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RESUMO 

 

O presente artigo busca explanar as características do rizoma a partir da esquizoanálise, 

explicar seu funcionamento e explicitar acerca de sua composição (linhas de segmentaridade e 

linhas de fuga). 
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RIZOMA: CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMENTO E COMPOSIÇÃO 

 

Deleuze e Guatarri (1995) desenvolvem em seu texto, embora a priori pareça ser 

implicitamente, a dimensão de rizoma desde o seu início, quando os autores começam a abordar 

a questão da 'multiplicidade dos autores', do 'corpo sem órgãos', das conexões feitas em um livro. 

Na primeira parte do texto, os autores passam pelos termos de livro-raiz (lógica binária) e sistema 

radícula (multiplicidade presa em uma estrutura), buscando os diferenciar do que venha a ser o 

rizoma propriamente dito. 

 Um primeira explanação que os autores trazem para o rizoma em seu texto é: "Subtrair o 

único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1" (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 

14), enfatizando assim que o Uno deveria estar subtraído do múltiplo para ser possível fazer parte 

dele, elaborando a ideia de multiplicidade. O termo rizoma foi tirado da botânica e carrega em si 

formas muito diversas. Sua extensão superficial é dividida em ramos que vão para todos os 
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sentidos até se tornar concreto em bulbos e tubérculos. "Há o melhor e o pior no rizoma: a batata 

e a grama, a erva daninha" (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 14). 

 Dentre as características aproximativas do rizoma Deleuze e Guatarri (1995) citam seis 

princípios. Os autores trazem os dois primeiros princípios acoplados, sendo os princípios de 

conexão e de heterogeneidade, nestes "[...]qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a 

qualquer outro e deve sê-lo" (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 14). O rizoma estaria sempre 

conectando, sem que esse movimento cesse.   

 O terceiro é o princípio da multiplicidade, em que "[...]é somente quando o múltiplo é 

efetivamente tratado como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação 

com o uno como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e 

mundo" (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 15). Os autores defendem o crescimento das 

dimensões da multiplicidade, onde a natureza dos agenciamentos muda de acordo com o 

acréscimo de novas conexões. Não seria uma questão de pontos ou posições em um rizoma, mas 

somente linhas. 

 O quarto princípio de ruptura a-significante aponta que um rizoma pode ser rompido, 

quebrado ou alterado em qualquer lugar, onde a sua maior parte pode vir a ser destruída sem que 

ele deixe de se reconstruir. Um rizoma não pode ser atribuído ou submetido ao que quer que seja 

significante.  

 Os princípios quinto e sexto também são abordados juntamente e são, respectivamente, 

princípio de cartografia e de decalcomania, em que "[...]um rizoma não pode ser justificado por 

nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer idéia de eixo genético ou de 

estrutura profunda" (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 20). 

 Deleuze e Guatarri (1995, p. 36) concluem seu texto com uma definição sobre rizoma que 

gostaria de utilizar aqui: 

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, 

inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A 

árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há 

nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser... o meio não é 

uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem velocidade. Entre as coisas 

não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas 

uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, 

riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio.  

 

 O rizoma, como tudo na realidade, é composto por linhas de segmentaridade e linhas de 

fuga. Deleuze e Guatarri (1995) abordam as linhas de segmentaridade e linhas de fuga dentro do 

quarto princípio (Princípio de ruptura a-significante) das características adaptativas do rizoma. 

Os autores compreendem que são as linhas de segmentaridade que fazem com que o rizoma seja 

estratificado, organizado, territorializado, atribuído, significado. As linhas de fuga remetem 
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diretamente às linhas de segmentaridade, pois quando ocorre uma ruptura no rizoma as linhas 

segmentares saltam numa linha de fuga. A linha de fuga é um componente do rizoma. 

 Matumoto et al. (2011, online) ao abordar o funcionamento das sociedades modernas 

atuais afirma que é através das linhas de segmentaridade que os indivíduos de submetem ao 

sistema político global, unificado e estruturado. Alegando que: 

 

Somos segmentarizados por linhas que definem estratos do nosso viver. Há três tipos de 

linhas que nos compõe, emaranhadas umas nas outras - lineares, circulares e de fuga. As 

duas primeiras fixam códigos, territórios e formas de deslocamentos, por exemplo, a 

linear como oposição certo-errado, e a circular partindo de um ponto central, como o 

trabalho do médico, faz orbitar os círculos das demais categorias. As linhas de fuga 

emergem no e do cotidiano, quase imperceptíveis, surgem no ato de produção do 

trabalho em saúde, emaranhadas às outras linhas, abrindo espaço para a quebra das 

rotinas estabelecidas, possibilitando criar novas formas de cuidar. 
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