
Não somos liberais ainda 

Mil Platôs chega até nós após 15 anos de sua publicação. Chega ainda tímido 

dividido em vários volumes dos quais apenas o primeiro esta sendo lançado. Saudado por 

Toni Negri - em 1992, por ocasião da morte de F. Guattari - como o maior manual de 

filosofia política de nosso século, cabe perguntar, após tanto tempo, pela atualidade do 

trabalho. Seria ele um livro datado que chega até nós tarde demais, ou é uma obra que 

continua a fazer face aos acontecimentos que sucederam sua aparição? 

Em 1980, quando foi lançado, o livro se apresentava a todos como uma extensão 

dos movimentos libertários dos anos 70. Na medida em que esse ano demarca a fronteira 

entre a derrocada do hipismo e a emerg6encia do neo-liberalismo o livro poderia se reduzir 

ao último canto do hipismo remanescente. Porém, o tempo transcorrido parece ampliar a 

atualidade desse pensamento revelando dimensões que não podiam ser avaliadas com 

clareza no momento em que foi lançado. Mil Platôs é um livro que investe o pensamento 

na tarefa de buscar os meios pelos quais podemos escapar da dominação construindo novas 

coletividades e subjetividades para além de bem e mal. Nesse sentido, seu primeiro passo é 

escapulir dos dilemas tradicionais - marxismo ou liberalismo, liberdade individual ou 

controle estatal - demolindo os lugares comuns da luta política de então. Para os autores o 

exercício da dominação não se dá sem, ao mesmo tempo, abrir novas potências de 

liberdade que escapam ao seu julgo. Os mesmos procedimentos que servem à escravidão 

podem ser usados para ampliar as liberdades. Não se trata de dialética nesse pensamento, 

só a contatação da positividade do poder e sua neutralidade face aos fins em que é 

investido. O poder não é pensado como um sistema centrado, mas como um sistema aberto 

- onde cada elemento pode constituir um centro - fazendo com que cada ponto possa se 

conectar à qualquer outro em qualquer momento. Essa potencialidade tanto coletiva quanto 

subjetiva forma o que os autores vão chamar um rizoma. Esse tema domina o primeiro 

capítulo do livro colocando em questão aquilo que compõe um sistema. Pois a partir do 

conceito de rizoma os sistemas centrados ou fechados são apenas um dos casos na vasta 



gama de ordenações possíveis. Entretanto se um rizoma resiste ao convívio de sistemas 

fechados ou centrados, o mesmo não se pode dizer deles. 

Se o rizoma abre a lição do livro, dele se segue a questão do coletivo e do 

psíquico. No capítulo Um ou Vários Lobos, a discussão do universo humano não passa 

mais pela diferença entre o social e o individual. Pois cada existente abriga coletividades 

que constituem sua paixão e constrói sua subjetivação como expressão das atividades 

múltiplas onde sua vida se desenvolve. Não mais pensar uma subjetividade individual 

como caso particular de uma estrutura universal, mas afirmar o psiquismo como parte 

indissociavel do desenvolvimento da individuação. E se podemos postular uma 

subjetividade indiferente ao individual e ao social é porque ela guarda as possibilidades de 

mundo que a atualidade não comporta. Ao retomar a análise do caso do homem dos lobos 

desenvolvida por Freud, eles mostram como a "doença", a loucura em que o paciente 

mergulha, não pode ser reduzida apenas à uma dimensão familiar, estando aberta aos 

diversos coletivos que a envolvem. Se os lobos remetem, na interpretação de Freud, à 

fábula do lobo e os cordeiros e ao coito dos pais, ela é indissociável, para Deleuze-Guattari 

do movimento de fascínio e repulsa que a "matilha" bolchevique exerce sobre esse filho de 

embaixadores russos vivendo o transcurso da revolução. E o curioso é que o fascínio pela 

"matilha" bolchevique nada tem à ver com suas proposições ou os conteúdos de suas 

propostas. O fascínio investe a ação da matilha como um mundo próximo ao de sua 

condição social, de seres de rapina que sabem dominar e extorquir, medindo dessa forma 

sua distância para com a própria formação de onde emergira. Os lobos o atraiam e o 

excluiam em um mesmo movimento. 

As linhas de um rizoma não partem de um princípio para uma finalidade. São 

linhas de experimentação onde não construímos um coletivo sem deixar em aberto outras 

possibilidades de movimento. Como explicar, após a afirmação do rizoma e da 

multiplicidade, uma estratificação? Na Geologia da Moral, o terceiro platô do livro, a 

estratificação vai ser pensada como um movimento que atravessa, do mundo das pedras ao 

mundo vivo, a ordenação dos corpos. A estratificação se apresenta como um enigma na 

medida que parece predominar na estruturação dos corpos. A questão que se coloca, na 

medida em que a permanência dos corpos parece se vincular à estrutura que vem limitar 



seus movimentos, pode ser aprsentada da seguinte maneira: há uma lei prévia à própria 

constituição dos corpos que determina o alcance de sua existência e os limites de sua 

atividade? Certo, as estruturas minerais se fixam sobrepondo camada sobre camada para se 

constituir. Os animais se multiplicam repetindo os habitos legados pelos ancestrais. O 

homem se desenvolve gerando estados que regem as relações sociais. Mas essas 

estratificações só podem surgir na medida que incorporam uma fissura como elemento 

ativo de sua própria produção. O solo é incompreensível se não pensarmos as rachaduras 

que permitem a relação entre os estratos. Os hábitos não se sustentam se não atravessados 

por intensidades que rompem sua coesão. O estado só se estabelece no vácuo de uma 

máquina de guerra que possibilita sua instituição. Essas linhas vazias e imateriais 

inscrevem o tempo como memória na matéria pois contam a história de seu movimento. 

Memória que se diz das quebras e dos intervalos que qualificam o movimento das 

formações. 

Não é a moral que sustenta a possibilidade de mundo. A moral, como 

estratificação, mede o limite do movimento dos corpos revelando as fronteiras onde se 

desenvolve o problema de sua individuação. Alí onde o corpo não mais suporta construir 

sua própria transformação, a individuação prossegue em diferentes movimentos agora 

exteriores, experimentando novas potencialidades de viver. Viver faz apelo ao movimento, 

à mobilidade e à variação, distinguindo-se dessa maneira de ser e existir. Viver se renova 

em torno das rachaduras e das fissuras, se afirma como linha dos terremotos, esquizosfera 

onde o júbilo é indissociável do risco em sua vivacidade. Desde Os Sertões de Euclides da 

Cunha um pensamento que procura compor as diversas condições da produção do mundo 

como capazes de exprimir um combate entre as potencialidades da vida contra os 

impecilhos da imobilidade se fazia ouvir entre nós. Porque o Brasil de Euclides guarda 

uma profunda familiaridade como universo de Deleuze-Guattari, na medida em que as 

rochas, os vegetais, os animais e os homens comungam um mesmo campo de condições 

que geram para seu existir. Apenas quando nos tornamos incapazes de inventar as 

condições de nosso viver o estado predomina transformando os nossos limites em um 

campo de impossibilidades. 



É como se Mil Platôs nos avisasse: não somos liberais ainda, nem estratificados o 

suficiente. A luta não se trava entre estado e indivíduo, liberalismo e controle. A luta 

aposta na positividade do poder e nas potências de construtividade que o mundo possui. 

Sempre podemos suspeitar que a micro-política do desejo esconde uma macro-utopia ideal. 

Mas isso seria supor que seu lugar é o das idéias desvalidas e dos sonhos irrealizados. Mas 

essa micro-política habita de fato o cotidiano no que ele tem de mais banal e factício. E ela 

o habita abrindo intervalos nas reações mecânicas, gerando vazios nos objetivos orgânicos 

fazendo com que o viver se afirme no desenvolvimento de sua expressão. Se cada platô é 

uma região contínua de intensidade, ele não cessa recortar a paralização de nossa 

atualidade com a diversidade de planos que a atravessam. Pois Deleuze-Guattari puderam 

antecipar as configurações e os embaraços por onde hoje ela se move quando apenas leves 

esboços a anunciavam. Mil Platôs não nos dá receitas de bolo para a atuação política. 

Porém Mil Platôs removem montanhas de preconceitos que assombram nosso campo de 

atividade. 

 


