforma o corpo em produto moldável, que deve adquirir a 

capacidade de se converter em utilidade ao capitalismo e permitir que dele se extraia a potência, 

seja em forma de produção de bens, seja convertendo-se em objeto dessa produção, como na 
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construção do corpo belo. O corpo é então inscrito em uma nova maquinaria, a máquina de 

produção da beleza, que encontrará ressonância na axiomática do capital e será disseminada 

pelo campo social. 

Essas novas táticas de poder geraram processos de individualização, que fizeram com 

que os sujeitos passassem a agir preocupados apenas consigo. A vida coletiva do diagrama das 

alianças há muito não existia, assim como também não tinha mais existência as inscrições 

corporais que fazia dos homens seres iguais perante o uso comunal da terra, porém, uma certa 

solidariedade entre grupos que persistia em permanecer, findou de modo impactante com as 

disciplinas. A rotina massacrante da utilidade dos corpos marcou um tipo de bestialidade quase 

imperceptível, distribuída homeopaticamente ao longo da vida, e fez dos homens seres 

insensíveis à sua própria agonia. 

Essas transformações, essa docilização dos corpos, não se deu de forma branda, como 

por vezes pode parecer. Ela se deu à custa da subjugação dos indivíduos, colocados em uma 

situação tal, que se veem sem saída e obrigados a tolerar o sacrifício do corpo para garantir 

meios de sobrevivência. Imaginemos nas fábricas, os corpos obrigados a se adaptarem à nova 

modalidade do trabalho repetitivo, ao prolongado tempo em pé, aos intervalos marcados para o 

uso do banheiro, para as refeições. A longa jornada na linha de produção e a escassez cada vez 

maior do tempo livre para usufruir da própria vida. Como contrapartida para todo esse 

sacrifício, o recebimento de um salário suficiente apenas para garantir que não falte comida na 

mesa e nem um teto sob o qual se abrigar e se proteger das intempéries da natureza.  

A submissão dos corpos não necessitou de violência, de coerção ou de castigos 

aplicados diretamente no corpo físico, como na escravidão, mas sim de técnicas de desamparo, 

do medo de perder a possibilidade de garantir o próprio sustento, do desespero diante da perda 

do emprego e da ausência de ter a quem recorrer em um momento de necessidade.  

A premissa da sociedade disciplinar de fazer com que o indivíduo modele o seu 

comportamento foi alcançada pelo uso constante do monitoramento. A subjetividade tornou-se 

tão dócil que a vigilância não é mais necessária. Basta que se tenha dela o conhecimento, a ideia 

de sua existência, para que os sujeitos se comportem como se estivessem de fato sendo vigiados. 

Para tanto, o medo foi adotado enquanto estratégia e, uma vez disseminado, tornou dóceis os 

homens, sujeitou-os à obediência às normas estabelecidas e ao auto-ajustamento de suas 

condutas. 

Essa modelagem dos corpos e da subjetividade causou-lhes um entorpecimento, um 

distanciamento social, um isolamento de modo que já não se prestem mais atenção aos gritos e 

gemidos de dor que se emanam do espaço social. O treinamento a que se submetem os corpos 
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desde sua infância parece anestesia-los para quaisquer sensações diferentes daquelas ensinadas 

através do emprego das técnicas disciplinares.  

 Ao longo do tempo, o modelo disciplinar com seu monitoramento tornou-se hábito 

naturalizado em nosso meio. Agimos de modo a favorecer tal vigilância quando optamos por 

comunicar nossa localização ao permitir que o Sistema de Localização Global ─ GPS do celular 

emita aviso de nossa permanência em determinado lugar.  

Tornamos pública a nossa vida cotidiana e por vezes até nossa intimidade ao 

publicarmos fotos e vídeos pessoais. Emitimos opiniões de foro íntimo nas redes sociais, muitas 

vezes permeados de juízo de valor, e recebemos em troca, comentários e curtidas, numa espécie 

de exposição narcísica que, ao mesmo tempo em que homogeneíza, também individualiza. Esta 

exposição social permite que uma análise de cada indivíduo seja feita, enquadrando-o em uma 

linha de normalidade e semelhança, que distinguirá os amigos daqueles que toleramos, 

detestamos ou simplesmente somos indiferentes.  

Não é mais necessário o emprego dos mecanismos disciplinadores como no início do 

diagrama disciplinar, os sujeitos já estão aptos a se posicionarem de acordo com as normas 

sociais, a vigiarem a si e aos demais, a punirem a si ou aos outros, usando eles mesmos dos 

mecanismos disciplinadores iniciados nas instituições e aos poucos apropriados pelos sujeitos 

e espalhados por todo o socius. Esta nova postura inaugura o que Deleuze (2013a) chamou de 

controle. Deleuze (2013a) entende que na sociedade de controle os indivíduos se mostram sob 

os efeitos dos dispositivos disciplinares, mesmo sem a presença de alguma vigilância, sanção 

normalizadora ou exame. A sociedade de controle será melhor discutida mais à frente.  

O diagrama disciplinar entrou em declínio frente ao diagrama do controle. No âmbito 

das relações diagramáticas não podemos considerar que este novo diagrama trouxe o fim do 

diagrama anterior, mas a sua perda de intensidade, dando lugar a outras maquinações, outras 

potências, outros arranjos econômicos, políticos e sociais. Como as relações diagramáticas 

possuem um caráter de coexistência, disciplina e controle permanecem dispersos no socius. 

Para Deleuze (2013a), ao elaborar sua análise sobre as sociedades disciplinares, 

Foucault já antevia este deslocamento de um diagrama a outro, como mostra o trecho abaixo: 

 

Mas o que Foucault também sabia era da brevidade deste modelo: ele sucedia às 

sociedades de soberania cujo objetivo e funções eram completamente diferentes 

(açambarcar, mais do que organizar a produção, decidir sobre a morte mais do que gerir 

a vida); a transição foi feita progressivamente [...] mas as disciplinas, por sua vez, 

também conheceriam uma crise, em favor de novas forças que se instalaram lentamente 

e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial: as sociedades disciplinares é 

o que já não éramos mais, o que deixávamos de ser (Deleuze, 2013a, pp. 223-224).  
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Acreditamos que a Sociedade de Controle seja resultante de uma combinação entre a 

Disciplina e a Biopolítica26, uma vez que a disciplina, enquanto uma das técnicas de biopoder 

é utilizada pela Biopolítica na gestão da vida. “No caso específico do mundo capitalista e 

industrial, as diversas manifestações do biopoder tinham como principal objetivo converter os 

corpos e o tempo dos indivíduos em força produtiva, tendo a máquina como modelo e como 

metáfora inspiradora” (Sibilia, 2015a, p. 33).  

 

A aparição histórica das biopolíticas foi pouco posterior à dos aparelhos disciplinadores, 

em função de sua complexidade centralizada no aparato estatal, mas suas estratégias só 

puderam se enraizar na população graças ao trabalho prévio operado nos corpos 

individuais [pelos mecanismos disciplinadores]. Pois o objetivo das biopolíticas era 

organizar a vida no plano coletivo, cultivá-la, protege-la, garanti-la, multiplica-la, regulá-

la; enfim, controlar e compensar suas contingências, delimitando suas possibilidades 

biológicas ao encaixa-las num formato preestabelecido e definido como normal (Sibilia, 

2015a, p. 184). 

 

A implementação de biopolíticas de planejamento, regulação e prevenção em diversos 

aspectos da vida populacional, ocorrida nos Estados da era industrial, objetivavam intervir nas 

condições de vida e assim impor normas adaptativas a um determinado projeto governamental 

compatível com a nova concepção de vida da era moderna, que considerava a metáfora do 

homem máquina: passível de ser modificado e ajustado às necessidades produtivas do 

capitalismo. 

 

Esse feixe de estratégias estatais veio a complementar outra série de dispositivos e 

medidas, também característicos da era industrial: aqueles que apontavam para o 

disciplinamento dos corpos individuais. Nas instituições de confinamento que 

articulavam as vidas cotidianas de todo os homens, mulheres e crianças modernos 

(escolas, fábricas, hospitais, prisões), esses mecanismos disciplinares conseguiam que os 

sujeitos interiorizassem a vigilância centralizada através de uma série de punições 

normalizadoras. Além disso, pautavam o ordenamento racional do tempo e a distribuição 

dos corpos no espaço, conforme regulamentos estritos e também tutelados pela máquina 

ideal: o relógio. Apoiados nos saberes proporcionados pelas ciências humanas ‒ através 

de seus métodos clássicos: confissão, observação e exame ‒ [...]  

Ambos os vetores desse tipo de poder característico da era moderna ‒ disciplina e 

biopolíticas ‒ articularem-se no contexto do capitalismo industrial, como dois conjuntos 

de técnicas orientadas a perpetuar seu bom funcionamento (Sibilia, 2015a, p.181).  

 

                                                      
26 Biopolítica é entendida como um tipo de gestão da vida, uma nova modalidade de poder que controla todo o 

campo da vida humana. Forma de exercício do poder sobre as populações enquanto entidades biológicas, com 

finalidade de usar essa população como uma máquina para produzir, produzir riquezas, bens, produzir outros 

indivíduos (Foucault, 2008a). 



72 

 

Para a autora Paula Sibilia (2015a, p. 182), tratava-se de “tentativas governamentais de 

colocar uma camisa de força na confusa organização urbana daqueles tempos”. Esta 

organização social ocorre por meio das políticas de higiene, planejamento urbano e 

populacional, que contava com o registro e controle dos nascidos, dos mortos, daqueles em 

idade produtiva e reprodutiva. “Um enquadramento progressivo e persistente dos corpos 

humanos no tempo e no espaço daquelas cidades industriais que não cessavam de brotar nas 

paisagens ocidentais” (Sibilia, 2015a, p. 183). 

 

Ao estender seus controles à vida inteira de todos os indivíduos, o projeto do biopoder 

era ambicioso demais: requeria o envolvimento de um conjunto de estabelecimentos 

pedagógicos e médicos decalcados da prisão, incluindo aí o tão valorizado lar familiar no 

modelo burguês, todos dedicados a talhar incessantemente as subjetividades de crianças 

e adultos. Passando do nível micro para o macro, entram em cena os fortes Estados-nação 

do século XIX e da primeira metade do XX, cujas biopolíticas apontavam diretamente 

para o âmago vivo das populações nacionais (Sibilia, 2015a, p. 187). 

 

Desse modo, os mecanismos disciplinares, em especial a constante vigilância [que 

objetivava a sujeição às normas] promoveram uma autovigilância generalizada, agindo não 

somente nos corpos, mas estendendo suas garras aos processos de subjetivação dos indivíduos, 

tornando os corpos dóceis e treinados, adestrados para a produção capitalista, mas também 

sujeitos a mecanismos com capacidade cada vez mais elaborada de capturar a subjetividade e 

moldá-las a seu favor. Este agir na subjetivação, esta autovigilância generalizada, esta produção 

de sujeitos obedientes e colaborativos é entendida por Deleuze (2017, 2013a) como Controle.  

Deleuze (2017) reconhece que Foucault, em suas análises, demonstrou que foi na 

formação disciplinar que se constituiu a forma jurídica “homem”, que possibilitou a relação do 

homem com o homem, que resultou no máximo de efeito e de utilidade para a produção no 

capitalismo. “El sujeto de derecho ya no es el soberano, el sujeto de derecho es el hombre” 

(Deleuze, 2017, p.365), que operava o disciplinamento dos corpos, como já discutido.  

Percebe-se, portanto, que um novo agenciamento do desejo se fez no campo social. 

Diferente do desejo codificado pelas marcas corporais e pelos casamentos do diagrama das 

alianças, em que o objeto do desejo era a terra como meio de produção e reprodução social. 

Nem tampouco o desejo descodificado e sobrecodificado pela vontade do soberano; o desejo 

tornado o desejo do rei como no diagrama da soberania. Mas o desejo descodificado e 

reterritorializado na axiomática do capital. O desejo moldado pelos fluxos do capitalismo, 

axiomatizado pelo capital e capaz de produzir intensidades capitalizadas, mercantilizadas. A 
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observação desta novidade levou Deleuze (2017) a afirmar que Foucault já sabia que as 

sociedades marcadamente disciplinares estavam chegando ao fim. 

 

3.3. O Diagrama de Controle e a Axiomática do Capital 

 

Nas sociedades de disciplina não se parava de recomeçar (da escola à caserna, da caserna 

à fábrica), enquanto nas sociedades de controle nunca se termina nada, a empresa, a 

formação, o serviço sendo os estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma 

modulação, como que de um deformador universal (Deleuze, 2013, pp. 226-226). 

 

 

Ao tratar da passagem das sociedades disciplinares às sociedades de controle Deleuze 

(2013a, p.219) afirmava categoricamente: “é certo que entramos em sociedade de ‘controle’, 

que já não são exatamente disciplinares”. Reconhecia Foucault como “pensador das sociedades 

de disciplina, e de sua técnica principal, o confinamento” (p.p.219-220), mas alertava que 

 

[...] de fato, ele é um dos primeiros a dizer que as sociedades disciplinares são aquilo que 

estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de 

controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e 

comunicação instantânea (Deleuze, 2013, p.220). 

 

Hur (no prelo) elaborou uma análise acerca desse movimento de transição das 

disciplinas ao controle, tendo por referencial as obras publicadas de Deleuze e uma compilação 

de aulas recentemente publicada pela editora argentina Cactus. Em sua análise Hur aponta que  

 

Além das discussões foucaultianas sobre o poder, constatamos que foram necessárias 

quatro linhas para que Deleuze chegasse à elaboração do diagrama de controle: o 

pensamento pós-moderno, a mutação das máquinas técnicas, a mutação das formas 

jurídicas na história da filosofia e o recurso à literatura beatnik norte-americana (Hur, no 

prelo).  

 

 A elaboração que aqui fizemos não pretende pormenorizar tais questões, discutiremos 

esta transição a partir da intensificação da axiomática do capital, tal como proposto por Deleuze 

em suas publicações. Dessa forma, a passagem das sociedades disciplinares para as sociedades 

de controle foi marcada pelo surgimento de um novo agenciamento psicopolítico que Deleuze 

e Guattari (2011a) denominaram axiomática do capital, uma teoria que objetiva compreender 

como o capitalismo engendra um tipo de gestão econômica, política e social para possibilitar 

sua expansão e, ao mesmo tempo, impor limites aos fluxos capitalizados que colocam em risco 

seu funcionamento.  
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Este novo agenciamento não mais opera por codificação como no diagrama das 

alianças, nem por descodificação como no diagrama da soberania e também não mais por 

sobrecodificação. Ele age por um movimento ao mesmo tempo, complexo e singular de 

descodificação dos códigos anteriormente existentes. Ao reterritorializar esses fluxos 

descodificados, o faz “substituindo os códigos por uma axiomática contábil ainda mais 

opressiva (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 233), uma “axiomática de quantidades abstratas” 

(p.304), a axiomática do capital.  

Para Deleuze e Guattari (2011a) “descodificar quer dizer compreender um código e 

traduzi-lo; porém, mais do que isso, é destruí-lo enquanto código, atribuir-lhe uma função 

arcaica, folclórica ou residual” (p.25).  Para os mesmos autores o capitalismo  

 

[...] opera a descodificação dos fluxos que as outras formações sociais codificavam e 

sobrecodificavam [...] substitui os códigos por uma axiomática extremamente rigorosa 

que mantém a energia dos fluxos num estado ligado sobre o corpo do capital como socius 

desterritorializado, mas que é também mais implacável do que qualquer outro (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p. 327). 

 

As sociedades disciplinares adotavam um modelo de instituições que governavam 

tanto o meio social quanto o individual e por meio dos aparatos disciplinares do encarceramento 

em espaços fechados e das normas de conduta e gestão da vida. O movimento de ruptura dos 

muros que encerravam as instituições, fez surgir no campo social um novo modelo de 

sociedade, as sociedades de controle. Esta transição do modelo social disciplinar para o controle 

foi compreendida como uma crise das instituições [família, escola, saúde-medicina, trabalho, 

et.] (Hur, 2015a). 

Esta ilusão de uma crise das instituições se deu devido às mudanças nesse modelo 

institucional, que passou a ser “descentralizada e mutante”, redefinindo as fronteiras das 

instituições que passaram de espaços fechados para campo aberto. Hur (2015a) defende que a 

axiomática do capital antecede este movimento, uma vez que opera a descodificação dos 

códigos existentes e sua recodificação na axiomática.  

Este movimento de descodificar e recodificar na axiomática do capital é possível uma 

vez que as instituições são formadas pelo conjunto dos códigos sociais e paralelamente, estas 

instituições operam também por códigos e normas (Hur, 2013b). “As engrenagens das 

instituições procedem eminentemente por processos de codificação” (Hur, 2015a, p.164).  

A emergência do capitalismo, ao implantar sua lógica da propriedade privada, ao fazer 

penetrar no socius o dinheiro enquanto moeda e ao submeter o homem a condição de 

trabalhador livre remunerado descodificou os fluxos codificados do antigo regime, mas não 
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colocou outros códigos em substituição. Traçou uma lógica própria, um funcionamento social-

econômico e político próprio, nunca antes existente no socius: a axiomática do capital. 

 

A axiomática do capital não produz códigos ou moldes que formatam as condutas e o ser, 

mas uma “fórmula” que modula as condutas e o ser, numa instabilidade perpétua. Não há 

mais um código que se refere a uma conduta, mas um modo de funcionamento, um 

esquema imaterial, uma combinatória, que ressoa, reverbera e deve ser multiplicada e 

multiplicada em todas as instâncias da vida; não apenas nos processos econômicos, mas 

também políticos, relacionais, afetivos, cognitivos, resultando numa subjetividade 

capitalística. A axiomática do capital atua no material e no imaterial, modulando as 

condutas na mesma marcha incessante da lógica da produtividade, por mais que elas 

possam adquirir as mais distintas roupagens (Hur, 2015a, p.165). 
 

Então essa nova lógica do capitalismo, a sua axiomática, age em todas as instituições 

e também na subjetividade. Uma vez descodificadas as instituições são recodificadas na 

axiomática do capital, e não mais operam por códigos como na disciplina. Obedecem ao 

mercado, modulam-se de acordo com as necessidades do capital-dinheiro e elaboram suas 

normas de conduta de acordo com a lógica da lucratividade, do excedente, da exploração da 

capacidade de produção e de inovação dos sujeitos. “As instituições tornaram-se de certa forma 

mais imateriais, sendo internalizadas e subjetivadas pelos indivíduos no cotidiano” (Hur, 2015a, 

p.167). 

Nessa nova modulação das instituições por meio da axiomática do capital, normas e 

códigos não são abolidos, são substituídos e determinados pela axiomática, tomando uma 

posição secundária no que tange o seu funcionamento. Nesse modelo social os códigos tornam-

se “o meio para justificar os fins, por isso sempre estão em regime de mutação, para aumentar 

a própria eficácia e produtividade da instituição” (Hur, 2015a, p.167). Ou seja, os códigos são 

modificados, adaptados, desprezados, ignorados ou mesmo burlados de acordo com as 

necessidades da axiomática do capital e seu imperativo da propriedade privada, da lucratividade 

e da mão de obra assalariada. 

 

[...] as formas mudam, mas a axiomática do capital permanece a mesma. Por isso que por 

mais que pareça que nos tornamos livres dos muros das instituições, estes permanecem, 

não da forma concreta, mas imateriais. Não mais pela forma aprisionante dos códigos, 

senão pela axiomática do capitalismo (Hur, 2015a, p.167). 

 

Uma vez operando por meio dessa axiomática do capital, a sociedade disciplinar, que 

era marcada pela forte ação dos códigos e normas no campo social, se desloca para uma nova 

formação, a sociedade de controle, que opera por um mecanismo invisível de monitoramento, 

uma espécie de atualização do panoptismo. Adotam-se mecanismos mais elaborados de gestão 
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da vida que utilizam como dispositivos de controle as redes que interligam as populações, que 

comunicam em massa, como a mídia e o marketing. Essa capacidade de atingir um grande 

número de indivíduos fez desses dispositivos de comunicação em massa verdadeiros 

dispositivos de modulação da subjetividade. 

Os aparatos e dispositivos disciplinares, os códigos, as normas, as regras que 

subjetivavam por meio da obediência, da vigilância, e do encarceramento, o uso do castigo e da 

punição, tiveram sua aplicação reduzida, ao mesmo tempo em que surgiu uma nova modalidade 

de processos de subjetivação em campo aberto, quase imperceptíveis aos sujeitos, travestidos 

de lazer, de diversão, de socialização. 

As subjetividades, até então forjadas nas instituições normalizadoras/disciplinadoras, 

passaram a ser forjadas também por instituições de controle social como a TV, a internet, a 

publicidade e a propaganda, garantindo não só o consumo de produtos e serviços, mas também 

a adoção de um estilo de vida, de crenças, de conceitos a serem disseminados no meio social 

pelos próprios indivíduos, propagadores e defensores daquilo que acreditam ser seu: seu sistema 

de crenças, seu estilo de vida, sua maneira de pensar, suas opiniões, quando apenas absorvem 

o que lhes é oferecido pelos novos aparatos de controle social, e propaga tais conceitos sob o 

selo de uma pretensa singularidade que nada mais é do que uma subjetividade massificada, a 

subjetividade capitalística (Guattari e Rolnik, 1986). 

Desse modo os processos de subjetivação não mais se constituem na individualidade, 

por meio dos processos de subjetivação operados na disciplina, onde se compunham em 

ambientes fechados (fábrica, escolas, nos quartos das casas burguesas). Tornaram-se parte do 

socius, sendo forjados no meio social, em espaços abertos, e por vezes em espaços virtuais ou 

digitais como a internet. Além do espaço, o Controle se afasta da Disciplina também no que 

concerne à disposição do tempo. 

Enquanto na Disciplina o tempo era regulado pelo relógio, no Controle o tempo 

cronológico acaba por tornar-se pouco produtivo, uma vez que o escalonamento do tempo 

demarca períodos destinados ao descanso, ao lazer, ao suprimento de necessidades fisiológicas. 

Nesse sentido, um corpo útil é aquele capaz de produzir em todo tempo possível, de adaptar-se 

ao processo produtivo e viver nos intervalos entre uma produção e outra.  

Cada indivíduo deve pensar qual o melhor momento para extrair mais do seu corpo, e 

os corpos não respondem da mesma forma, para cada corpo, uma medida, um tempo, uma 

capacidade. O tempo permanece capturado, não mais uma captura homogênea como nos 

horários preestabelecidos da disciplina, mas no campo da heterogênese. A produção agora 

acontece o tempo inteiro, e não mais em turnos. É como se a produção se adaptasse aos hábitos 
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temporais dos indivíduos. Se o sujeito é notívago, que produza a noite. Se é produtivo pela 

manhã, que acelere sua atividade nesse período. O importante é que a produção nunca pare. 

Mas o verdadeiro "tempo livre" parece mesmo estar perdido. Na sociedade disciplinar 

parecia que quando o indivíduo saía da fábrica o tempo era dele, para seu uso, até que retornasse 

à fábrica no dia seguinte para outro turno de trabalho. Na sociedade de controle o tempo para o 

lazer, para o ócio, parece não mais existir, pois quando se pensa que está usando o “tempo livre” 

para o descanso, nos colocamos em frente aos dispositivos midiáticos que estão constantemente 

a serviço do capitalismo e agem nos processos de subjetivação, auxiliando na elaboração de 

uma subjetividade controlada, cativa, presa a um único modelo social, o do capitalismo. Isto 

gera uma sensação de que desfrutamos de mais liberdade, mas de fato o controle sobre nossas 

atividades sutilmente se avoluma. 

Este controle, agora exercido em campo aberto, no seio das sociedades, não mais 

circunscrito aos espaços fechados, passa a ser utilizado para garantir que esses fluxos 

descontrolados sejam expostos, que possam ser vistos, estudados, compreendidos e, de alguma 

forma, apropriados pelo capitalismo. Esses movimentos de apropriação dos fluxos 

desterritorializados no capitalismo formam a axiomática do capital. 

Para a sociedade de controle é fundamental manter a ilusão de liberdade: pode-se dizer 

ou fazer o que se quer desde que se permaneça dentro de parâmetros circunscritos, aceitáveis à 

vida social e civilizada. Os indivíduos acabam por agir e se expressar conforme tais parâmetros 

aceitáveis e nem sequer percebem. Formas de comportamento ou discursos que possam 

ameaçar o sistema político e econômico são proibidas e energeticamente combatidas.  

Essa sensação de liberdade é de fato o mecanismo de controle agindo sobre os sujeitos, 

exatamente por criar a impressão de que se pode fazer o que quiser; ser quem almejar; ir onde 

desejar. A liberdade é falseada uma vez que as condutas atípicas para os padrões aceitos são 

cerceadas e as condutas ilícitas são consideradas criminosas. Este falseamento da liberdade e a 

punição das condutas desviantes gera aquilo que pode ser interpretado como o que negamos 

por não se tratar de algo que praticamos, uma vez que é entendido como uma prática dos outros. 

Esse outro é o que goza de verdadeira liberdade, porém, é o alvo das sanções e das punições, o 

que acaba por criar um certo medo, uma aversão e até intolerâncias às liberdades, que são 

tachadas de desvios, desordens, ou perturbações sociais. No momento em que consideramos 

diferentes aqueles que estão subjugados aos efeitos do poder, ou quando consideramos justas 

as sanções e punições, estamos submetidos, de forma muito profunda, ao controle. 

O controle então não se dá mais por uma anatomopolítica, nem por uma biopolítica, 

mas pela axiomática do capital que prescinde de registros, números e estatísticas, uma vez que 
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opera por processos de subjetivação que se dão no espaço social e se propagam por meio dos 

aparatos comunicacionais como a mídia e o marketing, mas ainda utiliza das instituições 

axiomatizadas pelo capital e sob roupagens mais maleáveis do que na disciplina.  

A este respeito Deleuze (2013a) afirma: 

 

O marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a raça imprudente de 

nossos senhores. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo 

e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua 

(Deleuze, 2013, p.228).  

 

Se no diagrama das alianças a memória era escrita na carne, por meio das marcas. No 

diagrama da soberania a memória era o suplício que garantia ao rei a descendência direta de 

deus e o trono aos seus descendentes, “contrariamente aos códigos, a axiomática encontra nos 

seus diferentes aspectos seus próprios órgãos de execução, de percepção, de memorização. A 

memória deveio uma coisa ruim” (Deleuze e Guattari, 2011a, p. 333). Na civilização a memória 

não é mais bem-vinda, ao contrário, para que a axiomática do capital tenha força e garanta a 

existência do capitalismo é necessário que até a memória dos homens seja descodificada e que 

recodifique na própria axiomática, tornando-se moldável, resiliente.  

A sociedade do controle aparenta não monitorar os corpos ou os casamentos como nas 

sociedades primitivas, nem o temor a deus ou ao rei como nas sociedades de soberania, nem o 

comportamento, a conduta ou a utilidade dos corpos, como nas sociedades disciplinares. Não 

se ocupa de forma tão intensa ou direta com a sexualidade, havendo uma certa tolerância a que 

se relacionem das diversas formas que se deseje.  

Os hábitos corporais dos sujeitos também não mais configuram uma ameaça, e são 

toleradas modificações corporais diversas como tatuagens, piercings, escarificações dentre 

outros. Também há mais tolerância com as diferentes formas de manifestação religiosa, com as 

crenças individuais. Porém a sociedade de controle ocupa-se, de forma tenaz com a 

produtividade dos corpos, com sua capacidade de consumir e ser consumido pela axiomática 

do capital.  

A persistência das normas de conduta no campo social são uma amostra da 

coexistência entre o diagrama disciplinar e o diagrama do controle. As disciplinas ocuparam-se 

de questões relativas ao monitoramento das atividades dos sujeitos, porém, no controle tais 

monitoramentos tendem a apresentar-se de forma mais sutil, sob o discurso do respeito às 

liberdades individuais.  
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Embora a vigilância sob estes aspectos tenha se tornado uma prática menos intensiva 

e a ideia de liberdade seja consumida como uma realidade que possa ser vivenciada, há um 

limite para tais questões. Este limite é tanto concernente à disciplina e suas práticas, que tendem 

a fixar os sujeitos nas normas (da religião, da medicina, dos costumes, etc), no que pode ser 

entendido como neo-arcaísmos (como o preconceito contra homossexuais e obesos, o 

machismo, o estigma do envelhecimento, etc), quanto é concernente ao capitalismo, que tende 

a frear tais liberdades quando estas ameaçam sua hegemonia. 

 

[...] apesar da abundância de carteiras de identidade, de fichas e de meios de controle, o 

capitalismo nem sequer tem necessidade de escrever nos livros para suprir as marcas 

desaparecidas dos corpos. Não passam de sobrevivências, arcaísmos com funções atuais. 

A pessoa deveio realmente “privada”, na medida em que deriva das quantidades abstratas 

e devém concreta no devir-concreto destas mesmas quantidades. Estas é que são 

marcadas, não mais as próprias pessoas: seu capital ou sua força de trabalho, o resto não 

tem importância, você será sempre reencontrado nos limites ampliados do sistema, ainda 

que seja preciso fazer um axioma para você (Deleuze e Guattari, 2011a, p. 333-334).  

 

As palavras de Deleuze e Guattari (2011a) apontam para esse movimento de 

maleabilidade, de tolerância com o diferente que o mundo civilizado demonstra ter. Não 

importam as identidades, nem as singularidades. As fronteiras não mais existem e o mundo é 

globalizado, interconectado, fala a mesma linguagem: a da axiomática do capital, para a qual 

não há barreiras intransponíveis, nem limites que não sejam superados/ultrapassados.  

Este movimento de maleabilidade dá aos sujeitos um sentimento de liberdade, uma 

crença de que se é livre e pode-se fazer escolhas, mas só há liberdade dentro dos limites do 

capitalismo, e só há as escolhas dadas por sua axiomática. Qualquer fluxo que possa ameaçar 

escapar a essa lógica de funcionamento será capturado e agenciado na axiomática do capital. 

Logo esse fluxo será convertido em um produto ou serviço que o capitalismo transforma em 

mercadoria capaz de gerar ganho, mas esse fluxo capitalizado só sobreviverá se for lucrativo.  

Se lucrativo, um código será elaborado para este fluxo, que será normatizado, 

normalizado, circunscrito. Serão criados para ele regulamentações, impostos, fiscalizações, que 

serão modificadas quando emergir desse fluxo outro que tente escapar, e que será descodificado 

e axiomatizado, num processo que em lugar de ser infinito, é finito, pois encerra o fluxo tão 

logo este se coloque em movimento. 

Este controle dos fluxos descodificados se dá pelo uso dos mecanismos disciplinares, 

quando estes são capazes de contê-los. Porém, quando esses fluxos ampliam-se e disseminam 

pelo campo social, cabe ao capitalismo empregar sua axiomática e num movimento quase 

imperceptível, axiomatiza tais fluxos desterritorializados. Assim o capitalismo se apropria de 
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movimentos sociais insurgentes e das revoluções, fazendo parecer, a olhos distraídos, que 

direitos foram conquistados: surgem os inúmeros feminismos com seus academicismos capazes 

de vender livros, palestras, filmes hollywoodianos. Surge a velhice travestida de melhor idade 

e os pacotes de viagens, cruzeiros dos sonhos, condomínios especializados para a vida madura. 

Estampa-se a imagem de Che Guevara em camisetas e quadrinhos vendidos em lojinhas 

simpáticas e perfumadas de shoppings centers e free shops de aeroportos internacionais em 

todo mundo capitalista. 

 

[...] o movimento objetivo aparente do capital, que de modo algum é um 

desconhecimento ou uma ilusão da consciência, mostra que a essência produtiva do 

capitalismo só pode funcionar sob esta forma necessariamente mercantil ou monetária 

que a comanda, e cujos fluxos e relações entre fluxos contêm o segredo do investimento 

de desejo (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 318). 

 

Parece incoerente a afirmativa de que há nos sujeitos o desejo por um sistema político, 

econômico e social que o explora, o oprime e o controla a seu favor. Deleuze e Guattari (2011a, 

p.341) se indagam a esse respeito: “Como explicar que o desejo se dedique a operações que não 

são desconhecimentos, mas investimentos inconscientes perfeitamente reacionários?”. Para os 

autores, “o desejo nunca é engando. O interesse pode ser enganado, desconhecido ou traído, 

mas não o desejo” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.341). É possível que se deseje contra os 

próprios interesses, e o capitalismo27 utiliza disso criando os neo-arcaísmos que 

reterritorializam os fluxos descodificados gerando as neoterritorialidades que capturam o 

desejo. 

 

As sociedades modernas civilizadas definem-se por processos de descodificação e de 

desterritorialização. Mas o que elas desterritorializam de um lado, elas reterritorializam 

do outro. Essas neoterritorialidades são frequentemente artificiais, residuais, arcaicas; só 

que são arcaísmos com uma função preferencialmente atual, nossa maneira moderna de 

“ladrilhar”, de esquadriar, de reintroduzir fragmentos de código, de ressuscitar antigos, 

de inventar pseudocódigos ou jargões (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 341). 

 

A conquista do que se percebe como um direito social nada mais é do que a 

axiomatização de algum fluxo desterritorializado. Ou seja, é o controle desse fluxo, seu uso e 

seu emprego para perpetuar e garantir o funcionamento do sistema capitalista.  

As crises financeiras são outra forma de controle utilizada pelo sistema capitalista para 

garantir que o lucro das grandes corporações não cesse de crescer. Consideramos perfeitamente 

                                                      
27 Não apenas o capitalismo tem conhecimento e se utiliza dessa contradição do desejo, “mas também o socialismo, 

o partido e a direção do partido” (Deleuze e Guattari, 2011a, p. 341). 
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aceitável que em uma crise financeira todos se sacrifiquem, que os preços aumentem e os 

salários se achatem. Pois, somos impelidos a crer que esta é a única forma de garantir os 

empregos. A contabilidade revela que alguém lucra com a alta dos preços e com a redução 

salarial, que o lucro não cessa para todos durante a crise.   

Guattari e Rolnik (1986) ao abordarem as opressões do Capitalismo Mundial Integrado 

― CMI28 alegam que 

 

O CMI afirma-se, em modalidades que variam de acordo com o país ou com a camada 

social, através de uma dupla opressão. Primeiro, pela repressão direta no plano 

econômico e social ― o controle da produção de bens e das relações sociais através de 

meios de coerção material externa e sugestão de conteúdos de significação. A segunda 

opressão, de igual ou maior intensidade que a primeira, consiste em o CMI instalar-se na 

própria produção de subjetividade: uma imensa máquina produtiva de uma subjetividade 

industrializada e nivelada em escala mundial tornou-se dado de base na formação da 

força coletiva de trabalho e da força de controle social coletivo (Guattari & Rolnik, 1986, 

p. 39). 

 

Para os citados autores essa intensificação do capitalismo ˗ CMI ˗ e do controle social 

exercido pelos poderes, geram alterações consideráveis na produção da subjetividade, em 

conformidade com os padrões sociais aceitáveis, tornando-se  

 

[...] serializada, normalizada, centralizada em torno de uma imagem, de um consenso 

subjetivo referido e sobrecodificado por uma lei transcendental.  Esse esquadrinhamento 

da subjetividade é o que permite que ela se propague, a nível da produção e consumo das 

relações sociais, em todos os meios (intelectual, agrário, fabril, etc.) e em todos os pontos 

do planeta (Guattari & Rolnik, 1986, p. 40).  

 

É através dessa subjetividade capitalística que os poderes asseguram o controle sobre 

os sistemas de produção e de vida social, e é “desde a infância que se instaura a máquina de 

produção da subjetividade capitalística” (Guattari e Rolnik, 1986, p. 40). Desse modo,  

 

A ordem capitalística é projetada na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ela 

incide nos esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de 

sentimento, de afeto, etc. Ela incide nas montagens da percepção, da memorização, ela 

incide na modelização das instâncias intra-subjetivas [...] A ordem capitalística produz 

os modos das relações humanas até em suas representações inconscientes: os modos 

como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. 

Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 

com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro ― em 

                                                      
28 CMI para Guattari (2001, p. 30) é o capitalismo pós-industrial, que “tende, cada vez mais a descentrar seus focos 

de poder das estruturas de produção de bens e de serviços para as estruturas produtoras de signos, de sintaxe e de 

subjetividade, por intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre a mídia, a publicidade, as sondagens 

etc”. 
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suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo 

isso porque partimos do pressuposto de que esta é a ordem do mundo, ordem que não 

pode ser tocada sem que se comprometa a própria ideia de vida social organizada 

(Guattari e Rolnik, 1986, p. 42). 

 

Assim sendo, essa subjetividade capitalística nos dá uma visão de nós mesmos e dos 

outros que pode não se sustentar, nos relegando a uma sensação de enorme vazio existencial, 

uma vez que estamos tonteados, aprisionados e patinando nos conceitos, padrões e parâmetros 

de normalidade, aceitabilidade e prosperidade que são inerentes ao capitalismo. Não 

questionamos nossa condição, nosso bem-estar e o bem-estar social. É como se caminhássemos 

em círculos, sem conseguir avançar, voltamos sempre ao mesmo ponto: o ponto da 

sobrevivência, o do homem orgânico, daquele que vive em função das suas necessidades mais 

básicas (fisiológicas).  

Os devires, os sentires, os prazeres, os afetos, são substituídos por alguma prática que 

nos dê a sensação de estarmos sendo afetados ou sensibilizados. Que nos dão a ilusão de que 

fazemos algo útil, de que estamos vivos. Buscamos fora o que poderia ser encontrado dentro, 

em nós mesmos e nas relações afetivas e sociais. Voltamos nossa atenção aos aspectos externos 

da vida, buscamos distrações como festas, drogas lícitas ou não, TV, filmes, internet com suas 

redes sociais. Adotamos próteses psíquicas na tentativa de preencher um espaço que parece 

vazio em nós, na busca por sentirmos inseridos na vida social e também sermos aceitos, 

admirados, cultuados em algum aspecto de nossa subjetividade que julgamos digno da 

apreciação pública. Nos empenhamos em construir esse aspecto a ser apresentado socialmente, 

sacrificamos nosso tempo, nossos corpos, nossa vida íntima em função da elaboração e da 

construção de um “eu” socialmente apresentável, aceitável e admirável. 

É nessa protetização do psiquismo que encontramos nosso objeto de estudo, o corpo, 

que também se torna uma prótese desses sentimentos e sensações ilusórias que a subjetividade 

capitalística nos faz crer reais. O corpo ganha status de massa moldável, modelável ao estilo e 

desejo individuais ― o que nos parece uma ilusão, uma vez que esse estilo e modelo são padrões 

ditados pelo capitalismo (que visa o lucro). O corpo passa ao patamar das coisas vendáveis, das 

coisas que geram lucro, de mercadoria, de objeto para o qual uma política de investimentos, 

pesquisas científicas e de mercado devem existir com a função de descobrir do que ele precisa, 

o que ele quer, e mais além, o que ele pode, do que ele é capaz. Nas palavras de Guattari:  

 

O capitalismo reduz tudo ao estado de merda, isto é, ao estado de f1uxos indiferenciados 

e descodificados, dos quais cada um deve tirar sua parte, de um modo privado e 

culpabilizado. É o regime da permutabilidade: qualquer coisa, em "justas" proporções, 

pode equivaler a qualquer coisa (Guattari, 1985, p.76). 
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Se na disciplina o foco era extrair do corpo uma maior capacidade e utilidade à produção 

de mais valia, no controle não basta ao corpo produzir e gerar lucro através do trabalho. É 

também necessário consumir, consumir muito, consumir produtos desnecessários, supérfluos, 

por vezes prejudiciais ao corpo que consome. É preciso levar o corpo ao seu próprio limite, dar 

o melhor de si: “a minha melhor versão”, publicam como legenda em fotos nas redes sociais, 

exibindo corpos muito trabalhados em academias e em clínicas/hospitais especializados no 

embelezamento. Este, tornado um produto comercial e midiático, segue a padronização dos 

processos de subjetivação capitalísticos.  

As mulheres desejam exibir seios fartos. Cinturas tão finas quanto as de modelos de 

passarela. Glúteos e coxas avolumados, arredondados e muito firmes. Os homens desejam 

peitorais e braços com músculos desenvolvidos. Abdome “trincado”, “de tanquinho”, deixando 

aparentes os contornos das fibras musculares. Pernas e glúteos fortes sem parecer femininos, 

por isso pouco trabalhados na hipertrofia. 

É vitorioso aquele que consegue exibir uma foto comparando seu antes e depois da 

conquista do corpo [quase] perfeito [há sempre algo que possa ser melhorado] e não será muito 

questionado quanto aos métodos de obtenção desse corpo-referência, será apenas admirado, 

apreciado e cultuado. A subjetividade capitalista, habituada a compra e venda de produtos, ao 

desenvolvimento tecnológico, não estranha que se fabrique a beleza por meio da tecnociência. 

Assim, para construir o corpo dos sonhos vale comprar produtos: roupas, whey protein, 

hormônios rejuvenescedores, shakes emagrecedores, etc.), fazer sacrifícios (dietas alimentares 

restritivas, exercícios excessivos [no pain, no gain], equilibrar-se sobre os saltos mais altos e 

desconfortáveis para alongar as pernas e parecer mais elegante. Vale também submeter-se a 

procedimentos médico-farmacológicos de embelezamento: botox para paralisar os músculos 

que formam rugas, ácido hialurônico para aumentar os lábios envelhecidos, cirurgia bariátrica 

para reduzir o tamanho do estômago e garantir emagrecimento, ou cirurgias plásticas variadas 

para aperfeiçoar a beleza. 

Todo esse empenho em “conquistar o seu lugar ao sol” no mundo capitalista é 

proveniente da formação dessa subjetividade capitalística, que faz crer ser este o único e o 

correto meio de se atingir a felicidade, de se desfrutar da vida e de fazer parte do socius 

civilizado. Esse processo de subjetivação forjado no capitalismo também conta com aparatos e 

dispositivos específicos do controle, os controlatos, que discutiremos na sequência. 
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3.3.1. Controlatos: os diferentes modos de controle 

 

Deleuze (2013a) denominou controlatos os diferentes modos de controle e os 

comparou aos dispositivos disciplinadores discutidos por Foucault. Dessa forma colocou que 

os “diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo são variáveis 

independentes: supõe-se que a cada vez ele recomece do zero, e a linguagem comum a todos 

esses meios existe, mas é analógica” (Deleuze, 2013, pp. 224-225). Enquanto os controlatos 

são variações inseparáveis e formam um sistema de geometria variável, possuem uma 

linguagem numérica, que não é necessariamente binária. Os confinamentos modelam, são como 

moldes, mas os controlatos modulam, comportam-se como “uma moldagem autodeformante 

que muda continuamente, a cada instante” (Deleuze, 2013, p.225).  

Estes deslocamentos foram percebidos socialmente como uma “crise generalizada de 

todos os meios de confinamento, prisão, hospital, fábrica, escola, família [...] são as sociedades 

de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares (Deleuze, 2013, p.224). Tais 

mudanças operaram uma nova lógica de funcionamento do capitalismo, que refletiu no campo 

econômico, social e político. A lógica do controle é a intensificação da axiomática do capital. 

Enquanto na disciplina a lógica do capitalismo podia ser expressa pelo funcionamento 

de uma fábrica, no controle esta expressão é a da empresa, que introduz entre os indivíduos 

uma rivalidade que atravessa cada um e os divide, faz com que vejam uns aos outros como 

adversários a serem derrotados. A vitória só é possível quando se rivaliza consigo mesmo, 

fazendo de si mesmo um competidor a ser vencido, um obstáculo a ser superado e assim 

alcançar o melhor que se possa de seus próprios potenciais, uma espécie de autossujeição, de 

autossacrifício. 

Nessa lógica do controle, os controlatos são apresentados como desafios a serem 

superados, a serem continuamente vencidos, como na conquista do salário por mérito, na 

formação permanente que substitui a escola, ou no controle contínuo que substitui o exame 

(Deleuze, 2013).  

Nas sociedades disciplinares a assinatura indica os indivíduos e o número de matrícula 

indica sua posição numa massa, o que torna o poder ao mesmo tempo, massificante e 

individualizante, ou seja, ao mesmo tempo em que o poder institui num corpo único aqueles 

sobre os quais se exerce, também individualiza, ao moldar separadamente à cada um dos 

membros desse corpo. A regulação das sociedades disciplinares se dá por palavras de ordem, 

tanto por parte das forças integrativas quanto pela resistência (Deleuze, 2013). 
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Nas sociedades de controle o essencial é uma cifra, que por sua vez, é uma senha. “A 

linguagem numérica do controle é feita de cifras, que marcam o acesso à informação, ou a 

rejeição” (Deleuze, 2013, p.226). Hur (2015a) observa que nesse movimento em que o essencial 

é uma cifra, as condutas inadequadas deixaram de se referir àquilo que está fora da norma e 

deslocaram-se para o “que não produz”.  A este que não produz passa-se a atribuir um “juízo 

de falência”, de fracasso, de insucesso. 

 

Os indivíduos tornaram-se “dividuais”, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, 

dados, mercados ou “bancos”. É o dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre 

as duas sociedades, visto que a disciplina sempre se referiu a moedas cunhadas em ouro 

– que servia de medida padrão −, ao passo que o controle remete a trocas flutuantes, 

modulações que fazem intervir como cifra uma porcentagem de diferentes amostras de 

moeda (Deleuze, 2013, p.226). 

 

Para Hur (2015a, p. 172) nessa lógica empresarial do capitalismo do diagrama do 

controle “os agenciamentos das relações de forças do diagrama obedecem muito mais os 

imperativos do hiperproduzir, da subjetividade empreendedora e da mais valia da circulação, 

do que efetivamente do controle e o governo do social, o controle é secundário ao produzir”. 

 

É disseminado assim um modelo subjetivo da máxima eficácia, em que o indivíduo 

sempre poderá e deverá se superar. Ao invés de uma subjetividade normalizada, constitui-

se uma subjetividade empreendedora. Nela, incita-se uma hipertrofia do ser, em que se 

tem como utopia sempre evoluir, superar-se, tornar-se sempre mais X (rico, 

independente, inteligente, forte, livre, etc.), enquanto antes a utopia era tornar-se normal, 

adaptar-se à norma. Não é à toa que os esportes da moda são modalidades individuais 

como a musculação, numa hipertrofia corporal incessante[...] (Hur, 2015a, pp. 172-173). 

 

Esse modelo subjetivo da máxima eficácia somado à questão da baixa tendencial de 

lucro do capitalismo e as constantes crises econômicas que surgem de tempos em tempos para 

acomodar os fluxos desterritorializados, operam um desgaste, um esgotamento dessa 

subjetividade modelada sob o imperativo dessa máxima eficácia. As soluções apontadas pelo 

capitalismo giram em torno de ações capazes de garantir o lucro necessário para assegurar ao 

capitalismo a sobrevivência. 

Nesse sentido os salários sofrem um achatamento, direitos trabalhistas são revogados, 

perdas financeiras ocorrem por meio da falência de empresas ou do endividamento com 

bancos/agências financeiras, o ganho que garante uma vida menos hostil cessa frente ao 
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desemprego. O fracasso é certo, e a sensação subjetiva que prevalece é a de ter sido incapaz de 

superar os próprios limites para garantir seu lugar na eterna disputa pelo merecido salário.  

A falência é a da autogestão, da incapacidade de adequar-se, de tornar-se um produto 

vendável e interessante ao mercado. Esta sensação subjetiva de inadequação ao modelo, de ter 

perdido a capacidade de vencer a si mesmos e, ao mesmo tempo vencer os desafios colocados 

pelo capitalismo faz com que os sujeitos sintam-se em dívida consigo mesmos. Para Deleuze 

(2013a, p.228) “o homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado”. A esse 

respeito Hur (2015a) profere: 

 

Consideramos que as promessas de realização subjetiva do capitalismo a partir do 

enriquecimento e do consumo desenfreado não foram exitosas, apenas constituiu este 

“ideal de felicidade”, inalcançável. Devido à inatingibilidade deste ideal, os indivíduos 

vivem sob a experiência ontológica de falta, de uma dívida infinita, caindo numa 

autoculpabilização, na frustração de não terem chegado “lá”. Já estamos obesos de tanto 

consumir, cheios de quinquilharia eletrônica, endividados de tanto comprar, mas não se 

alcançou a “felicidade” prometida. O “inimigo” não é externo, mas sim interno (a dívida 

com o ideal), muito mais duro e mordaz. Mas mesmo assim a axiomática do capital 

fomenta que aumentemos ainda mais o consumo, o que apenas constitui sujeitos 

endividados e esgotados (Hur, 2015a, p. 173). 

 

Hur (no prelo) alerta que muitos desses mecanismos de controle foram melhor observados 

após contato com as publicações de Deleuze. Toma como exemplo os drones, pequenos dispositivos 

voadores não tripulados que são monitorados à distância e portam instrumentos de vigilância, como 

câmeras. Com capacidade de percorrer longas distâncias e alcançar lugares de difícil acesso, configuram 

instrumento de controle a céu aberto. “Se um drone é alvejado e destruído, não se tem acesso a quem o 

controla”.  

  

As sociedades de controle gestionam e administram o vivo, as populações humanas e não 

humanas. Deleuze afirma que nessa gestão do vivo passa a haver uma administração da 

vida em que não é mais permitida a pena de morte. Mas ao mesmo tempo em que há a 

abolição da pena capital, há a ocorrência do extermínio de coletividades, conhecido como 

genocídio (Hur, no prelo). 

 

A ação do poder não mais se restringe apenas à contenção das massas, à construção de 

muros dividindo cidades, como na soberania, nem tampouco à retenção financeira para conter 

o consumo, como no capitalismo comercial. Uma ampliação desta ação do poder se efetuou, 

estendendo sua atividade para a modulação constante dos fluxos sociais, como o controle do 

fluxo financeiro internacional, como a constante reativação do consumo por meio do marketing 

e da inovação tecnológica, objetivando regular os fluxos do desejo, ou ainda como a expansão 
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ilimitada dos fluxos de comunicação, que também pretende modular o desejo e moldar 

subjetividades. 
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Capítulo 4. Discussão de Casos Concretos Sobre Processos de Inscrições 

Corporais na Axiomática do Capital 

 

 

Este capítulo foi desenvolvido com a finalidade de discutir, com base em casos 

concretos, algumas inscrições corporais exercidas pela Medicina e que expressam os vetores de 

força do diagrama do controle e da axiomática do capital. As vinhetas foram extraídas de 

notícias das mídias digitais como o Instagram, blogs e revistas eletrônicas e dialogam com três 

tópicos selecionados para a análise: as adaptações de médicos e pacientes à axiomática do 

capital; as cirurgias bariátricas; os implantes de silicone.  

Para relacionar as práticas médicas às inscrições corporais do diagrama do controle e 

desenredar a axiomática do capital no fazer médico das cirurgias com finalidade de 

embelezamento corporal, discutimos excertos da legislação brasileira inerentes a atividade 

médica e da saúde, normativas do CFM, da SBCP e da SBCBM que regulam a atividade médica 

nas áreas da cirurgia plástica reparadora e estética, e da gastroplastia. 

A seleção dos tópicos se deu com base no Censo da ISAP publicado no ano de 2017 e 

referente às cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil do ano de 2016. Este censo revela que 

as cirurgias mais procuradas no Brasil no ano de 2016 foram, em primeiro lugar a lipoaspiração, 

que objetiva reduzir os excessos de gordura localizada em pequenas áreas (ISAP, 2017; SBCP, 

2017b).  Em segundo lugar figura a cirurgia de aumento de mama por implante de silicone. Em 

seguida a abdominoplastia, que remove o excesso de pele e gordura do abdome e ainda une, via 

sutura, os músculos da parede abdominal, tornando-os mais tesos. A mastopexia (levantamento 

e reposicionamento da mama), a redução mamária e a blefaroplastia (correção de defeito 

palpebral), ordenados de forma decrescente de número de procedimentos, numa classificação 

das seis modalidades mais realizadas em 2016 (ISAP, 2017; SBCP, 2017b). 

As mulheres são as que mais se submetem a cirurgias e procedimentos estéticos, e em 

2015 chegaram a realizar 84,7% das cirurgias plásticas do país, e 85,2% dos procedimentos 

médicos de embelezamento. Enquanto os homens realizaram 15,3% das cirurgias plásticas e 

13,8% dos procedimentos cosméticos não cirúrgicos. As mulheres, considerando a totalização 

dos procedimentos com finalidade estética, realizaram 85,6% e os homens 14,4% (SBCP, 

2017b).  

Seguindo o modelo brasileiro, Goiás ocupa o terceiro lugar em número de cirurgias 

plásticas no Brasil, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, o que é considerável, uma vez 

que os estados do sudeste são mais populosos do que os do centro-oeste (Portal da Cirurgia 
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Plástica de Goiás, s/d). No Brasil a estimativa é de que possui cerca de 5.500 médicos cirurgiões 

especializados em cirurgia plástica, cerca de 13,5% do total de cirurgiões do país (SBCP, 

2017b), e Goiânia figura como a terceira capital com maior número de especialistas nesta área 

(Portal da Cirurgia Plástica de Goiás, s/d).  

 

4.1. A Disciplina Médica 

 

No poder Disciplinar a medicina é colocada por Foucault como parte de uma rede de 

instituições de vigilância e de correção que atuam “à margem da justiça” e operam uma espécie 

de controle dos indivíduos. Tais poderes “à margem da justiça” agem nas virtualidades, uma 

instância onde o controle não pode ser efetuado pela própria justiça, por isto Foucault (2002, p. 

86) os denominou de “poderes laterais”. 

As instituições que compõem os poderes laterais, como a medicina, se desenvolveram 

ao longo do século XIX com a “função não mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de 

corrigir suas virtualidades” (Foucault, 2002, p.86). A instituição médica expressa o panoptismo 

por meio do exame, que lhe permite operar uma vigilância permanente sobre os indivíduos. 

Esta vigilância panóptica ocupa-se “não do que se faz, mas do que se é; não do que se faz, mas 

do que se pode fazer” (p.104). 

Desta forma, tais instituições têm por finalidade não a exclusão, mas a fixação dos 

indivíduos a um aparelho de correção, a um aparelho de normalização cuja finalidade última é 

o controle. Ocupam-se da dimensão temporal da vida humana de modo que “o tempo dos 

homens seja oferecido ao aparelho de produção; que o aparelho de produção possa utilizar o 

tempo de vida, o tempo de existência dos homens” (Foucault, 2002, p.116). É preciso que o 

tempo do homem seja colocado no mercado e oferecido aos que o querem comprar e é preciso 

que este tempo dos homens seja transformado em trabalho e em lucro para os capitalistas. 

É também função de tais instituições o controle dos corpos segundo um determinado 

sistema, e nas disciplinas o corpo é aquele que “deve ser formado, reformado, corrigido, o que 

deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz 

de trabalhar” (Foucault, 2002, p.119).  

 

Para que os homens sejam efetivamente colocados no trabalho, ligados ao trabalho, é 

preciso uma operação, ou uma série de operações complexas pelas quais os homens se 

encontram efetivamente, não de uma maneira analítica, mas sintética, ligados ao aparelho 

de produção para o qual trabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por um 

poder político para que a essência do homem possa aparecer como sendo a do trabalho 

(Foucault, 2002, p.124). 
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Para fixar os indivíduos na produção, estas instituições exercem poder econômico e 

político sobre os sujeitos, extraem um saber ao mesmo tempo que efetuam um saber sobre os 

mesmos. Submete-os ao controle desses mesmos poderes, elaboram saberes tecnológicos e os 

assujeita a tais tecnologias.  

 

Que o tempo da vida se torne tempo de trabalho, que o tempo de trabalho se torne força 

produtiva: tudo isto é possível pelo jogo de uma série de instituições que 

esquematicamente, globalmente, as define como instituições do sequestro. Parece-me 

que, quando interrogamos de perto estas instituições de sequestro encontramos sempre, 

qualquer que seja seu ponto de inserção, seu ponto de aplicação particular, um tipo de 

invólucro geral, um grande mecanismo de transformação: como fazer do tempo e do 

corpo dos homens, da vida dos homens, algo que seja força produtiva. É este conjunto de 

mecanismo que é assegurado pelo sequestro (Foucault, 2002, p.122). 

 

  

A medicina enquanto instituição se ocupa de elaborar, aplicar e vigiar as normas de 

conduta médica por meio da legislação da saúde, do CFM e das entidades representativas das 

diferentes especialidades médicas como a SBCP e a SBCBM. As disciplinas médicas objetivam 

então ordenar a atividade médica.  

 

4.1.1. Aspectos legais da atividade médica e da cirurgia plástica no Brasil.  

 

Em termos gerais a atividade médica é regulamentada no Brasil pela Lei nº 12.842, 

promulgada no ano de 2013. Demarca como objeto da atuação médica a saúde do ser humano 

e das coletividades na promoção, proteção e recuperação da saúde. Também esclarece que é de 

competência do CFM a elaboração e divulgação das normas reguladoras da prática da atividade 

médica ─ o código de ética médica, as resoluções e os pareceres técnicos (Lei n. 12.842, 2013). 

O código de ética médica em vigência atualmente foi aprovado no ano de 2009, sendo esta a 

sexta versão oficial do documento (CFM, 2009b).  

A qualquer médico inscrito no CFM/CRM é garantido o direito ao exercício da 

medicina, em qualquer de seus ramos como prevê a Constituição Federal ─ CF (1988), em seu 

artigo 5°, inciso XIII: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Garantia assegurada também pela Lei 

Federal n° 3.268 (1957), no seu artigo 17, que vincula a atividade médica ao CFM e aos CRMs. 

As especialidades médicas são reconhecidas pelo Decreto n. 80.281 (1977), que prevê, 

no seu artigo 1º, que a pós-graduação destinada a médicos é a Residência em Medicina. Este 
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decreto reconheceu como especialidades médicas a Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; 

Obstetrícia e Ginecologia; e Medicina Preventiva ou Social (Decreto n. 80.281, 1977). Decretos 

posteriores acrescentaram as demais especialidades existentes. 

A Cirurgia Plástica29 foi reconhecida enquanto especialidade médica no ano de 2002 

com a resolução do CFM nº 1.634 (2002). Esta resolução restringia a cirurgia plástica em três 

áreas de cuidados: cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia da mão e tratamento de queimados. A 

Resolução CFM nº 1.666 (2003) ampliou essas áreas de cuidado, sem alterar as anteriores. No 

ano de 2005, a resolução CFM nº 1.763 (2005a) acabou com a restrição e tornou a cirurgia 

plástica especialidade médica atuante em diversas áreas reconhecidas pelo CFM. 

A cirurgia bariátrica, redução de estômago ou gastroplastia30, é uma modalidade de 

cirurgia plástica específica do estômago, vinculada às cirurgias do aparelho digestivo e à 

cirurgia geral com especialização ou residência médica em cirurgia bariátrica. É reconhecida 

enquanto especialidade pela Resolução nº 2.116 (CFM, 2015b). 

De modo geral os pacientes que realizam a cirurgia bariátrica necessitam correção 

cirúrgica dos excessos de pele resultantes do intenso emagrecimento. Esta correção é realizada 

por cirurgia plástica reparadora. A cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica reparadora tiveram 

um crescimento exponencial compatível entre si, o que elevou o número de reparações feitas 

no país. Em face disso, no ano de 2016 a cirurgia reparadora foi o segundo tipo de cirurgia 

plástica mais realizada no Brasil (ISAPS, 2017).  

Após esclarecimento acerca das instituições médicas, suas funções e das normas que 

regulam as atividades das cirurgias plásticas e da gastroplastia, optamos por uma imersão nos 

domínios do concreto, através da superfície de territórios cartográficos elaborados no formato 

                                                      
29 O CFM dispõe de dezessete resoluções específicas da cirurgia plástica (de 1997 a 2008) e trinta e um pareceres 

(de 1995 a 2017). Priorizamos aqueles que dialogam com nossa temática. A prática da cirurgia plástica no Brasil 

tem registro desde 1800, sendo então realizadas por cirurgiões gerais. Em 1938 foi criado o Serviço de Cirurgia 

Plástica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que originou a formação de especialistas na área (Martire Jr. 

2005). Em 1948 foi fundada a SBCP, “o órgão oficial da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de 

Medicina a conferir o Título de Especialista em Cirurgia Plástica” (SBCP, Missão). 
30 Gastroplastia: nomenclatura derivada do somatório de dois termos gregos: gastro + plastia. O radical gastro é 

uma palavra de origem grega, que significa estômago, ventre. O sufixo plastia deriva do grego plastós, que 

significa formado, moldado. Acrescido de – ia – forma o sufixo plastia, que na terminologia médica significa 

reparação plástica da forma ou função do segmento afetado, no caso, do estômago (Stedman, 2003). 

O CFM dispõe de três resoluções que tratam da cirurgia bariátrica (de 2005, 2010 e 2015) e dezessete pareceres 

publicados (de 2012 a 2017), dos quais utilizamos aqueles que dispunham de ordenações relevantes ao nosso 

debate. A gastroplastia teve início no Brasil na década de 1970 na Faculdade de Medicina da USP. A instituição 

representativa dos cirurgiões bariátricos é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica _ SBCBM, 

que foi fundada no ano de 1996. De acordo com dados divulgados pela SBCBM foram realizados cerca de 100 

mil gastroplastias no Brasil no ano de 2016. Os números demonstram crescimento contínuo quando comparados: 

o ano de 2016 supera em cerca de 7 mil procedimentos 2015. Em 2014 foram cerca de 88 mil cirurgias no país, 

em 2013 foram 80 mil e em 2012 foram 72 mil. O Brasil é atualmente o segundo país do mundo em número de 

gastroplastias realizadas. As mulheres são as que mais realizam gastroplastia, representando 76% dos pacientes 

(SBCBM, 2017c). 
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de vinhetas. Estas vinhetas têm como fonte os postulados normativos médicos e narrativas 

cotidianas de indivíduos comuns que utilizam a web como um diário de registro para suas 

experiências. As historietas que aqui descrevemos foram extraídas de relatos de vivências e 

experimentações no âmbito das cirurgias plásticas estéticas, reconstrutoras e da gastroplastia. 

Julgamos pertinente pontuar que em nossa concepção as modificações corporais 

intencionais são modos ou maneiras de se inscrever os corpos no socius. Tratam-se de marcas 

de naturezas diversas que objetivam dar aos indivíduos características de pertencimento a um 

meio social.  

Assim como ocorre no diagrama das alianças, que marca os corpos como forma de 

garantir a igualdade entre os homens (Clastres, 2013); no diagrama da soberania, que marca 

seus escravos para assegurar que pertencem ao imperador-rei (Deleuze & Guattari, 2012c), o 

diagrama disciplinar e do controle também apresenta corpos marcados, modificados pelo uso 

das técnicas e tecnologias disponíveis, dentre elas, as médicas. O emprego das tecnologias 

médicas para modificar e inscrever nos corpos também os inscreve na economia política do 

capitalismo, como discutiremos por meio das vinhetas que se seguem.  

 

4.2. Vinheta 1. Próteses de Silicone: a Hipertrofia Plástica que Inscreve os Corpos na 

Axiomática do Capital 

 

Tomando novamente como referência o Censo do ISAP para o ano de 2016, as próteses 

de silicone para aumento de mama no Brasil foram o segundo tipo de cirurgia plástica mais 

realizada (ISAP, 2017). Implantes de próteses de silicone tem como função aumentar ou dar 

forma/ modelar a uma parte do corpo ou mimetizar o formato de músculos hipertrofiados.   

Para tanto há próteses de silicone que alteram o formato do rosto, fazendo-o parecer 

mais jovem. Caso dos implantes maxilares que ajudam a manter a maçã do rosto com aspecto 

juvenil, ou dos implantes mandibulares que modelam o ângulo inferior da face, impedindo que 

o excesso de pele no queixo dê ao rosto um aspecto envelhecido.  

As próteses para correção de nariz podem deixar o ápice nasal com formato mais 

piramidal ou aumentar o tamanho de um nariz pequeno. Ainda há próteses para tornar mais 

proeminente e harmonioso com a face o queixo retraído. Estas são próteses modeladoras. 

As próteses para mimetizar músculos hipertrofiados são indicadas a pessoas que não 

desejam praticar atividade física, mas desejam ter um corpo com aparência hipertrofiada. 

Também ocultam o envelhecimento corporal ao disfarçar a perda fisiológica de massa muscular 

e consequente alteração o contorno corporal.  
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Há também casos de uso para um aumento adicional de músculos já hipertrofiados, 

visando torna-los ainda maiores. Ainda há situações em que a biologia não é favorável ao ganho 

de massa muscular, mesmo com a prática de exercícios e nutrição adequadas.  

Os modelos de próteses que mimetizam músculos hipertrofiados são tanto de membros 

inferiores quanto superiores. As próteses de membros superiores podem ser para o bíceps 

braquial (músculo que dá o contorno anterior do braço) ou para o tríceps braquial (músculo que 

dá o contorno posterior do braço). Há também as próteses para aumentar o tríceps sural 

(panturrilha), e as próteses de glúteo, que servem tanto para aumentar quanto para modelar a 

região, a variar do tipo e do tamanho escolhido. 

Independente do modelo e do local utilizado, as próteses de silicone também 

inscrevem os corpos na axiomática do capital ao submetê-los a lógica empresarial do 

capitalismo financeiro que deseja sempre hipertrofiar.  Hur (2015b) afirma que neste momento 

de intensificação da axiomática do capital “há uma indústria da gestão social, política, subjetiva 

e corpórea calcada no modelo do maior rendimento, da máxima eficácia” (Hur, 2015b, p.235).  

Nesse modelo de sociedade axiomatizada pelo capital, “a subjetividade capitalística 

passa a ser hipertrofiada, numa extrapolação sem limites, para uma constante e perpétua 

superação” (Hur, 2015b, pp.235-236), a superação das próprias barreiras biológicas de corpos 

magros ou não responsivos aos estímulos musculares da sobrecarga de peso que hipertrofia. 

Essa extrapolação encoraja os sujeitos a submeter-se a cirurgia plástica para garantir a expansão 

do seu corpo, seguindo o modelo da expansão financeira do capitalismo. 

Se os limites corporais não podem ser superados através de exercícios físicos e nem 

favorecidos pela boa genética para o ganho de massa muscular, as próteses garantem que o 

corpo seja axiomatizado pelo capital, ainda que artificialmente construído. Isto não chega a ser 

considerado desvantagem, uma vez que no capitalismo ter condições de comprar é uma 

vantagem. 

Em outros casos, a superação que se busca é a das barreiras biológicas da vida que 

programam os corpos para o nascimento e a morte, que sobrevêm ao envelhecimento. A 

proximidade da finitude ou sua negação não é o que anima os sujeitos aos implantes de próteses 

para garantirem uma aparência jovial. O que os impele a isto é que, para o capitalismo o que 

importa é ser produtivo e corpos velhos perdem parte da sua capacidade produtiva, esta “é toda 

a problemática do desamparo” que o capitalismo relega ao elaborar sua economia subjetiva 

(Guattari, 2012, p.13). 

Desde que o primeiro silicone foi implantado em um seio no ano de 1962, muito se 

investiu em pesquisas científicas e em tecnologia para aprimorar as próteses que sofreram 
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modificações. Tudo aponta para um investimento tecnocientífico com fins de aprimorar tal 

procedimento. 

Junto desta investida tecnológica e científica vieram os investimentos midiáticos, as 

entrevistas, os discursos capazes de inflamar plateias de mulheres sedentas por decotes 

chamativos, por um espelho atrativo ao seu próprio olhar, pela sua própria aprovação em possuir 

um corpo como desejado, sem perceber que o seu desejo é o desejo do outro, é o desejo da 

axiomática do capital.  

Esta investida midiática é agressiva, como mostra o fragmento de uma matéria que 

discute as vantagens de se colocar próteses de silicone mamário para combater o 

envelhecimento: 

 
A lei da gravidade é implacável também com os seios femininos, e uma hora eles caem. 

Muitas mulheres recorrem às próteses de mama [...]o silicone não serve só para aumentar 

a mama, mas também para modificar a forma e corrigir eventuais irregularidades, como 

assimetrias (que atingem 30% das mulheres) [...]Aos 18, 19 anos, os seios param de 

crescer. Se eles caírem, existe cirurgia [...] (G1/SP, 2011).  

 

A estratégia parece operar pela indução do medo, seguida pelo amparo ofertado com 

a possibilidade de solução apontada: a cirurgia para resolver o pesadelo dos seios que caíram. 

Essa indução do medo e a sensação de desamparo modula subjetividade insegura, calcada na 

necessidade de aceitação aos modelos socialmente impostos para não experimentar o abandono, 

a falta de amor, a solidão e o insucesso.  

Esta necessidade de sermos aceitos nos leva a tomarmos como nossos os desejos que 

nos são sugeridos como passíveis de nos assegurar e proteger do desamparo e da solidão sempre 

iminentes. Nas palavras de Guattari (2012): “sou o que está diante de mim. Minha identidade 

se tornou o speaker, o personagem que fala na televisão” (p.28). Uma sujeição social que parece 

tomar proporções consideráveis na sociedade de controle, como explicam Deleuze e Guattari: 

 

Com efeito, o capital age como ponto de subjetivação, constituindo todos os homens em 

sujeitos [...] mas, ao constituir uma axiomática dos fluxos descodificados é que o 

capitalismo aparece como uma empresa mundial de subjetivação. Ora, a sujeição social, 

como correlato da subjetivação, aparece muito mais nos modelos de realização da 

axiomática do que na própria axiomática [...] (Deleuze & Guattari, 2012c, pp. 168-169). 

  

Outro exemplo do discurso midiático é o fragmento retirado de um blog especializado 

no tema “cirurgias plásticas” e de responsabilidade de um cirurgião plástico. O trecho utiliza 

como estratégia para a produção de subjetividade cativa às cirurgias plásticas a culpa. Surge o 

sujeito endividado, aquele que não conseguiu o máximo rendimento através da beleza do seu 
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corpo e por isto está em débito consigo mesmo, com a sociedade, com o corpo que é dissonante 

do modelo desejável pela axiomática do capital corporal.  

 

Seios turbinados para arrasar no verão. Coloque silicone nos seios! O verão é sinônimo 

de pele bronzeada, cabelos bonitos e, claro, tudo isso fica ainda melhor se for combinado 

com um corpo que atrai olhares.  Este corpo cheio de curvas é o sonho de qualquer 

mulher, principalmente na estação mais quente do ano, pois é neste período em que 

acontecem diversos passeios, como viagens para a praia, piscina com os amigos e as 

comemorações de fim de ano. 

Mas nem todas as mulheres têm o corpo que desejam. Se você também sente vergonha 

só de pensar em usar um biquíni ou roupas justas e decotadas, então você faz parte deste 

grupo, que na maioria dos casos têm os seios como o principal alvo de insatisfação. 

Deixe os seios mais bonitos e volumosos! 

A boa notícia é que a queixa frequente sobre o tamanho dos seios e a vergonha de usar 

biquínis, é normalmente resolvida com uma cirurgia plástica (Dreamplastic, 2016). 

 

 

A estratégia da culpabilização é igualmente agressiva. No fragmento acima a palavra 

vergonha surge de forma ambígua. Ao mesmo tempo em que textualmente remete ao 

sentimento de algumas pessoas, induz ao pensamento de que é vergonhoso e constrangedor usar 

biquínis e roupas decotadas quando não se tem seios volumosos, ou até mesmo quando não se 

tem “um corpo que atrai olhares, cheio de curvas, o corpo que toda mulher deseja”. O 

constrangimento, a vergonha e a culpa também são estratégias de subjetivação da axiomática 

do capital, como apontam, mais uma vez, Guattari e Rolnik:  

 

A culpabilização é uma função da subjetividade capitalística. A raiz das tecnologias 

capitalísticas de culpabilização consiste em propor sempre uma imagem de referenda a 

partir da qual colocam-se questões tais como: “quem e você?”, “você que ousa ter uma 

opinião”, “você fala em nome de que?”, “o que você vale na escala de valores 

reconhecidos enquanto tais na sociedade?”, “a que corresponde sua fala?”, “que etiqueta 

poderia classificar você?” (Guattari e Rolnik, 1986, pp. 40-41). 

 

 

A culpa foi forjada quando a comparação se incrustou em nossa subjetividade através 

de uma medida de valor comparativo e quase inalcançável. Assim os sujeitos vivem como que 

decalcados sobre uma imagem fantasmagórica de um corpo que nunca se poderá ser, até porque 

este nunca estará completo ou terminado. Isto leva ao conformismo de que para superar toda a 

frustração da derrota em ser o corpo perfeito, sempre é preciso trabalhar mais. Produzir mais, 

ser incansável, se superar, ultrapassar seus próprios limites. 

 

Nesse crescimento e trabalho corporal descomunal a meta não é mais externa, chegar à 

norma, mas sim interna, que é a realização da axiomática, internalizada. Então é um 

ideal que nunca se alcança, pois sempre se deve crescer e crescer mais, sem limites. O 
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indivíduo sempre estará assim em dívida e fadado à frustração. Se não alcança o ideal, 

sente como se a culpa fosse apenas sua (Hur, 2015b, p.237). 

 

Estes controlatos midiáticos exercem tamanha influência em nossa subjetividade uma 

vez que os processos de subjetivação são forjados no capo social e por isto permeados pela 

economia política vigente. Se vivemos na economia política do CMI nossa subjetivação se dará 

de acordo com conceitos e representações próprios destas sociedades, uma vez que “os grandes 

movimentos de subjetivação não tendem necessariamente para um sentido emancipador” 

(Guattari, 2012, p.12). Nesse processo de subjetividade modelada por meio destes controlatos 

Guattari (2012, p.14) afirma que há uma “mistura de apego arcaizante às tradições culturais e 

entretanto de aspiração à modernidade tecnológica e científica, mistura que caracteriza o 

coquetel subjetivo contemporâneo”.  

Sendo assim, ao reflexionar sobre os processos de subjetivação desde a infância é 

coerente projetar que na medida em que uma criança permanece vinculada a um sistema de 

representação escolar/educacional capitalista por longos anos, o seu desejo recaia sob a 

dependência da máquina capitalista, único modelo que a mesma conhece. Isto a levará a 

relacionar-se com o mundo utilizando dos valores capitalistas que conhece, formando uma 

subjetividade capitalística como proposto por Guattarri e Rolnik (1986).  

Esta subjetividade capitalística/capitalizada é então produzida por equipamentos 

coletivos que tem a função de tornar homogeneizar os valores do capitalismo e preparar os 

sujeitos para a produção econômica e subjetiva. Isto é tão intenso que mesmo que um indivíduo, 

cuja subjetividade foi forjada por meio desses equipamentos coletivos, não consiga ser inserido 

no mundo do trabalho para produzir, estará apto a reproduzir as relações subjetivas 

capitalizadas, uma vez que sua própria subjetividade foi capitalizada e ele só conhece esse modo 

de viver e ser. É que “a produção maquínica da subjetividade pode trabalhar tanto para o melhor 

como para o pior” (Guattari, 2012, p.15). 

Estes equipamentos coletivos são formados por instituições sociais de saúde como 

hospitais e ambulatórios; instituições culturais como escolas e universidades; e também pela 

mídia. Para Guattari e Rolnik (1986, p.42) estes equipamentos coletivos “tendem a ganhar uma 

importância desmedida. Eles constituem o Estado em sua função ampliada”.  

 

A ordem capitalística é projetada na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ela 

incide nos esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de 

sentimento, de afeto, etc. Ela incide nas montagens da percepção, da memorização, ela 

incide na modelização das instancias intrassubjetivas [...] (Guattari e Rolnik, 1986, p. 

42). 
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Destarte, as instâncias e instituições médicas, enquanto equipamento coletivo, 

contribuem e agem de forma ativa na formação da subjetividade, seja através da educação 

sanitária para a prevenção das doenças, seja através da modulação de hábitos de toda uma 

sociedade, seja através da elaboração de estratégias de estímulo e modulação do desejo. Esta 

ação se dá através do uso de tantos outros equipamentos coletivos, mais ou menos influentes, 

como a família, a escola e a mídia. 

Por este motivo os discursos midiáticos tomam proporções maiores do que podem 

parecer a princípio e por isto tendem a ser tão impactantes, mesmo quando travestidos de 

despretensão, como no caso da redação da SBCP acerca da mamoplastia de aumento: 

 

A cirurgia de aumento de mama utiliza implantes para dar volume aos seios ou restaurar 

o volume mamário perdido após perda de peso ou gravidez. 

Se você está insatisfeito com o tamanho da sua mama, a cirurgia de aumento de mama é 

uma opção a ser considerara. O aumento de mama pode: 

• Aumentar o tamanho e projeção de seus seios, 

• Melhorar o equilíbrio de seu corpo, 

• Melhorar a sua autoestima e autoconfiança. 

 

Aparentemente um texto “enxuto”, simples e sucinto, capaz de “dar o seu recado”. Fala 

de forma despretensiosa sobre como a cirurgia de aumento da mama pode ser a solução para a 

insatisfação com o tamanho ou o formato da mesma. Mas mesmo de forma singela, o apelo está 

presente na utilização de palavras-chave e termos que agem como gatilho para uma 

subjetividade capitalizada, como “restaurar o volume mamário perdido após perda de peso ou 

gravidez” e “melhorar a sua autoestima e autoconfiança”. As palavras “restaurar” e “perda”, 

quando confrontadas com os termos “melhorar a autoestima” e “autoconfiança”, deslocam os 

sujeitos das regiões de medo e desamparo, para espaços oníricos onde há a possibilidade do 

amparo e da solução de problemas outros, não necessariamente relacionados ao corpo ou ao 

tamanho/formato dos seios. 

Guattari e Rolnik (1986) denominaram infantilização essa estratégia de 

desamparo/acolhida, esse pseudo cuidado. Para os autores o fato de que o Estado (que é 

formado pelas instituições/ equipamentos coletivos) detenha controle sobre qualquer troca 

econômica, produção cultural ou social gera uma relação de dependência dos indivíduos com 

estas instituições, sendo este um dos elementos essenciais da subjetividade capitalística. Sobre 

a infantilização, explicam:   
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Outra função da economia subjetiva capitalística, talvez a mais importante de todas, é a 

da infantilização. Pensam por nós, organizam por nós a produção e a vida social. Além 

disso, consideram que tudo o que tem a ver com coisas extraordinárias - por exemplo, o 

fato de falar e viver, o fato de ter que envelhecer, de ter que morrer - não deve perturbar 

nossa harmonia no local de trabalho e nos postos de controle social que ocupamos, a 

começar pelo controle social que exercemos sobre nós mesmos (Guattari & Rolnik, 1986, 

pp. 41-42) 

 

 

Esta estratégia de infantilização permite que os regimes de saber-poder discutidos por 

Foucault (2002) estabeleçam regimes de verdades, como as verdades científicas e as verdades 

médicas, que são baseadas nas verdades advindas das pesquisas científicas. Se é resultado de 

pesquisa científica, então é verdade inquestionável. Desse modo as estratégias e os dispositivos 

de poder, de axiomatização do capital, de formação de subjetividade, ao agirem em cadeia, em 

associação, são capazes de tornarem-se ainda mais fortes, mais disseminados no espaço social 

e exercer ainda mais controle. Controle este em campo aberto, em redes, travestido de liberdade, 

de livre escolha. 

Essa ilusão da liberdade e da livre escolha também estão presentes nos discursos da 

SBCP sobre os implantes de silicone mamário, como quando alerta sobre os motivos para se 

fazer a cirurgia: “A mamoplastia de aumento é um procedimento individualizado e você deve 

fazê-lo para si mesma, não para satisfazer a vontade de alguém ou para se adaptar a qualquer 

tipo de imagem ideal”. 

Quando consideramos que a subjetividade atual é capitalizada/capitalística e que a 

axiomática do capital está por toda parte, que dificilmente é possível encontrar uma linha de 

fuga que não reterritorialize em fluxos axiomatizados, o alerta não tem alcance, são como 

palavras soltas que não podem fazer sentido. Uma subjetividade já axiomatizada pelo capital 

não encontra ressonância em alertas, quando já está decidida que deseja, que precisa possuir 

algo que a lógica capitalista permite comprar. 

Há outros tantos comunicados e alertas no website da SBCP, como os que atentam para 

os possíveis riscos da cirurgia de prótese para aumento mamário. A lista de possíveis 

complicações não é pequena e mesmo assim é insuficiente para deter o desejo pelo seio 

siliconado ou por qualquer outro tipo de modificação corporal com finalidade estética, como 

veremos na vinheta seguinte. 

 

4.3. Vinheta 2. Da Disciplina ao Controle: A Inscrição Corporal dos Pacientes de Cirurgia 

Plástica na Axiomática do Capital 
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A lógica sempre crescente e hipertrofiada do capitalismo financeiro ─ que pretende 

lucrar cada vez mais ─ somada à intensificação da axiomática do capital se materializa nos 

corpos por meio da subjetividade capitalística hipertrofiada (Hur, 2015b). A resultante desse 

processo é a busca pelo corpo que não cessa de mudar, pois, nunca está pronto e não se satisfaz 

com as alterações realizadas. Este corpo sempre em modificação acompanha a lógica do 

capitalismo e da axiomática do capital. 

Muitas são as possibilidades de mudanças corporais disponíveis em nosso meio social, 

e destas, as cirurgias plásticas têm se destacado. Trata-se de procedimento cujos resultados 

visuais são rápidos quando comparados a outros métodos de modificação corporal intencional. 

Este aspecto pode justificar, a princípio, a busca crescente por estes procedimentos. Em nossas 

proposições e com o uso da lente teórica que adotamos, identificamos outras causas que 

discutiremos a seguir.  

As inscrições corporais realizadas por cirurgias plásticas resultam da participação de 

cirurgiões e pacientes em um complexo mecanismo que envolve a formação da subjetividade 

de ambos. Para ilustrar e discutir este mecanismo, descreveremos a seguir uma vinheta extraída 

de publicações de uma conta na rede social Instagram, pertencente a uma pessoa pública, a 

humorista, youtuber e instagrammer31 Camilla Uckers.  

Camilla divulgou nas suas mídias digitais que se submeteu a três procedimentos de 

cirurgia plástica em um único dia. As cirurgias foram para o implante de prótese de silicone nos 

glúteos, lipoaspiração na região lombar, flancos, e parte externa da coxa (culotes) e uma 

ritidoplastia (plástica no nariz) (Uckers, 2016b).  

De acordo com o médico, não houve intercorrências durante os procedimentos 

cirúrgicos, porém, Camilla enfrentou problemas no pós operatório e diferente do habitual 

(resguardar-se da exposição em casos de insucesso no procedimento cirúrgico) para essas 

questões, Camilla os tornou públicos em vídeos divulgados na internet. Esta decisão, de acordo 

com seu relato, ocorreu em função de ser a mesma uma pessoa pública, e portanto haver 

divulgado, em suas mídias, o desejo e a expectativa com a realização do implante nos glúteos. 

Diante das complicações, decidiu divulgar o caso e conceder explicações aos seus seguidores e 

                                                      
31 Instagrammer é uma categoria profissional nova no Brasil em que um usuário da rede social Instagramm, cujo 

perfil conta com um número expressivo de seguidores e de visitações, é contratado pela empresa Instagramm para 

vender espaço para peças publicitárias em seu perfil privado. Tais peças publicitárias podem ser tanto do próprio 

Instagramm quanto de empresas que contratam a rede, que por sua vez terceiriza aos seus usuários as peças 

publicitárias. Ao Instagrammer cabe a participação e por vezes até a elaboração da publicidades, que podem ser 

vídeos, fotos ou propaganda direta (Bosco, 2014). 



100 

 

não tenta esconder seu sofrimento, ao contrário, o divulga para que “as pessoas possam saber 

que há riscos e complicações” (SIC). 

Dentre as complicações relatadas destacamos uma transfusão sanguínea realizada um 

dia após as cirurgias, para suprir uma deficiência adquirida em função de um sangramento 

intenso decorrente da lipoaspiração (anemia pós operatória). Camilla atribui a complicação ao 

fato de pesar trinta e sete quilos antes da lipoaspiração, o que para ela é indicativo de que o 

procedimento era desnecessário. Porém o médico alegou ser necessário para melhorar o 

contorno da região glútea.   

Conforme relato da instagrammmer, o pós operatório tardio cursou com um quadro de 

rejeição das próteses da região glútea, culminando em uma infecção generalizada. 

Transcrevemos abaixo seu relato divulgado em vídeos no Instagram: 

 

Oi gente, eu vim aqui fazê um vídeo pra vocês pra falar do meu estado né. Eu estava no 

Rio de Janeiro quando minha bunda começou a papocá pus. Fui pro hospital, o médico 

falou pra mim: ou tira a prótese ou morre de infecção generalizada. Voltei pra Fortaleza, 

estava uma ambulância no aeroporto me esperando. Fui pro hospital às pressas pra me 

interná, estava com febre e com infecção muito grande e eu quase morri. Tirei a prótese. 

Tô com problema de aceitação, não consigo olhar no espelho minha bunda nova... 

[soluço] minha bunda antiga né, enfim... [choro] Tô aqui pra falar pra vocês que quando... 

não sei como mas, eu tô viva. Tá sendo muito difícil pra mim.  

Tem que tomá tantos remédios. Tô sentindo muitas dores. Dor na perna, dor no nervo. 

Não sei mais o que fazê, apenas dizê pra vocês que... que eu tô tentando me recuperá, que 

eu tô tentando me reerguer. É muito difícil passar por essa situação, sabe. Um médico 

fala pra você que você ou tira ou morre, o que que você vai pensá em fazê?  

Eu pensei: o que que as pessoas iriam pensá de mim na internet, né. Porque eu vivo por 

vocês, enfim, eu vivo fazendo vídeos e tal. Todo mundo sabia dessa prótese, quê que eu 

ia falá agora? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu tive que tirá a prótese pelo bem, 

pela minha saúde. O médico até falou que eu posso butá a prótese depois, se eu quisesse 

tentá de novo, mas eu não quero mais tentá. Eu acho que quando dá errado uma vez, a 

probabilidade de dá errado outra vez é muito grande. E eu vô fazê acompanhamento 

psicológico, eu vô pro psiquiatra. Enfim, eu vô fazê as minhas coisas pra [suspiro], pra 

eu tentá convivê com isso da melhor forma possível. 

É ... quando eu tirei a prótese da bunda eu também vi vários defeitos né, que ... tipo. 

Minha bunda agora tá com muita estria, muita estria, coisa que não tinha antes. É ... isso 

é o de menos, porque tem agora aqueles negócio de... aqueles negócio de tatuagem na 

estria, que dá pra você tirá a estria com tatuagem. Isso eu vô vê depois. 

Só que são coisas que me assustam né. Também tem o lance do meu pé, que eu não tô 

andando direito, por conta do nervo ciático, que talvez vô precisá até me operá. Mas é 

isso gente, não vô me prolongá, E é isso. Bêjo (Uckers, Instagram). 

 

Em relato posterior Camilla esclarece que a infecção e a inflamação da região glútea 

provocaram a lesão no nervo ciático, causando a dificuldade para caminhar, o que a levou a 

buscar por uma reabilitação funcional do nervo, objetivando recuperar a marcha (ato de andar) 

(Uckers, 2016b). Alguns vídeos publicados retratam o sofrimento e as dificuldades enfrentadas, 
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como nas filmagens em que é transportada (carregada) por duas pessoas, caminha arrastando a 

perna comprometida (em marcha neuropática) ou faz uso de cadeira de rodas para se locomover, 

demonstrando toda a sua dificuldade (Uckers, Instagram). 

 Anteriormente, Camilla já havia realizado outros procedimentos, igualmente 

publicados em seu canal no YouTube. Em um dos vídeos ela relata ter se submetido a um 

implante de silicone para aumento da mama (Uckers, 2012). Em outro, conta que realizou uma 

cirurgia plástica para redução do tamanho das orelhas (otoplastia) (Uckers, 2016a). Há também 

um vídeo de Camilla durante um procedimento em que recebe injeções na face para remodelar 

o nariz e o contorno do rosto (região malar) (Uckers, 2017a), e outra filmagem na qual ela expõe 

os sinais de injeções que recebeu para aumentar o volume dos lábios (Uckers, 2017b). 

 A história que narramos não é caso isolado, nem tampouco caso de culpa, 

responsabilidade ou mesmo de ambição excessiva. Trata-se de um modelo de subjetividade 

próprio das sociedades de controle, que ao se materializar nas inscrições corporais, convergem 

para a constante construção do corpo, tal qual no CMI, onde nada está finalizado (Deleuze, 

2013).  

Para esta subjetividade capitalística, o bodybuilding extrapolou, há muito, a elaboração 

de um corpo com músculos hipertrofiados aptos às competições de fisiculturismo. Estendeu-se 

e ocupou os espaços dedicados ao aprimoramento corporal, como as cirurgias plásticas. Camilla 

com suas muitas cirurgias plásticas, é um caso real desta construção corporal. 

O fato de Camilla demonstrar, no seu relato transcrito anteriormente, interesse por 

cobrir as estrias com tatuagem revela que a mesma insiste na construção do corpo perfeito, 

mesmo após a experimentação da dor física e psíquica decorrentes das complicações dos 

procedimentos realizados (Uckers, Instagram). Sua postura demonstra que o corpo 

axiomatizado pelo capital, interminável, sempre passível de melhora, ainda é seu desejo e 

objetivo. 

As muitas cirurgias plásticas e os procedimentos estéticos que Camilla realizou são 

resultantes de uma subjetividade que acredita que possa haver um corpo inadequado, cuja 

beleza não é aceitável, e por isto precisa ser ajustado, corrigido, aprimorado. Este entendimento 

é resultante da aplicação dos dispositivos disciplinadores e dos controlatos com finalidade de 

forjar uma subjetividade capitalística que seja capaz de acreditar nesse corpo perfeito e no 

discurso de que é possível construir tal corpo através do esforço e do uso das tecnologias 

disponíveis. 

O que encontramos no exemplo de Camilla e sua relação com seu corpo é uma prática 

na qual uma verdade sobre o sujeito é produzida (Foucault, 2014c), mas nesse caso não é a 
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ciência quem profere a verdade, mas sim a própria Camilla, por meio dos processos de 

subjetivação a que foi submetida e em que foi formada sua subjetividade, um exemplo de 

subjetividade capitalística do qual fazemos uso para melhor compreender, na prática, como 

agem tais mecanismos de subjetivação axiomatizados pelo CMI.  

Esta verdade que Camilla adota e confessa sobre si mesma, é produto de uma 

subjetividade sobre a qual incidiram diversos dispositivos de poder que produziu sobre os 

corpos uma verdade, elaborou um sistema de medidas, classificou como belo ou feio, 

hierarquizou os mais aceitáveis e adotou um modelo considerado correto (Foucault, 2003, 2011, 

2014c). 

Tomado como verdade, esse modelo é parâmetro de medida e o que se apresenta não é 

um saber que surge como um enunciado científico, mas um processo de subjetivação que adota 

o modelo padronizado e o utiliza como critério para um autoexame. Nesse exame, reconhece 

uma suposta verdade sobre si mesmo: não é o corpo-modelo. Esta confissão opera a busca pelas 

modificações cirúrgicas, mas ela apenas tem validade porque é sancionada por um dispositivo 

cujo estatuto é o da verdade. E este estatuto é operado por meio dos controlatos, ou seja, da 

tecnociência, da mídia e do marketing, que apresenta um estilo de corpo como o mais desejado, 

o melhor sucedido nas relações afetivo/conjugais e sexuais e ainda o corpo modelo de sucesso 

no âmbito profissional: pessoas magras, sorridentes e de aparência juvenil.  

Esse ato de confissão inscreve a subjetividade em uma rede de dispositivos morais (o 

exame) e terapêuticos (as cirurgias) de um sistema cínico, o capitalismo (Deleuze & Guattari, 

2011a). O cinismo destes dispositivos se encontra no seu caráter de aprisionamento de qualquer 

possiblidade de autonomia, mesmo que o capitalismo opere o discurso da liberdade. A 

associação entre o regime enunciativo e as disciplinas constrói condições de assujeitamento, 

condições para uma subjetividade capitalística. Essa subjetividade capitalística é elaborada por 

este complexo de relações discursivas e não discursivas, pelos dispositivos que operam a 

axiomática do capital.  

Reconhecemos que há, entre a auto afecção e o assujeitamento, um entrelaçamento 

importante. No momento em que a confissão sobre uma verdade negativa sobre si é proferida, 

entendemos que uma oscilação entre subjetivação e assujeitamento operou. Não reconhecemos 

uma subjetivação desvencilhada dos dispositivos de assujeitamento, por isto reconhecemos no 

caso de Camilla um processo de assujeitamento do corpo aos dispositivos de poder que 

pretendem controla-lo. 

Os afetos se dão em uma linha de segmentaridade rígida, que subtrai aos corpos sua 

potência de agir (Deleuze & Guattari, 2012a, 2012b). A constante modificação do grau de 
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potência de agir de um corpo é operado pelos encontros experimentados, pelo atravessamento 

de linhas e de fluxos, que tanto podem aumentar ou diminuir esse potencial de ação. Dizendo 

de outra forma, as relações que se efetuam no campo social tanto fortalecem quanto 

enfraquecem os sujeitos. 

Deleuze e Guattari compreenderam que o controle, o disciplinamento, o assujeitamento 

dos corpos se dá por meio destas alterações neste potencial de agir dos corpos. Um corpo 

detentor de sua potência de agir não se sujeita, mas antes resiste, portanto não é útil ao 

capitalismo e por isto a axiomática do capital precisa regular suas atividades, suas afecções, 

seus hábitos, usando, para tanto, dos aparatos disciplinadores e dos controlatos. A axiomática 

do capital pode operar inscrições corporais diversas para extrair do corpo toda sua potência de 

agir e sua potência de vida, convertendo-as em potência para a produção de lucro financeiro, 

seja por meio do trabalho, seja por meio do consumo dos produtos e serviços resultantes desse 

trabalho.  

Quando o indivíduo se ocupa em garantir sua inscrição na sociedade do controle, 

construindo através das cirurgias plásticas, o corpo axiomatizado pelo capital, não consegue 

perceber que não a potência existente no seu corpo, na sua beleza e na sua inscrição foi 

capturada e colocada a serviço do capital. Sua potência de agir está encarcerada por um 

mecanismo não visível que a controla, manipula e assujeita. Tira do indivíduo a perspectiva de 

uma ação para a construção de uma subjetividade capaz de experimentações que permitam a 

produção de uma vida plena (Deleuze & Guattari, 2012a). 

A submissão do corpo aos sofrimentos de procedimentos cirúrgicos que extirpam e 

descartam partes, que ferem a carne, rasgam, costuram, retiram ou acrescentam materiais 

orgânicos e inorgânicos (como as próteses de silicone) nos dá a dimensão dessa captura do 

desejo e da sujeição que experimentam os corpos nessa axiomática do capital corporal. 

A postura de Camilla ao persistir nas modificações corporais, ao encadear uma dor à 

outra para obter o corpo desejado exemplifica essa sujeição e um certo auto suplício que faz do 

sofrimento uma produção para se atingir o resultado esperado na construção da beleza perfeita, 

no alcance da “minha melhor versão”. As palavras de Deleuze e Guattari (2011a, p. 46) ao 

afirmarem que “mesmo as mais repressivas e mortíferas formas da reprodução social são 

produzidas pelo desejo” nos remetem a essa sujeição auto imposta que pretende ascender 

econômica e socialmente no modelo capitalista de socius, impondo aos próprios corpos o 

autossuplício resultante de mortíferas formas da reprodução social. 
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[...] axiomática mortuária. Pode-se acreditar então em desejos liberados, mas que como 

cadáveres, se nutrem de imagens. Não se deseja a morte, mas o que se deseja está morto, 

já está morto: imagens. Tudo trabalha na morte, tudo deseja para a morte (Deleuze & 

Guattari, 2011a, p.448). 

 

Nesse engendramento de fluxos desejantes axiomatizados pelo capital, a profissão de 

Camilla favorece outro modo de inscrição do corpo como capital mercantil. Camilla trabalha 

na mídia, usa sua própria imagem em vídeos e fotos como mercadoria vendida para a 

publicidade e a propaganda, o que a faz crer que um corpo mais adequado à sua atividade poderá 

lhe render mais visibilidade, mais sucesso e consequentemente, mais ganho financeiro. 

A lógica que permeia a profissão de Camilla assegura que é preciso aparecer sempre. É 

preciso ser criativo, fazer algo excepcional. Algo que seja extraordinário o suficiente para ser 

lembrado por um tempo mais longo do que míseros dias. É preciso competir e vencer! Não há 

lugar no capitalismo para perdedores, fracassados ou fracos, só há lugar para os fortes! Estes só 

são vencedores porque sabem lutar com as armas necessárias, sejam quais forem! Até realizar 

três cirurgias plásticas em um só dia! 

Esse arranjo representa a coerência em que se fundamenta o capitalismo: “de um lado, 

o trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para vender a sua força 

de trabalho; do outro, o dinheiro descodificado, devindo capital e capaz de comprá-la” (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p.298), e em nossa vinheta o corpo é tanto força a ser vendida quanto capital 

capaz de comprar a produção advinda da força do trabalho. Ocorre que o corpo, enquanto 

objeto/mercadoria, pode ser vendido ao capital em troca da moeda/dinheiro que permite a 

sobrevivência e garante o poder de compra, e Camilla vende seu corpo como 

mercadoria/produto a ser exposto em uma vitrine viva, ao mesmo tempo em que usa seu corpo 

para consumir produtos de outra força de trabalho diferente do seu próprio seu corpo, no caso, 

as cirurgias plásticas. Dupla função do corpo: ente que consome produtos advindos da força do 

trabalho alheio, e mercadoria tornada sua própria força de trabalho, da qual se extrai uma mais 

valia, a mais valia corporal. 

Contudo, a subjetividade capitalística que modela os corpos, não é restritiva a 

pacientes, como exemplificado no caso de Camilla. Esta subjetividade é extensiva ao campo 

social e consequentemente, ao médico, que assim como Camilla agiu através de uma 

subjetividade axiomatizada pelo capital, e por um desejo descodificado e igualmente 

axiomatizado pelo capital. Exemplo de axiomatização do capital sobre todos os fluxos, 

aprisionando os sujeitos nessa lógica que é tanto social quanto individual e que, de um modo 

ou outro, irá capturar os fluxos desterritorializados, como na afirmação de Deleuze e Guattari 
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(2011a, p.333) de que “[...] você será sempre reencontrado nos limites ampliados do sistema, 

ainda que seja preciso fazer um axioma para você”.  

O desejo de Camilla era o de inscrever em seu corpo as características aceitas pelo 

modelo corporal da axiomática do capital, lançando mão de um intenso fluxo desejante: seu 

poder de compra.  Esse desejo intensificado levou Camilla a sujeitar seu corpo e sua potência 

de agir à axiomática do capital em forma de cirurgias plásticas.  

Tomando as palavras de Deleuze e Guattari “[...] os que tem interesse no capitalismo 

são os capitalistas. Anotamos uma tão banal constatação por uma razão: é que eles só tem 

interesse no capitalismo por causa do abocanhamento dos lucros que tiram disso [...] (Deleuze 

& Guattari, 2011a, p.498)” como asserção, podemos afirmar que o objetivo do médico era o 

desejo do capitalista: extrair do corpo de Camilla uma mais valia corporal, fazer dele um capital 

mercantil com qual é possível obter lucro.  

O lucro inscreve a atividade médica numa mais valia em nome do investimento 

empregado na formação, na habilidade, no conhecimento médico. Assim “o capitalismo 

transforma a mais valia de código em mais valia de fluxo” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.303) 

por meio da descodificação dos fluxos e da sua axiomatização no capital. O que seria lucro num 

sistema codificado pode tornar-se ainda mais lucrativo e valorativo num sistema de fluxos 

axiomatizados pelo capital.  

Na axiomática do capital a prática do mercantilismo não somente é permitida como 

necessária. E nesse jogo, o corpo torna-se o objeto do qual se extrai a mais valia corporal, ou 

seja, do qual se extrai o excedente que gera lucro. Ocorre que o excedente aqui são as artes do 

próprio corpo, sua carne, sua pele. Estas partes extirpadas se converteram na mais valia que o 

corpo é capaz de dar ao médico, numa busca quase insana pela possibilidade deste mesmo corpo 

oferecer, ainda, uma mais valia em forma de ganho financeiro por sua exposição midiática ─ 

corpo-produto para marketings diversos. 

Quanto à capitalização do corpo pela medicina, o código de ética médica, no seu 

capítulo VIII, art. 58, avisa que ao médico é vedado “o exercício mercantilista da medicina” 

(CFM, 2009). Numa reflexão acerca dessa premissa e sua aplicabilidade no sistema capitalista, 

nos questionamos como exercer a medicina de forma competitiva, como quer o sistema, sem 

mercantilizar os corpos, sem sujeitar o corpo ao interesse comercial, à lucratividade?  

Entre o código médico e a axiomática do capital que opera os mercados se estabelece 

então uma tensão quase paradoxal: de um lado o código que proíbe a prática mercantilista, em 

contrapartida, a axiomática que não deixa saída senão a mercantilização. Nesse balanço, 
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códigos dão lugar a axiomas que reelabora os códigos para se adaptarem às “necessidades do 

mercado”. 

Evidenciamos esta mais valia corporal tomando o exemplo da lipoaspiração realizada 

no corpo de Camilla. A própria Camilla informa em vídeo que questionou ao médico sobre a 

real necessidade da lipoaspiração, uma vez que ela se considerava uma pessoa magra, sem 

excedentes gordurosos a serem removidos. 

Segundo depoimento de Camilla, o médico argumentou que a lipoaspiração era 

necessária para realçar o contorno da prótese glútea, deixando o corpo com um formato mais 

delineado. Esta lipoaspiração ocasionou a necessidade de transfusão sanguínea pós operatória 

(SIC) para corrigir uma anemia por perda sanguínea, fato que reforça a suspeita de Camilla de 

que a mesma era dispensável e que se tratou de um acréscimo cirúrgico adicionado pelo médico. 

É pressuposto do CMI tornar objetos, produtos, serviços e corpos em mercadoria. O que 

ocorre é que a já discutida baixa tendencial do lucro no capitalismo prevê que seja necessária 

também, a criação de mecanismos favoráveis ao consumo do produto que se está 

comercializando (no caso, o corpo submetido à lipoaspiração desnecessária). Contextualizando 

a lipoaspiração de Camilla nesse debate, entendemos que o médico elaborou meios de gerar 

uma necessidade pelo procedimento. Dizendo de outra forma, a demanda por cirurgias 

plásticas, em especial as estéticas, pode ser gerada pelos médicos muito mais do que pela 

procura dos pacientes pelo procedimento.   

Se é genuíno que tudo no CMI vira mercadoria para ser comercializada, seja algo 

material como o corpo ou subjetivo como o desejo de se tornar mais belo, tal assertiva torna 

crível a tese de que é necessário produzir demanda para cada mercadoria. Quanto mais esta 

mercadoria é oferecida e se torna abundante no mercado, tanto mais valor agregado33 ela deve 

possuir. No caso em questão, a lipoaspiração para tornar mais visíveis os glúteos torneados, foi 

o valor agregado ao produto (as próteses de aumento glúteo). Ocorre que um valor agregado 

não é uma necessidade do produto, mas um acréscimo para torna-lo mais atrativo. 

Em outros termos: a lipoaspiração foi um acréscimo na cirurgia de implante de próteses 

glúteas e objetivou tornar estas próteses mais atrativas. Todo este exercício de agregação de 

valor à cirurgia plástica pode ser simplificado nos seguintes termos: a lipoaspiração, como 

aparece na narrativa de Camilla, foi uma demanda produzida pelo médico, e não uma real 

necessidade. 

                                                      
33 Valor agregado é um termo econômico que designa um acréscimo que se faz em um produto, serviço ou 

mercadoria visando torna-lo mais aprazível e mais competitivo para ser comercializado e gerar mais lucro do que 

outros produtos similares. 
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Neste momento, para fins de esclarecimento nos permitiremos uma breve divagação 

que reforçará nossa tese de que os médicos, desde o berço da cirurgia plástica enquanto 

especialidade médica, produzem demanda por cirurgia plástica. Essa afirmativa se funda na 

própria história da cirurgia plástica, que teve sua expansão em ocasião da I Guerra Mundial, 

batalha que deixou muitos feridos graves e tantos outros mutilados. Para cuidar desses feridos 

foi realizada uma força tarefa que treinou cirurgiões de vários países. Findado esse período de 

reabilitação dos soldados, um saldo de cirurgiões especializados em cirurgia plástica se viu a 

mercê do próprio futuro, uma vez que não mais eram necessários na reabilitação dos soldados 

feridos da guerra (Martire Jr, 2005). 

Muitos dos cirurgiões remanescentes desse período foram empregados em hospitais 

públicos e passaram a operar pessoas portadoras de deficiência física de variadas instituições 

públicas. Serviços especializados em cirurgia plástica foram criados em hospitais, dando início 

às cirurgias com finalidade estética (Martire Jr, 2005).  

No entendimento do cirurgião plástico e escritor Martire Jr (2005) a oferta de 

especialistas e o aumento da necessidade de cirurgias estéticas foi o elemento que impulsionou 

a expansão das cirurgias plásticas no pós guerra, como segue:  

 

A existência de especialistas, a necessidade crescente, a anatomia dominada e o sucesso 

consolidado somam-se às mudanças socioculturais a partir da  década de vinte, com a 

posição mais independente da mulher e a maior exposição corporal, pois enquanto 

antes, era apreciável a pele alva para não se parecer com um camponês, com a 

revolução industrial os trabalhadores internam-se nas fábricas passando eles a ter a pele 

clara, assim, como diferenciação, a cútis bronzeada passou a ser conceito de beleza. A 

cirurgia estética então avança a passos largos, incorporando-se à sociedade como 

recurso dos mais utilizados para obtenção de uma das finalidades primaciais da 

medicina: o bem estar do ser humano (Martire Jr, 2005). 

 

 

Esta versão não explica a “necessidade crescente” por cirurgias plásticas, mas dá 

indícios de um processo que coloca o corpo como alvo do poder quando se refere “a posição 

mais independente da mulher e a maior exposição corporal”. Esta maior exposição corporal da 

mulher objetivava garantir a separação dos indivíduos em classes sociais: os operários, oriundos 

da zona rural e por isto de pele bronzeada do sol, agora fechados em fábricas, tinham suas peles 

embranquecidas pela falta do sol, novo código que os identificava na camada social a que 

pertenciam.  Do outro lado os capitalistas e burgueses com sua cútis branca em função do não 

trabalho sob exposição solar, passaram a frequentar praias, casas de banho e balneários com a 

finalidade de apanhar sol e produzir uma cútis bronzeada, inaugurando um novo conceito de 

beleza e garantindo a diferença na identificação social. 
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O trecho citado remete à sociedade disciplinar, e o fragmento discursivo é permeado de 

conceituações que colocam o corpo, especialmente o feminino, como um objeto defeituoso que 

para ser exposto, precisa ser corrigido por cirurgia plástica. Este discurso é presente ainda em 

nossa sociedade e, como todo elemento discursivo, é da ordem dos aparatos disciplinares que 

participam da constituição do sujeito e compõem as linhas de segmentaridade rígida34 do socius. 

Nossa discussão até aqui nos permitiu observar que, apesar do corpo ser alvo do poder, 

ser por este atravessado e participar das suas relações, apesar do corpo figurar como mercadoria, 

ser objeto de interesse de muitos capitalistas, no que tange ao cuidado, a elaboração de si 

enquanto potência criativa, os corpos são relegados a um certo desamparo. Tornados 

mercadoria, mas tendo somente a si como moeda, e precisando garantir o seu sustento, submete 

a sua potência de agir às mais variadas formas de sujeição ao capital-dinheiro.  

As palavras de Deleuze e Guattari “o capital define-se por uma crueldade sem igual 

quando comparado com o sistema primitivo da crueldade, define-se por um terror sem igual 

quando comparado com regime despótico do terror” (Deleuze & Guattari, 2011a, p.495) nos 

remetem a esse abandono e penúria, do qual emerge a subjetividade cativa à logicidade do 

capitalismo. Tais reflexões tornam possível supor as angústias que perpassam os corpos 

axiomatizados pelo capital.  

Assim se cria um bando de pessoas vorazes, capazes de competir por vezes consigo 

mesmas, de cobrarem de si e se esforçarem para serem o “melhor que puderem ser”, como 

Camilla com sua necessidade de tornar-se o corpo modelo. Tornam-se assim endividados 

consigo mesmos mais do que com os códigos sociais ou as agências financeiras com seus 

sedutores créditos, caso do médico que precisa obter sucesso, estar em evidência, mesmo que 

                                                      
34 Deleuze e Guattari (2012a) propõe discutir os processos de subjetivação tomando por conceituação as linhas de 

segmentaridade que compõem o campo social. Os autores reconhecem três linhas que compõem as relações 

sociais: as de segmentaridade rígida ou dura, características dos grandes conjuntos molares ou estratos, como as 

classes sociais e os gêneros. As de segmentaridade maleável ou mole, caracterizadas por relações moleculares de 

desestratificações relativas, com velocidades acima ou abaixo dos limites da percepção, e que compõem-se de 

elementos rizomáticos, esquizos, sempre em devir, fluxos sempre em movimento que retiram o homem da rigidez 

dos estratos. As linhas de fuga, que se caracterizam por uma ruptura com os estratos ou sua desestratificação 

absoluta (Deleuze & Guattari, 2012a). Em toda sociedade existem linhas de segmentaridade dura, que se 

manifestaram de formas diversas ao longo da história e do tipo da sociedade vigente, mas nunca deixam de estar 

presentes. De acordo com Deleuze e Guattari (2012a, p. 67) “nelas tudo parece contável e previsto, o início e o 

fim de um segmento, bem como a passagem de um segmento a outro”. Nenhuma linha, por si só, é boa ou ruim. 

Embora elas encerrem o desejo em significações delimitadas, importa saber o que elas propiciam do ponto de vista 

de sua experimentação, ou seja, o problema das linhas duras é seu princípio de fixação, de estancamento do desejo 

em determinadas formas de vida, e não necessariamente o tipo de experiência que tais linhas favorecem, que pode 

ser boa ou ruim (Deleuze & Guattari, 2012a). São estas linhas que efetuam o controle, a normatização e também 

são elas que procedem o enquadramento dos sujeitos nos seus devidos rostos (Deleuze & Guattari, 2012a, p.35). 

Através dos atravessamentos dessas linhas duras no campo social se busca manter a ordem e evitar aquilo que se 

considera inadequado a determinado contexto social instituído. 
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para isto seja necessário desconsiderar os códigos de sua profissão e prescindir de assegurar a 

saúde e o bem-estar do paciente.  

Tais acontecimentos são possíveis quando se observa que uma axiomática “tem 

tateamentos, experimentações, modos de intuição que lhe são próprios” (Deleuze & Guattari, 

2012c, p.173), e irá funcionar de acordo com sua racionalidade. Na racionalidade da axiomática 

do capital, a existência de um modelo padronizado de corpo é suporte para múltiplas 

possibilidades de ganho financeiro e de lucro, movendo e mantendo o capitalismo. 

O corpo axiomatizado pelo capital que apresentamos nesta vinheta é o corpo medido, 

comparado, cortado e recortado pelas cirurgias plásticas. O corpo que busca ser adequado aos 

padrões da sociedade de controle. O corpo que deseja ser correto de acordo com a ótica 

socialmente imposta. O que decorre dessa logicidade é a produção de modelos inadequados, de 

corpos errados, de corpos que fogem do padrão da normalidade socialmente instituída. 

Se aceitarmos que há um modelo de corpo correto, é coerente pensar que o oposto 

também é verdadeiro: há um corpo incorreto. Este comparativo nos remete às teorizações de 

Canguilhem (2007) acerca do que é considerado normal ou patológico em saúde. O autor tece 

uma crítica sobre a visão de que o patológico seja considerado uma variação quantitativa do 

normal, quando há uma infinidade de possibilidades fisiológicas em interação com diferentes 

aspectos da vida biológica, como as variações geográficas, culturais, sociais dentre outras. De 

maneira análoga, compreendemos que há uma infinitude de corpos com inúmeras variações 

anatômicas a serem consideradas.  

Tomar um padrão corporal como correto é estabelecer com este uma relação de 

normalidade e relegar os demais modelos a uma condição de patológicos ou anormais. A 

existência de um corpo anormal ou patológico no que concerne a beleza é desmitificada por 

Canguilhem (2007) que desconstrói o ideário de que existe um normal e um patológico. Para o 

autor estas duas possibilidades são uma e única coisa, que funcionam em consonância e não em 

oposição como se pensa.  

Isto é evidenciado na passagem de Dugas (citado por Cahguilhem, 2007, p. 14), que 

considera que “A fisiologia e a patologia ─ tanto as do espírito quanto as do corpo ─ não se 

opõem uma à outra como dois contrários, mas sim como duas partes de um mesmo todo” e 

complementa: “A doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia; ela é [...] o esforço que 

a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio [...] O organismo desenvolve uma 

doença para se curar” (Cahguilhem, 2007, p. 10). Em síntese, não existe o patológico no corpo, 

mas somente variações do fisiológico. 
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Não havendo um corpo errado, anormal ou patológico, nos cabe repensar a ideia de que 

um corpo necessita de cirurgia plástica para se tornar socialmente apresentável, para gerar 

potência e produzir sentido. Se o material e visível do corpo são somente variações da sua 

anatomia e fisiologia, o que se perdeu foi de fato sua potência de agir e o seu devir, aspectos da 

vida humana capazes de produzir intensidade. 

Guattari (2001) pontuou que a “época contemporânea, exacerbando a produção de 

bens materiais e imateriais em detrimento da consistência de territórios existenciais individuais 

e de grupo, engendrou um imenso vazio na subjetividade que tende a se tornar cada vez mais 

absurda e sem recursos (Guattari, 2001, p. 30). Para operar qualquer mudança, Guattari afirma 

que é preciso  

 

[...] trabalhar a reconstrução das relações humanas em todo os níveis do socius. Ela jamais 

deverá perder de vista que o poder capitalista de deslocou, se desterritorializou, ao mesmo 

tempo em extensão – ampliando o seu domínio sobre o conjunto da vida social, 

econômica e cultural do plante – e em “intenção” - infiltrando-se no seio dos mais 

inconscientes estratos subjetivos. Assim sendo, não é possível pretender se opor a ele 

apenas de fora [...] tornou-se igualmente imperativo encarar seus efeitos no domínio da 

ecologia mental35, no seio da vida cotidiana individual, doméstica, conjugal, de 

vizinhança, de criação e de ética pessoal (Guattari, 2001, p. 33). 

 

 

 

4.4. Vinheta 3. Cirurgia Bariátrica: a Transgressão dos Códigos da Medicina e a Inscrição 

Corporal na Axiomática do Capital  

 

Surgida no Brasil na década de 1970, associada aos trabalhos de um cirurgião da 

Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), a cirurgia bariátrica é um procedimento que visa o 

tratamento cirúrgico da obesidade mórbida ou da obesidade grave “e das doenças associadas ao 

excesso de gordura corporal ou agravadas por ele” (SBCBM, 2017a). Trata-se de um conjunto 

de técnicas destinados a reduzir a superfície de absorção de nutrientes através da redução da 

capacidade gástrica, ou seja, a redução do estômago.  

A ampliação da cobertura de planos de saúde privados e público para o procedimento 

de cirurgia bariátrica, ocorrido no ano de 2012 (ANS, 2011), marcou o aumento do número de 

procedimentos realizados no Brasil. A inserção da obesidade grau II como elegível para a 

gastroplastia, a partir do ano de 2017, promoveu um aumento ainda maior desse número. 

De acordo com a SBCBM (2017b) os candidatos ao procedimento de redução de 

estômago são aqueles considerados obesos após avaliação que se utiliza de quatro critérios 
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observáveis, sendo eles o Índice de Massa Corpórea ─ IMC, a idade do paciente, as doenças 

associadas e o “tempo de doença”. Destes, o critério mais observado parece ser o IMC, uma 

vez que ele pode se sobrepõe aos demais nas resoluções do CFM, como veremos adiante.  

Tomando por parâmetro o IMC, são considerados aptos à cirurgia bariátrica qualquer 

paciente com IMC acima de 40kg/m². Utilizando a classificação36 da Associação Brasileira para 

o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica ─ ABESO, este IMC é classificado como 

obesidade grau III.  

Também são aptos a cirurgia bariátrica os pacientes com IMC acima de 35 kg/m² 

classificados segundo a ABESO como obesidade grau II, desde que possuam alguma 

comorbidade elencada no quadro de patologias dispostas na Resolução nº 2.131/15 (CFM, 

2015a).  

A regulamentação da cirurgia bariátrica pelo CFM contou, até o momento, com três 

resoluções (CFM, 2005b, 2010, 2015a). A primeira, a Resolução nº 1766/05 conta com um 

anexo que estipula as normas para a seleção de candidatos à gastroplastia, e já indica o IMC 

acima de 40 kg/m2 e maior que 35 kg/m² com comorbidades. 

Descreve as comorbidades “como doenças agravadas pela obesidade e que melhoram 

quando a mesma é tratada de forma eficaz”, ou “que ameacem a vida, tais como diabetes, apneia 

do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteoartrites e outras” (CFM, 

2005b). 

Adota ainda como critério de eleição a obesidade estável há pelo menos cinco anos, 

com pelo menos dois anos de tratamento clínico prévio não eficaz, dentre outros (CFM, 2005a). 

A Resolução nº 1942/10 (CFM, 2010) removeu este critério de tempo de estabilidade da 

obesidade, tornando elegíveis pacientes que se adequem aos demais critérios, sem observância 

do tempo decorrente da obesidade. 

Alterou também o texto acerca da necessidade de acompanhamento pós operatório 

com equipe multidisciplinar de “por toda a vida do paciente” na primeira resolução (CFM, 

2005a) para “a longo prazo” na segunda resolução (CFM, 2010). Estas pequenas modificações 

foram suficientemente significativas para facilitar o acesso dos pacientes com obesidade grau 

III ao tratamento cirúrgico da obesidade, como apontam os números de gastroplastias realizadas 

                                                      
36 Classificação da obesidade: A ABESO classifica a obesidade em três graus, seguindo a tabela classificatória 

proposta pela OMS para IMC de adultos. Sendo a obesidade classificada em: Grau I: indivíduos que apresentem 

IMC ³ 30 kg/m2 e < 35 kg/m2 com risco elevado de doença; Grau II: indivíduos que apresentem IMC ³ 35 kg/m2 

e< 40 kg/m2 com risco muito elevado de doença; e Grau III: indivíduos que apresentem IMC ³ 40 kg/m2 com risco 

muitíssimo elevado de doença (ABESO, 2016, p.16). 
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no período: em 2012 foram 72 mil cirurgias; em 2013, 80 mil; e em 2014, após as alterações 

supracitadas, foram cerca de 88 mil (SBCBM, 2017c). 

No ano de 2015 a Resolução nº 2.131/15 (CFM, 2015a) ampliou o quadro de 

comorbidades para a realização da cirurgia bariátrica em pacientes com obesidade grau II (IMC 

igual a 35 kg/m²). Dentre patologias cardiovasculares, pulmonares, cerebrovasculares, 

ortopédicas, gástricas e metabólicas, incluiu ainda condições sem comprovada relação direta 

com a obesidade, como a incontinência urinária de esforço na mulher; a infertilidade masculina 

e feminina; a disfunção erétil; a síndrome dos ovários policísticos; veias varicosas e doença 

hemorroidária; a estigmatização social e a depressão (CFM, 2015a).  

Algumas destas condições para a indicação de correção da obesidade por cirurgia 

bariátrica nos chama atenção, como é o caso das comorbidades relacionadas às funções do 

sistema urogenital e reprodutor masculino e feminino, que são multicausais e não tem relação 

direta com a obesidade.  

O excessivo acúmulo adipocitário pode desencadear síndromes metabólicas diversas 

e alterações na produção/função dos hormônios sexuais, podendo levar ao desenvolvimento das 

condições citadas no texto da resolução nº 2.131/15 (CFM, 2015a). Porém o acúmulo desse 

tecido não é causa exclusiva para estas condições, que podem ter como precursoras diversas 

outras condições não relacionadas a obesidade e não tratadas no texto.  

Além das questões apontadas, destacamos que não houve elaboração ou divulgação de 

qualquer documento paralelo objetivando esclarecer estes critérios diagnósticos, como um 

consenso ou uma diretriz médica. Este simplismo na prestação de informações permite que a 

inclusão dos pacientes como elegíveis à gastroplastia se dê por avaliação cujos critérios 

subjetivos (elencados anteriormente) são julgados a partir do entendimento médico para cada 

caso em particular. Estes critérios de julgamento não são especificados de forma clara em 

documentação oficial, o que cria atalhos para a indicação cirúrgica, facilitando a realização do 

procedimento e sua inclusão nos critérios de elegibilidade dos planos de saúde, que arcam com 

os custos financeiros do procedimento.  

Outros critérios subjetivos de elegibilidade cirúrgica, como o de estigmatização social 

ou de depressão, elencados como comorbidades indicativas ao tratamento cirúrgico da 

obesidade grau II, permitem que parâmetros imprecisos sejam adotados na inclusão destes casos 

como elegíveis para a gastroplastia; em especial a estigmatização social, um processo subjetivo 

de apelo social, não individual.  

Sendo o estigma social um sinal ou marca que desqualifica, desvaloriza ou inabilita 

um sujeito para a aceitação social (Gofmann, 1963), ao adotá-lo de forma isolada enquanto 
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parâmetro de inclusão para a realização da gastroplastia, dispõe, enquanto habilitados ao 

procedimento, todos os obesos grau II, uma vez que a estigmatização se faz presente tanto no 

campo social quanto na imagem que o obeso tem de si mesmo. 

A investigação do estigma social é complexa, pois este se mostra no cotidiano de 

pessoas obesas por meio das dificuldades no convívio social, como encontrar um assento 

adaptado na escola, no transporte coletivo, nas recepções dos consultórios médicos, no trabalho, 

no uso de banheiros públicos, dentre outros. Esta necessidade de adaptação do meio ambiente 

para o obeso o afasta do convívio social e dificulta o acesso ao trabalho, ao lazer e à vida 

afetivo/conjugal. Porém, estas e muitas outras questões relacionadas são perceptíveis no relato 

de pessoas obesas, não sendo uma particularidade de uns ou outros, mas uma generalização 

quando o assunto envolve as dificuldades encontradas pelo obeso na vida cotidiana. Isto nos 

leva a considerar que o estigma social relacionado a obesidade é uma generalização, e não uma 

questão de casos isolados que podem ser resolvidos em suas particularidades. Sendo assim, este 

parâmetro torna elegível à gastroplastia qualquer paciente com obesidade grau II. 

Esta inclusão da estigmatização social enquanto parâmetro elegível para a gastroplastia 

no obeso grau II nos remete a uma axiomatização do capital, uma vez que se trata de justificativa 

para a indicação e execução do procedimento. A realização de uma cirurgia bariátrica não põe 

fim a estigmatização social que sofrem as pessoas obesas. Pode resolver casos isolados, 

questões individuais, porém, o problema da estigmatização, como indica o próprio nome, é da 

ordem do social e não do individual. 

Mais uma vez nos deparamos com o conceito de que há um corpo errado e precisa ser 

corrigido pela cirurgia. Concordamos que o corpo obeso recebe do meio social o estigma de 

corpo inadequado e deve se libertar dele, mas não no campo das individualidades, como prevê 

a gastroplastia, mas no campo da informação e educação social.  

Tomamos de empréstimo as palavras de Deleuze e Guattari que afirmam que as 

descodificações resultam da “mais sombria organização (Deleuze & Guattari, 2011a, p.205-

206) e que a comunicação está apodrecida, inteiramente penetrada pelo dinheiro (Deleuze, 

2013, p.221), e partindo desses pressupostos, consideramos que a redação da resolução do CFM 

não contém mero erro ou imprecisão, mas sim a fixação do código médico na axiomática do 

capital, que o adapta de modo a garantir que os fluxos de dinheiro continuem correndo. Isto 

decorre do fato de que a formação social capitalista “maquina e faz correr fluxos efetivamente 

descodificados, mas substituindo os códigos por uma axiomática contábil ainda mais opressiva” 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p.205-233). Assim os códigos médicos podem tanto ser 

substituídos por outro melhor adaptado ao eufemismo das “evoluções e transformações 
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tecnológicas” quanto permanecer ignorado em detrimento da prática que o anula, caso em 

questão na nossa discussão. De uma forma ou outra, o que se pretende é garantir a permanência 

da lucratividade na atividade médica. 

 

Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, a máquina capitalista é incapaz de 

fornecer um código que abranja o conjunto do campo social. No dinheiro, ela substituiu 

a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas que vai sempre 

mais longe no movimento da desterritorialização do socius (Deleuze & Guattari, 2011a, 

p. 51).  

 

Deleuze e Guattari (2011a, pp. 433- 434) já alertavam que “[...] é inútil a axiomática 

opor-se profundamente aos códigos, uma vez que trabalha sobre os fluxos descodificados, além 

dela própria poder proceder tão somente operando reterritorializações [...]”. Esses arranjos entre 

código e axiomática, como o que exemplificamos por meio da redação da resolução do CFM 

sobre as gastroplastias e as comorbidades que elegem a obesidade grau II como operável, 

permitem uma certa mobilidade e adaptabilidade aos mercados.   

Aqui, assim como na vinheta nº2, percebemos um artifício na redação que resulta na 

produção de demanda por cirurgia bariátrica, pois, amplia o quadro de obesos elegíveis ao 

procedimento. A função dessa geração de demanda é garantir ganho e lucro. Desse modo, 

código e axiomática encontram-se numa relação de conveniência que obedece aos fluxos do 

mercado capitalista. 

O outro critério subjetivo elencado como comorbidade indicativa ao tratamento 

cirúrgico da obesidade grau II, cujo diagnóstico é feito através de avaliação de condições 

subjetivas do paciente é a depressão37, condição multifatorial cuja etiologia e tratamento ainda 

não estão totalmente esclarecidos, nem mesmo nos manuais médicos, como o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, espécie de código médico utilizado 

para amparar os diagnósticos de transtornos mentais.  

O referido manual agrupa sob a nomenclatura de transtornos depressivos aqueles que 

apresentam como característica comum como o “humor triste, vazio ou irritável, acompanhado 

de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 

                                                      
37 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V (2014) utiliza como critério de 

diferenciação entre o quadro clínico de um transtorno e outro características como a duração, o momento ou a 

etiologia presumida. De forma geral, o termo depressão diz respeito ao transtorno depressivo maior. Há o 

entendimento de que o transtorno depressivo persistente ou distimia, é depressão. O texto do DSM-V enumera as 

características principais de cada um deles, o que permite diferenciá-los para questões clínicas. De forma resumida, 

o transtorno depressivo maior caracteriza-se por episódios distintos, por pelo menos duas semanas de duração, de 

alterações significativas no humor, no funcionamento cognitivo e do corpo, com possíveis dores.  Já o transtorno 

depressivo persistente diferencia principalmente quanto ao tempo de apresentação dos sintomas, que deve ser de 

no mínimo dois anos, sendo a sintomatologia semelhante nos dois quadros (DSM-V, 2014). 
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funcionamento do indivíduo” (DSM-V, 2014, p. 155), mas não elenca um dos transtornos sob 

a nomenclatura reduzida de depressão, o que amplia a possibilidade de enquadramento do obeso 

com qualquer dos quadros clínicos, como elegível à cirurgia bariátrica. 

O texto da resolução nº 2.131/15 (CFM, 2015a) também não especifica a qual dos 

transtornos faz referência, o que reforça a possibilidade de interpretação, tanto por parte de 

pacientes quanto pela equipe cirúrgica que avalia e seleciona o paciente para a redução gástrica, 

e inclusão do caso como elegível à gastroplastia.  

Supondo que o termo depressão da resolução (CFM, 2015a) trate da forma clássica do 

grupamento. Nesse caso, a eleição do obeso grau II para a gastroplastia cuja comorbidade seja 

a depressão, o diagnóstico é baseado em condições subjetivas e multicausais, como episódios 

de profunda tristeza ou agonia com duração de duas semanas38. Ou seja, duas semanas de um 

episódio depressivo são suficientes para que se indique e se submeta o paciente a uma cirurgia 

arriscada visando o emagrecimento.  

Supor que submeter um indivíduo depressivo a gastroplastia possa ser indicativo de cura para 

a depressão não parece coerente, mas alude a uma condição que favorece a reivindicação e a 

realização de cirurgias bariátricas em maior volume, sugere a criação de demanda por cirurgia 

bariátrica.  

Quanto ao argumento de que a cirurgia bariátrica trará benefícios aos pacientes, é 

imprescindível considerar que, se a gastroplastia é realizada, o paciente enfrentará, além dos 

riscos intrínsecos ao ato cirúrgico, as adaptações pós operatórias igualmente complicadas e a 

necessidade de mudanças significativas nos hábitos de vida e alimentares. Aqui nos deparamos 

com um paradoxo: a mudança nos hábitos de vida e alimentares é a condição para o 

emagrecimento sem a realização da gastroplastia e é também a condição sine qua non para o 

sucesso da cirurgia bariátrica, o que prova não existir emagrecimento fácil ou procedimento 

mais eficaz. 

De um modo ou outro os pacientes serão submetidos a algum sofrimento e à 

necessidade de produção de outro modo de existir. As opções para a produção dessa nova 

                                                      
38 Na forma clássica do grupamento (transtorno depressivo maior), o diagnóstico é feito pela observação da 

duração (pelo menos duas semanas com remissões interepisódicas) dos sintomas que podem ser alterações no 

comportamento/humor/capacidade de sentir prazer. Também deve ser considerado se “os sintomas causam 

sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo” e ainda se “o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância 

ou a outra condição médica” (DSM-V, 2014). 
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realidade são por intervenção cirúrgica, que força a redução da quantidade de alimentos 

consumida, ou de forma gradativa por adaptação da dieta alimentar e prática de atividade física, 

que também pode ser recreativa e inverter o quadro depressivo, quando existente. 

Essa conjunção de situações elaboradas para favorecer a realização da gastroplastia 

em pacientes com obesidade grau II exprime a sobreposição da axiomática do capital aos 

códigos médicos. Deleuze e Guattari (2011a) previram que estas adaptações ocorreriam, como 

na afirmação em ocasião da análise das axiomáticas e seu funcionamento: 

 

[...] axiomáticas científicas [...] implicam “intuições” ligadas às ressonâncias e 

conjunções das estruturas, e que são apenas ajudadas pelas “potentes alavancas” da 

técnica. E isto é ainda mais verdadeiro em relação à axiomática social: a maneira pela 

qual ela preenche sua própria imanência, pela qual ela repele ou amplia seus limites, pela 

qual acrescenta mais axiomas, impedindo a saturação do sistema, a maneira pela qual ela 

só funciona bem por atrito, desarranjando-se, recuperando-se, e tudo isto implica órgãos 

sociais de decisão, de gestão, de reação, de inscrição, uma tecnocracia e uma burocracia 

que não se reduzem ao funcionamento de máquinas técnicas (Deleuze e Guattari, 2011a, 

pp. 333 e 334).      

 

Ao que nos parece, a tensão entre as disciplinas do CFM e da SBCP tenderão a ceder 

lugar aos fluxos axiomatizados pelo capital e desejados pelos cirurgiões e seus pacientes, como 

disseram Deleuze e Guattari ao afirmarem que “o capitalismo tem realmente por limite os fluxos 

descodificados da produção desejante, os quais ele não para de repelir, ligando-os numa 

axiomática que toma o lugar dos códigos” (Deleuze & Guattari, 2011a, p. 399). 

Afinal, tanto CFM quanto SBCP são instituições de disciplina médica, formadas por 

médicos e operando no espaço social dos médicos. No momento em que um fluxo que foi 

axiomatizado pelo capital se mostrar em consonância com o desejo dos médicos e suas 

possibilidades de lucro, certamente a tensão encontrará calmaria e dará lugar a tal fluxo e a 

tantos outros que tenham igualmente sido axiomatizados pelo capital. Tem sido assim desde a 

intensificação do capitalismo e seu liberalismo: axiomatização do capital por todas as partes. 

Uma vez mais encontramos entre médicos e pacientes uma consonância no que se refere 

à realização das gastroplastias. Médicos desejam a cirurgia por ser um dos meios de capitalizar 

na sua atividade profissional e desse modo, inscrevem os corpos na produção mercantil da 

axiomática do capital. Pacientes desejam a cirurgia por lhe proporcionarem a possibilidade de 

inscrever seu corpo na produção social. Seja qual for o motivo, parece que Deleuze e Guattari 

(2012, p.167) também previram que “a axiomática é completa e não lhe faltam paixões”. Não 

lhe faltam motivos para inscrever os corpos na superfície produtiva do capitalismo, seja como 
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mercadoria ou possibilidade de ganho ou lucro, seja como corpo sujeitado desejando por meio 

da axiomática do capital. 

O que se subtrai do desejo ao axiomatizá-lo no capital é o que Deleuze e Guattari 

(2011a) perceberam enquanto uma potencialidade transformadora, capaz de mobilizar os 

indivíduos e promover mudanças. Isto se dá porque o desejo “é, na sua essência, 

revolucionário” (p. 156) e por isto, além de ameaçar a ordem estabelecida, que domina e 

subjuga, a axiomática do capital sabe que é o desejo que pode mover os indivíduos na busca 

pelo gozo, pela felicidade, pela possibilidade de liberdade, e por isto a axiomática converte 

estes fluxos em produção para o capitalismo. 

 

E é seguramente isto que mina o capitalismo: de onde virá a revolução, e sob que forma, 

nas massas exploradas, ela virá? É como a morte: onde, quando? Um fluxo descodificado, 

desterritorializado, que corre demasiado longe, que corta fino demais e que escapa à 

axiomática do capitalismo (Deleuze & Guattari, 2012, p.501). 

 

Por isto “é de importância vital para uma sociedade reprimir o desejo, e mesmo achar 

algo melhor do que a repressão, para que até a repressão, a hierarquia, a exploração e a sujeição 

sejam desejadas” (Deleuze & Guattari, 2012, p.156). Este “algo melhor do que a repressão” do 

desejo, que impulsiona a desejar a exploração e a sujeição, inclusive do corpo, é a axiomática 

do capital: “com efeito, o capitalismo age como ponto de subjetivação, constituindo todos os 

homens em sujeitos [...]” (Deleuze & Guattari, 2012, p.168). 

As inscrições corporais axiomatizadas pelo capital capturam o desejo, utilizam-se de 

sua potência revolucionária e a convertem no desejo do consumo, no poder de compra, na 

capacidade de inovação que cria novos produtos para o mercado consumidor, submete os corpos 

à lógica capitalista. Estas potências não são suficientes para satisfazer a voracidade desse 

sistema de captura, que inventa elaborados aparatos de subjetivação capazes de fazer crer que 

o corpo deve ser moldado para ser útil, para ser socialmente aceito, para se sentir correto, para 

ser produtivo. O corpo então se deixa inscrever, marcar na pele, modelar através de cirurgias 

para que assim esteja habilitado a se inscrever na economia política do socius. 

Ao abordar este corpo axiomatizado do capital Hur (2015b) esclarece que uma 

subjetividade elaborada para a maximização da produção está presente e se estende ao corpo, 

fazendo com que este seja alvo de um máximo rendimento/produção, porém, sem deixar 

estoques ou excedentes.  

 

Hipertrofiar os músculos, cortar os “excedentes adiposos” estocados. Aumentar a eficácia 

e força corporal e eliminar o estoque energético em forma de gordura. O padrão estético 
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corporal deixa de ser atingir um determinado código ou norma, mas sim hipertrofiar o 

corpo ao extremo, sem meta, sempre dirigido à superação do máximo (Hur, 2015b, p. 

236) 

 

Uma vez que na sociedade de controle a subjetividade está habituada ao tempo digital 

das redes da internet, soluções rápidas para corpos inadequados parece ser aceitável e até 

desejável. Desse modo, viabilizando a perda do excesso de gordura corporal e a possibilidade 

de enquadramento no corpo do momento, as indicações de cirurgia bariátrica para obesidade 

grau II com base em comorbidades como disfunção erétil, ovário micropolicístico, estigma 

social ou depressão podem encontrar sua justificativa: adquirir o corpo axiomatizado pelo 

capital. 

Por agir na indução e na modulação do desejo a axiomática do capital convence, de 

forma sutil, que o corpo axiomatizado pelo capital poderá trazer felicidade, sucesso, facilitar 

conquistas amorosas e profissionais, dentre outras vantagens. Assim é que “as máquinas 

desejantes não param de se desarranjar enquanto funcionam, e só funcionam desarranjadas” 

(Deleuze & Guattari, 2011a, p.49). 

Esta produção do desejo axiomatizado pelo capital se dá por meio dos processos de 

subjetivação que passam a ser modulados estrategicamente numa aplicação do controle de 

forma sutil, sem que se perceba que se está sendo controlado. Isto decorre de que, “ao construir 

uma axiomática dos fluxos descodificados é que o capitalismo aparece como uma empresa 

mundial de subjetivação” (Deleuze & Guattari, 2012, p.169). 

Para tanto axiomática do capital utiliza os controlatos para viabilizar o controle da 

subjetividade sem que este manejo possa ser notado. A finalidade única é manter e perpetuar o 

capitalismo através da sua axiomática, que não cessa de estender suas garras a todo e qualquer 

fluxo que possa tentar escapar ao controle do capital.  

 

O capitalismo pós-industrial que, de minha parte, prefiro qualificar como Capitalismo 

Mundial Integrado (CMI) tende, cada vez mais, a descentrar seus focos de poder das 

estruturas de produção de bens e de serviços para as estruturas produtoras de signos, de 

sintaxe e de subjetividade, por intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre 

a mídia, a publicidade, as sondagens etc. (Guattari, 2001, p. 16).  

 

Os controlatos agem nos processos de subjetivação capitalizados, “[...] as máquinas 

tecnológicas de informação e de comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não 

apenas no seio das suas memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos 

seus afetos [...]” (Guattari, 2012, p.14). 
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Assim, a subjetividade capitalístíca se esforça por gerar o mundo da infância, do amor, 

da arte, bem como tudo o que é da ordem da angústia, da loucura, da dor, da morte, do 

sentimento de estar perdido no cosmos... É a partir dos dados existenciais mais pessoais 

- deveríamos dizer mesmo infra-pessoais - que o CMI constitui seus agregados subjetivos 

maciços, agarrados à raça, à nação, ao corpo profissional, à competição esportiva, à 

virilidade dominadora, à star da mídia... Assegurando-se do poder sobre o máximo de 

ritornelos existenciais para controlá-los e neutralizá-los, a subjetividade capitalística se 

enebria, se anestesia a si mesma, num sentimento coletivo de pseudo-eternidade 

(Guattari, 2001, p. 17). 

 

A axiomática do capital leva à mercantilização e objetificação para garantir lucros 

crescentes para uma pequena parcela dos capitalistas. Nesse movimento o corpo é capitalizado, 

mercantilizado e objetificado, permitindo que sejam capturadas suas possibilidades, seus 

fluxos, seus desejos e sua beleza. 

Para a medicina essa axiomática do capital incidindo sobre o corpo traz possibilidades 

de crescimento, como no caso da cirurgia bariátrica para obesos grau II com estigmatização 

social. Nessa axiomática do capital corporal, outros campos da medicina também garantem sua 

participação, como a psiquiatria que elabora o diagnóstico dos candidatos obesos grau II com 

depressão e a cirurgia plástica que realiza os reparos nos excedentes remanescentes. 

Desse modo a contabilidade da axiomática do capital garante lucro às profissões e 

também garante ganho aos corpos. Não importa se o custo do investimento for alto e exigir que 

parte da carne corporal seja abandonada pelo caminho. O que importa é que a contabilidade 

feche com lucro: é que “a subjetividade maquínica pode trabalhar tanto para o melhor como 

para o pior” (Guattari, 2012, p.15). 

O lucro do corpo é a possibilidade de inscrição no modelo do momento: o corpo exibe 

músculos hipertrofiados em lugar de camadas espessas de gordura. Importa que o corpo tenha 

um contorno “enxuto, seco”, livre de “pneus” e dos excedentes que possam ocupar cinturas, 

quadris, abdomens ou coxas. Eis a contabilidade da axiomática do capital: eliminar o que parece 

inútil, hipertrofiar o que pode ser útil. Manter somente o que pode ser capitalizado, garantindo 

assim a inscrição corporal na axiomática do capital, cujo modelo corporal é o empresarial que 

deseja hipertrofiar, crescer, mas sem acumular excedentes inúteis. 

Na busca pelo enquadramento na obesidade grau II, muitos pacientes com obesidade 

grau I, têm se esforçado para ganhar peso e conseguir indicação cirúrgica garantindo ainda a 

cobertura do plano de saúde. Uma busca na internet com o tema “ganho de peso/engordar para 

fazer bariátrica” revela muitos relatos acerca desta prática e há ainda aqueles que oferecem 

dicas de dieta com esta finalidade. Também aqui observamos que subjetividade axiomatizada 
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pelo capital busca meios para se adequar aos códigos e inscrever os corpos nas produções 

sociais elaboradas por esta mesma axiomática. 

Isto nos leva a considerar que as adequações das normativas médicas visando facilitar 

o acesso à gastroplastia acabou por gerar demanda pelo procedimento, seja por meio da 

adequação dos diagnósticos de comorbidades, seja por subterfúgios como o ganho de peso para 

conquistar a elevação do grau da obesidade e dessa forma se encaixar na elegibilidade do 

procedimento. Essa criação de demanda por procedimentos é uma prática que exemplifica como 

os códigos são descodificados no diagrama do controle e reterritorializados na axiomática do 

capital.  

Estas articulações nos remetem às palavras de Guattari (2012) acerca das evoluções 

tecnológicas e dos usos de controlatos: “tal evolução maquínica não pode ser julgada nem 

positiva nem negativamente; tudo depende de como for sua articulação com os agenciamentos 

coletivos de anunciação” (Guattari, 2012, p.15). 

 

Os agenciamentos são passionais, são composições de desejo. O desejo nada tem a ver 

com uma determinação natural ou espontânea, só há desejo agenciando, agenciado, 

maquinado. A racionalidade, o rendimento de um agenciamento não existem sem as 

paixões que ele coloca em jogo, os desejos que o constituem, tanto quanto ele os 

constitui (Deleuze & Guattari, 2012c, p.83). 

 

Ao voltamos à axiomática do capital que no CMI estimula a produção desejante por 

meio dos seus próprios valores de mercado e através da manipulação do desejo, 

compreendemos os processos aqui discutidos. É que ao materializar-se no corpo, esse desejo 

axiomatizado pelo capital deseja o desejo do capitalismo. Crê em um corpo moldável, que pode 

ser cortado, recortado, montado e desmontado de acordo com o movimento oscilante do 

capitalismo. Nessa lógica, o que se inscreve nos corpos são as marcas cirúrgicas das 

modificações que pretendem adequar o corpo [um ser quase obsoleto] ao sistema produtivo. 

Sendo o sistema produtivo do CMI algo aberto a novos fluxos, ideias, invenções que 

possam gerar lucro, sendo capaz de se adaptar as mais diferentes mudanças e delas extrair lucro, 

como nas guerras, nas grandes pragas ou cataclismos que dizimam muitas populações humanas 

e até mesmo nas revoluções. O capitalismo está sempre apto a alguma adaptação, a acrescentar 

ou extrair um axioma e permanecer operante. Assim também ocorre com as políticas que 

envolvem o corpo e o inscreve no sistema econômico do cinismo. 

O capitalismo, através de sua axiomática, dita modelos de inscrições corporais 

aceitáveis, cultuáveis até. Vende junto dessa inscrição corporal a imagem do sucesso, da 

felicidade, da auto realização. Isto mais uma vez captura os fluxos do desejo e subjetiva ainda 
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mais na axiomática do capital, num movimento ondulatório que parece nunca ter fim, que urge 

de algum fluxo desviante que possa produzir potência suficiente para fissurar esse círculo quase 

impenetrável da axiomática do capital, que controla o capitalismo na sua exterioridade, o 

desejo: “É que a descodificação e a desterritorialização dos fluxos definem o próprio processo 

do capitalismo, isto é, sua essência, sua tendência e seu limite externo” (Deleuze & Guattari, 

2011a, p. 424).   

Sem que percebamos, aquilo que consideramos como nossa produção ou produção do 

nosso desejo é elaboração da axiomática do capital, uma vez que resultam da produção que se 

dá nos encontros do campo social, e forma nossa subjetividade. Assim, as produções  desejantes 

são antes axiomatizadas pelo capital e só depois são sentidas por cada um de nós, que considera 

o desejo axiomatizado como maquinação própria.  

Estes desejos axiomatizados pelo capital espalham-se pelo campo social e nele são 

reproduzidos e perpetuados, como ritornelos existenciais (Guattari, 2012, p.26), tornando-se 

assim modelos a serem seguidos, uma vez que, na aparência, produziu potência. Assim também 

ocorre com as inscrições corporais, que são elaboradas a partir do exame que estabelece 

parâmetros comparativos, elabora um corpo-modelo e dissemina esse modelo no campo social. 

Esse modelo corporal é então inscrito nos processos de subjetivação e torna-se objeto de desejo 

e muitas vezes de sujeição.  

A aquisição desse corpo desejado traz uma felicidade artificial, um gozo débil, uma vez 

que não tem potência de agir, mas em um mundo onde a bestialidade é travestida de alegria, o 

gozo pela aquisição do corpo torna-se o ritornelo existencial a ser reproduzido e perpetuado. O 

que faz desse gozo um ritornelo é o simples fato de que não há mais ritornelos, não há mais a 

construção dos espaços de potência, das linhas de fuga40, de territórios nômades. Tudo está 

fixado na axiomática do capital, onde o gozo é débil ou artificial, curto e insatisfatório a ponto 

de engendrar uma busca incessante pelo próximo gozo, em nosso caso, pela próxima inscrição 

corporal. 

Isto é melhor compreendido ao se considerar que a subjetividade individual é resultante 

de agenciamentos coletivos diversos e emaranhados, advindos do espaço social e da junção de 

diferentes experiências da realidade. Desse modo é possível compreender que somos a 

resultante desses agenciamentos do meio social em que estamos inseridos e daquilo que nos 

                                                      
40 Linhas de fuga são linhas de ruptura, verdadeiros rompimentos que promovem mudanças bruscas muitas vezes 

imperceptíveis, não sendo sobrecodificadas nem pelas linhas duras e nem pelas maleáveis. São rupturas que 

desfazem o eu com suas relações estabelecidas, entregando-o à pura experimentação do devir, ao menos 

momentaneamente. São linhas muito ativas, imprevisíveis, que em grande parte das vezes precisam ser inventadas, 

sem modelo de orientação (Deleuze & Guattari, 2012b). 
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atinge enquanto sujeitos. A subjetividade é então modulada através desses agenciamentos 

sociais de modo que tendemos a ser, pensar e agir de acordo com o meio em que estamos 

inseridos (Guattari, 2012). 

O corpo axiomatizado pelo capital recebeu inscrições diversas dentro do sistema 

capitalista: foi inscrito na produção, no consumo, como molde/modelo de marcas corporais 

diversas. Porém, finalidade das inscrições do corpo nas superfícies do capitalismo e das 

inscrições no corpo por meio da sua sujeição, da sua exploração, da extração de uma mais valia 

corporal, é única: lograr lucro por meio da axiomatização do desejo e assegurar sobrevida ao 

capitalismo. 

Enquanto objeto ele permite ser moldado, manipulado, modificado, testado, submetido 

a interferências diversas em nome da lucratividade e da perpetuação do capitalismo. A 

medicina, em especial a cirurgia plástica tem este corpo como objeto e como alvo das suas 

criações e evoluções tecnocientíficas. Os experimenta, manipula e modifica. Elabora, para eles, 

estratégias de exploração e submissão que seduzem através de processos de subjetivação 

igualmente planejados para se tornarem cativos ao ponto de esquecerem a verdadeira função 

dos corpos, que é experimentar o mundo.  

Nas palavras de Guattari e Rolnik (1986, p. 41), é como se o “nosso próprio direito de 

existência desabasse”, como se nos fosse roubado o direito de usufruir dos nossos corpos para 

sentir o mundo ao nosso redor, receber deste toda a potência de vida que ele tem para nos dar. 

Ao contrário, temos experimentado um corpo maquínico, um corpo útil, produtivo, adequado, 

programado, do qual se extrai o máximo rendimento com o mínimo de devir.  

Ao observarmos como as inscrições corporais no diagrama disciplinar e do controle são 

constituídas através da captura das subjetividades e da sua fixação na axiomática do capital, 

consideramos necessário pontuar que, caso esse monstro, expressão com a qual Deleuze (2017) 

se referia ao capitalismo, deixar que suas práticas corram livremente, como querem os liberais, 

permaneceremos sujeitados a esta axiomática do capital.  

Como a axiomática do capital está sempre apta a subtrair ou adicionar um axioma 

(Deleuze & Guattari, 2011a), é possível supor que o corpo não tenha condições de encontrar 

escape, será inscrito de uma economia política à outra, fará em si inscrições que garantam sua 

participação em quantas sociedades o capitalismo for capaz de produzir (de disciplina, do 

controle ou outra por vir). Desse modo, não há escape, pois, as inscrições corporais da 

axiomática do capital territorializam o sujeito, fixam-no em um funcionamento que lhe dá a 

ilusão da felicidade e da liberdade. Esse movimento é apenas aparente, e “assim a subjetividade 

se encontra ameaçada de paralisia” (Guattari, 2012, p.150), subtraída da sua potência de criar 
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linhas de fuga. Não é o assujeitamento do corpo às inscrições corporais do diagrama disciplinar 

ou do controle que envergonham, mas antes, para Deleuze, “a vergonha é não termos nenhum 

meio seguro para preservar, e principalmente para alçar os devires, inclusive em nós mesmos” 

(Deleuze, 2013a, p.217).  

Faz-se necessário a busca por alguma possiblidade para um escape, alguma perspectiva 

de inscrição dos corpos em outro socius, ou mesmo uma possibilidade que permita recuperar a 

cooperação que atravessava as inscrições corporais primitivas, que não desamparava os 

sujeitos.  Guattari (2012) alerta para a necessidade de observação do que nos rodeia, e para a 

viabilidade de 

 

[...] reconstituir uma relação particular com o cosmos e com a vida, é se “recompor” em 

sua singularidade individual e coletiva. A vida de cada um é única. O nascimento, a 

morte, o desejo, o amor, a relação com o tempo, com os elementos, com as formas vivas 

e com as formas inanimadas são, para um olhar depurado, novos, inesperados, 

miraculosos [...] Ressingularizar as finalidades da atividade humana, fazê-las 

reconquistar o nomadismo41 existencial tão intenso quanto os índios da América pré-

colombiana! Destacar-se então de um falso nomadismo que na realidade nos deixa no 

mesmo lugar, no vazio de uma modernidade exangue, para ceder às verdadeiras errâncias 

do desejo, às quais as desterritorializações técnico-científicas, urbanas, estéticas, 

maquínicas de todas as formas, nos incitam (Guattari, 2012, p.150). 

 

Para tanto, Guattari (2012, p.154) alega ser “verdadeiramente indispensável que um 

trabalho coletivo de ecologia social e de ecologia mental seja realizado em grande escala” e que 

“a condição para tais mudanças reside na tomada de consciência de que é possível e necessário 

mudar o estado de coisas atual e de que isso é de grande urgência” (Guattari, 2012, p.154).  

O que Guattari chama aqui de ecologia mental, nós tomamos por uma necessidade de 

compreensão dos mecanismos de governamentalidade, dos dispositivos e controlatos que nos 

constituem enquanto sujeitos, para então, cientes das suas funções e do emaranhado tecido por 

suas teias, tenhamos condições de observar em qual política investimos nossas inscrições 

corporais, uma vez que, de um modo ou outro, seremos inscritos em uma economia-política e 

também nela nos inscreveremos. 

                                                      
41 Nomadismo é a qualidade do que é nômade. Para Deleuze e Guattari (2012c, p. 80) “o nômade não se define 

inicialmente como transumante nem como migrante ainda que o seja por via de consequência. A determinação 

primária do nômade, com efeito, é que ele ocupa e mantém um espaço liso: é sob este aspecto que é determinado 

como nômade (essência). O nomadismo é um movimento, um devir que afeta os sedentários. 

Espaço liso é o espaço nômade, onde não existe restrição espacial ou tempo escalonado. As atividades são 

elaboradas em espaço e com tempo livres.  
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Se pudermos reconhecer as nossas próprias inscrições corporais, talvez possamos, 

individualmente e coletivamente, elaborar um novo modo de existir, como proposto por 

Guattari: 

 

Em todas as escalas individuais e coletivas, naquilo que concerne tanto à vida cotidiana 

quanto à reinvenção da democracia – no registro do urbanismo, da criação artística, do 

esporte etc. - trata-se, a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam ser os dispositivos 

de produção de subjetividade, indo no sentido de uma re-singularização individual e/ou 

coletiva, ao invés de ir no sentido de uma usinagem pela mídia, sinônimo de desolação e 

desespero (Guattari, 2001, p. 14) 

 

A alternativa proposta por Guattari (2001) para este modelo de inscrição corporal do 

diagrama disciplinar e do controle, que se subjetiva na axiomática do capital, é um movimento 

de múltiplas faces que dê lugar as instâncias e dispositivos produtores de  

 

Subjetividade tanto individual quanto coletiva, transbordando por todos os lados as 

circunscrições individuais, "egoisadas", enclausuradas em identificações, e abrindo-se 

em todas as direções: do lado do socius, mas também dos Phylum maquínicos42, dos 

Universos de referência técnico-científicos, dos mundos estéticos, e ainda do lado de 

novas apreensões "pré-pessoais" do tempo, do corpo, do sexo... Subjetividade da 

ressingularização capaz de receber cara-a-cara o encontro com a finitude sob a forma do 

desejo, da dor, da morte... (Guattari, 2001, p. 54). 

 

E por fim, talvez haja de fato alguma possibilidade de novas inscrições corporais, em 

novas políticas capazes de garantir equidade, em uma economia em que os corpos não estejam 

desamparados, em um sócius em que os devires sejam ao menos aceitos. Hur (2015a) aponta 

para uma iminente falência do modelo capitalista atual, que somado a uma “crise no modelo 

subjetivo produtivo e a própria deterioração do planeta pela sua hiper-exploração nos trazem 

pistas de que este diagrama está se colapsando” (Hur, 2015a, p.174).  

Esse iminente colapso e as insurgências que se levantam em todo mundo nos permitem 

imaginar que uma nova inscrição corporal está por vir. As vozes que gritam pela libertação do 

corpo do modelo padronizado da axiomática do capital também gritam pelo direito de inscrever 

seus corpos nos devires, nos prazeres, anseiam por uma inscrição corporal em que o corpo 

encontre sua potência de agir, estabeleça linhas de fuga, e busque sua essência nômade.  

                                                      
42   Phylum maquínicos, expressão que faz referência ao termo Filo, uma unidade taxonômica usada na 

classificação cientifica dos seres vivos. Phylum maquínicos faz referência ás classificações dos seres vivos e sua 

distribuição em classes de acordo com sua utilidade para o sistema capitalista. Também refere-se à divisão social 

humana em classes de acordo com a renda salarial. 

Unidade taxonômica refere-se às categorias classificatórias da Taxonomia, ramo da biologia que define e nomeia 

os grupos de organismos biológicos por suas características comuns. 
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Considerações Finais 

 

 

Neste percurso pela História Universal de Deleuze e Guattari (2011a) identificamos três 

diagramas distintos expressos em três diferentes maquinações: um diagrama das alianças, 

expresso na máquina primitiva ou selvagem; um diagrama da soberania, efetivado na máquina 

despótica bárbara e um diagrama disciplinar e do controle na máquina civilizada capitalista. 

O diagrama da alianças inscreve os corpos no corpo pleno da terra e dela extrai o seu 

sustento. O objeto de desejo e da produção era a terra e todas as alianças eram feitas para 

assegurar que o seu uso permanecesse comunal. Ao mesmo tempo inscreve nos corpos sua 

marca para criar no corpo a memória de que pertence ao socius, fazendo dele um devedor. Os 

corpos e os órgãos pertencem ao socius, por isso produz para esse socius e não para si. A marca 

também garante que receberá da tribo tudo aquilo que não produz e que lhe é necessário: relação 

de dívida e de crédito. Nas sociedades primitivas os casamentos eram maquinados para que o 

parentesco permanecesse dominante, daí o nome do diagrama: das alianças.  

A prática de marcar em plena carne o contrato com a tribo foi denominado Sistema da 

Crueldade. Havia três tipos de marcas, uma que se adquiria ao nascimento, que indicava 

pertencimento a tribo de origem. Outra adquirida em função do casamento, quando a mulher 

passava a pertencer à família do marido e a marca representava a aliança entre as tribos que 

uniam seus filhos. Havia ainda as marcas que demarcavam status social na tribo. Estas podiam 

ser relativas a função desempenhada na produção ou por uma conquista honrosa (como um 

guerreiro na volta da batalha). 

As marcas corporais primitivas eram as inscrições que se faziam na pele através de 

tatuagens, escarificações e queimaduras, modificações corporais como a perfuração com ou 

sem inserção de objetos como alargadores, espinhos, chifres ou ossos, e também as 

modificações cranianas intencionais e as excisões de partes do corpo.  

Os procedimentos de marcação eram realizados em rituais mágico-religiosos 

comandados pelo xamã local. Cada povo desenvolvia seu próprio sistema de marcas e signos, 

podendo um sujeito ter inscrições variadas no corpo, de acordo com sua posição social ou 

função dentro do grupo. 

O diagrama da soberania tem no corpo do soberano o seu corpo pleno. O soberano 

detinha o direito divino ao trono e sua vontade era a vontade de Deus: todos deviam obedecer. 

Os sujeitos que desobedeciam ao rei, recebiam punições públicas por meio dos espetáculos 

supliciais.  
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O soberano detinha a posse da terra e fazia concessões para seu uso, cobrando para isto 

impostos. Essa nova forma de governo causou a morte do sistema primitivo. As grandes 

expansões territoriais imperiais se deu por meio da invasão das terras primitivas e da conversão 

dos homens livres em escravos e dos guerreiros em soldados. Alguns guerreiros eram mantidos 

cativos em arenas para espetáculos de lutas mortais. Seus corpos feridos foram objeto de estudo, 

sendo estes mantidos vivos para que fosse observado o funcionamento do corpo in vivo. Esta 

formação política foi denominada Sistema do Terror. 

Os corpos eram inscritos em uma economia política formada por estratos sociais 

estanques. Nessa formação social, um escravo nunca deixaria tal condição e os servos 

pertenciam à terra onde nasciam. Para dela retirar seu sustendo, deveria pagar tributo ao seu 

senhor, o que o colocava numa condição de dívida e servidão eterna, passada de pai para filho. 

As inscrições corporais eram as dos castigos físicos e dos suplícios públicos que podiam 

causar sofrimento, humilhação, mutilação e morte. Havia ainda as marcas que identificavam a 

posse dos escravos. 

Quando a terra deveio propriedade privada, assim como os demais meios de produção, 

a falência do sistema feudal e a expansão das cidades possibilitou a instalação do capitalismo 

comercial e depois o capitalismo industrial. Instalou-se a máquina civilizada capitalista, cujo 

corpo pleno é o capital e os corpos eram inscritos num regime que previa sua submissão ao 

trabalho em troca de um salário. 

O diagrama disciplinar é a expressão do capitalismo industrial e inscreve os corpos em 

códigos e normas de conduta que visam extrair dele sua utilidade produtiva. Os espaços 

disciplinares confinavam os corpos entre paredes, circunscritos em um espaço fechado. 

Sobre estes corpos se incidiu a política disciplinar de docilização, garantindo sua 

utilidade para o sistema produtivo do capitalismo. Para possibilitar a inscrição destes corpos 

nesta economia política foram necessários aparatos disciplinadores como o exame e a sanção 

normalizadora, que submetia os corpos à inspeção detalhada e a um sistema de medidas e 

comparações.  

Aos que escapassem dos modelos aceitos eram punidos com as sanções normalizadoras, 

que variavam de um olhar reprovador ao encarceramento em prisões. Mesmo visando o 

psiquismo, o castigo sempre incidia sobre o corpo, e esta era a sua inscrição. 

O diagrama do controle se efetua no capitalismo financeiro e opera por processos de 

subjetivação, moldando a subjetividade capitalística. O funcionamento do capitalismo mundial 

integrado tornou-se dependente da subjetividade capitalística formando a economia subjetiva. 
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A economia subjetiva e a subjetividade capitalística são forjadas no campo social por meio da 

intensificação da axiomática do capital. 

A intensificação da axiomática do capital operou no campo social a lógica sempre 

crescente da empresa. Isto se refletiu na subjetividade, que se tornou hipertrofiada e 

materializou-se nos corpos, que adquiriram aspecto hipertrofiado, sempre crescente.  

Outra característica da axiomática do capital que também se materializou nos corpos é 

sua capacidade de não finalizar nada, sempre apta a retirar ou acrescentar um axioma, sempre 

em construção. Esse modelo se inscreveu nos corpos que se tornaram adeptos do bodybuilding 

e utilizam, para essa construção, de exercícios ou das cirurgias plásticas. 

A lógica funcional da axiomática do capital é o que inscreve os corpos no diagrama do 

controle. Estas inscrições corporais resultam em corpos mutantes em constante transformação, 

em construção contínua, aptos a se tornarem o que desejarem. Capazes de adotar múltiplas 

identidades. Corpos multiculturais. Corpos prontos a eliminar os excedentes sem valor ─ a 

gordura ─ e a hipertrofiar sempre mais, seguindo a lógica empresarial do crescimento contínuo.  

As inscrições/marcas corporais do diagrama do controle são profundas e estão além das 

cicatrizes das intervenções cirúrgicas que visam o embelezamento, da hipertrofia e da redução 

do que excede no corpo. No diagrama do controle os corpos são inscritos na economia subjetiva 

da axiomática do capital e nos corpos são inscritas marcas imateriais mais do que marcas 

materiais.  

A inscrição mais profunda é a da axiomática do capital, que modela os processos de 

subjetivação que modulam o desejo, retiram dele seu potencial revolucionário e o converte em 

sujeição ao capital. Essa sujeição atinge a carne, que é convertida em mercadoria para ser 

explorada nas relações financeiras e comerciais do capitalismo. A inscrição corporal no sistema 

capitalista converte o corpo em produto e extrai dele toda a potência de agir, colocando em seu 

lugar uma paralisia anestésica que faz crer que o aquilo que lhe é oferecido como felicidade e 

liberdade é real, quando de fato está falseado pela capacidade de dissimulação da axiomática 

do capital. 

O desejo modulado pela axiomática do capital é o elemento que impulsiona os 

indivíduos saudáveis a buscar por cirurgias plásticas visando construir o corpo projetado como 

belo. É essa economia subjetiva, somada à economia financeira que estimula os indivíduos a 

extirpar partes do seu corpo e descartá-las como se descarta algo apodrecido.  

A lógica empresarial da axiomática do capital é o que incita os indivíduos a rasgar suas 

carnes e nelas implantar próteses para simular a hipertrofia muscular e adquirir a aparência do 

corpo produtivo do diagrama do controle.  Esta subjetividade capitalística competitiva, que 
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precisa obter sucesso mesmo à custa de auto sacrifício, de auto suplício, é tão voraz que captura 

o desejo e o transforma em disposição para expor os corpos a procedimentos cirúrgicos 

puramente embelezadores, e desnecessários do ponto de vista da saúde, pois, não são vitais e 

tampouco curativos.  

A legislação médica também acompanha essa modelagem da axiomática do capital. 

Apesar de se tratar de um aparato disciplinador, os códigos de conduta médico tornam-se 

maleáveis para se adaptar às necessidades do mercado e gerar demanda por procedimentos 

cirúrgicos, tanto na cirurgia plástica quanto na bariátrica. Os códigos médicos são então 

descodificados e reterritorializados na axiomática do capital. Os códigos aos poucos se tornam 

arcaicos e para sobreviver na constante mutação da axiomática do capital, burlam-se os códigos 

existentes e criam-se então novos códigos adaptados ao momento.  

A geração da demanda por cirurgia plástica conta além da maleabilidade dos códigos 

via axiomática do capital, com o uso dos controlatos, os aparatos de controle social como a 

mídia e o marketing como pudemos identificar nas vinhetas narradas. Estes controlatos 

infundem no campo social a imagem do corpo desejável e os indivíduos subjetivados na 

axiomática do capital adotam o corpo como modelo desejável, fazendo dele um objetivo de 

vida. 

Se no diagrama das alianças as marcas corporais significavam a memória de pertença à 

tribo marcada na carne. No diagrama da soberania as marcas corporais dos escravos 

representavam a posse do soberano. Os castigos, as punições e os suplícios eram a pena a todo 

corpo que ousasse desrespeitar a vontade do rei. No diagrama disciplinar as marcas corporais 

eram as das normas e dos códigos de conduta, e a das penas que se aplicavam nas prisões e 

aprisionavam mais a alma do que corpo. No diagrama do controle as marcas corporais 

significam a inserção dos corpos na economia subjetiva do capitalismo, na sua axiomática do 

capital. 

Tal qual como o homem primitivo descrito por Clastres, que se regozijava com o ritual 

da crueldade que marcava a sua carne e inscrevia no seu corpo a memória de que na tribo todos 

eram iguais, o homem contemporâneo tolera os cortes na sua carne mais profunda, mas a 

memória que se inscreve no corpo e na alma é a de que para sobreviver não capitalismo é preciso 

ser vencedor e para vencer é preciso enquadrar-se em um ou mais axiomas. O mundo não é 

mais igual ao mundo primitivo com sua relação de dívida e de crédito, o mundo hoje funciona 

sob o imperativo da axiomática do capital, que torna vendável tudo o que pode e a dívida agora 

é a dívida do homem para consigo próprio.  
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Se o homem primitivo se sujeitava às marcas e aos casamentos no sistema da crueldade, 

o fazia por medo do desamparo que o banimento pudesse ocorrer. Se no diagrama da soberania 

o sistema do terror obrigava o escravo a se submeter à vontade do rei e o servo se submetia à 

vontade do seu senhor, era para garantir sustento e proteção. Se no diagrama disciplinar os 

corpos se submetiam ao espaço confinado e ao tempo escalonado era para garantir a troca da 

sua produção pelo salário que garantia a sobrevivência.  

No controle os corpos são seduzidos pelo capitalismo e seu sistema do cinismo que os 

envolve em uma nova economia subjetiva fazendo penetrar a lógica do capital na subjetividade 

individual e coletiva.  Nessa economia subjetiva a axiomática do capital segue o modelo da 

empresa, impõe aos corpos suas “coleiras” invisíveis. 

Os processos de subjetivação tornaram-se parte do campo social no diagrama do 

controle. O indivíduo não mais pertence a nenhuma identidade e, ao mesmo tempo, pertence a 

todas. Tem-se a ilusão de poder ser o que se deseja, de poder ser ao mesmo tempo, mulher-

feminista-gorda-mãe-independente-ativista, poder ser queer e multicultural. De fato o que se 

vive é uma liberdade controlada pela axiomática do capital e por seus axiomas, que aparentam 

permitir que se seja o que se deseja, desde que isto não ameace o capitalismo, não ultrapasse os 

seus limites.  

Nessa axiomática dos fluxos de vida e das potências de existir, o que se aprisiona é a 

diferença. A diferença enquanto singularidade e a diferença revolucionária: a capacidade de 

divergir deve ser controlada. Nenhum fluxo pode escapar. Nenhum devir é tolerado de fato, não 

há espaço para o real devir.  

Contudo, depreendemos que nossa incursão nos diagramas de forças, assim como as 

variadas inscrições corporais que neles identificamos, possa trazer esclarecimento acerca dos 

poderes que subjugam os corpos, dos meios pelos quais estes corpos são explorados, usados, 

subtraídos de sua força e sua potência de existir. Mesmo que pretensiosamente, aspiramos que 

as elaborações que aqui construímos possam se somar às inúmeras vozes que gritam por alguma 

possibilidade de retomada da potência do corpo.  

Acreditamos que conhecer as inscrições corporais, especialmente aquelas produzidas 

pela axiomática do capital, como as cirurgias para embelezamento do corpo, seja um 

instrumento para o entendimento das políticas que permeiam nossos corpos e que se possa, a 

partir desse conhecimento, pensar possibilidades e alternativas para outras inscrições corporais 

mais potentes.  
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