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RESUMO 
 

Deleuze e Parnet desenvolvem uma proposta em que as 'políticas' se referem às linhas que 

fazem parte de indivíduos e grupos, de maneira imanente. O presente artigo busca discutir como 

esses autores fazem essa construção a partir da esquizoanálise bem como aponta a forma como 

essas linhas funcionam e seus perigos. 
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 Deleuze e Parnet (1998) começam o seu texto enfatizando que todos os indivíduos e 

grupos são formados por linhas de natureza diversa. As linhas de segmentaridade dura englobam 

todos os segmentos bem determinados que compõem a vida dos indivíduos (bebê, escola, família, 

exército). As linhas de segmentaridade flexível, por sua vez, permitem modificações e desvios. 

Elas possibilitam uma outra política, outra individuação. Há um outro tipo de linha que conduz 

ao desconhecido, chamada de linha de fuga.  

 Deleuze e Parnet (1998) afirmam que as linhas de fuga percorrem um caminho que pode 

ser comparado com o trajeto da alma do dançarino, e que existem pessoas que não as possuem, 

ou vivem apenas sobre as outras duas, ou sobre apenas uma. Embora as outras linhas se derivem 

da linha de fuga, as três são imanentes e podem vir a ser tomadas umas nas outras. 

 Fitzgerald aborda os segmentos relacionados aos acontecimentos sociais e chama isso de 

um tipo de linha segmentarizada, que diz respeito a todos dependendo do momento e da data. Ele 

mesmo ainda defende a existência de linhas de fissura, que seriam linhas imperceptíveis que 

marcam uma diminuição da resistência ou aumento da exigência. Fitzgerald diz ainda sobre a 
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linha de ruptura como uma linha abstrata, puro movimento que toma as coisas pelo meio 

(DELEUZE e PARNET, 1998). 

 No retorno à explanação acerca das linhas molares de segmentaridade dura, Deleuze e 

Parnet (1998) descrevem alguns caracteres deste tipo de linha, sendo: a dependência que os 

segmentos possuem das máquinas binárias; os segmentos envolvendo os mecanismos de poder, 

devendo distinguí-los das máquinas abstratas que regulam e codificam suas relações, bem como 

do aparelho de Estado que executa esta máquina; toda linha de segmentaridade dura abrange os 

sujeitos e sua formação. 

 Deleuze e Parnet (1998) vão além do dualismo, afirmando que quando os confundem com 

os dualistas esquecem de que o define o dualismo não é o número de termos e começam a 

apontar que o caminho que desenvolvem tem seu foco nas multiplicidades. O agenciamento é 

definido por eles como multiplicidade. 

 O estudo de certos campos sociais concretos pode ser de grande validade para a 

compreensão dos movimentos de desterritorialização, com suas intensidades e fluxos. 

Anteriormente Deleuze e Parnet (1998) afirmavam que uma sociedade se define pelas suas linhas 

de fuga, mas antes de tudo, os autores agora defendem que elas se definem por movimentos de 

desterritorialização. 

 Ao retornar as três linhas citadas anteriormente, Deleuze e Parnet (1998) as nomeiam 

como nômade, migrante e sedentária. Os autores trazem ainda os perigos que acompanham cada 

uma dessas linhas. A linha de segmentaridade dura ou linha de corte tem seu perigo mostrado em 

toda parte e facilmente observado nos dispositivos de poder (Estado, máquinas binárias, 

máquinas abstratas). Neste caso o perigo se mostra em toda parte fazendo com que os sujeitos 

sejam mais medrosos, impiedosos e amargos. As linhas de segmentaridade flexível tem seus 

perigos em si mesmas, quando elas mesmas produzem ou afrontam seus perigos. Para traçar uma 

linha de ruptura ou de fuga é preciso saber onde é possível começar e talvez seu perigo seja o 

pior, pois pode se tornar linha de destruição de si mesma e dos outros. Apesar da morte não ser 

seu destino próprio, se aponta como possível. 

 Deleuze e Parnet (1998) defendem que as diferenças não passam entre individual ou 

coletivo, ou natural e artificial, ou espontâneo e organizado, ou segmentário e centralizado, mas 

as diferenças passam entre linhas, mesmo essas sendo imanentes e misturadas entre si. A 

esquizoanálise não interpreta, mas questiona quais são as linhas existentes e os perigos que elas 

apresentam. Não existe receita geral nesta micropolítica. 

 Deleuze e Parnet (1998) apontam a política como uma experimentação ativa onde pode se 

fazer a linha passar em qualquer lugar. O Estado não tem mais formas de fazer frente às ações da 

máquina e os autores apontam que não deve haver um investimento na eterna impossibilidade de 

revolução. Porém, existe uma necessidade de um novo tipo de revolução em que diferentes 
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máquinas se contraponham, briguem entre si, se conjuguem e traçem um novo plano que mina o 

que é vigente no Mundo e nos Estados. 
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