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“Selvagens, bárbaros e civilizados”: a história 

universal do desejo 
 

 

Programa: 

Esse curso se propõe a investigar o capítulo III de O Anti-Édipo, intitulado 

“Selvagens, bárbaros e civilizados”, em que Deleuze e Guattari desenvolvem uma análise 

comparada dos tipos históricos de máquinas sociais do ponto de vista de uma “teoria 

generalizada dos fluxos”. Inspirados pela abordagem de Marx acerca da história dos 

modos de produção e fazendo uso irônico da repartição “selvagens, bárbaros e 

civilizados” da antropologia evolucionista, Deleuze e Guattari relançam com notável 

originalidade uma série de problemas que põem em contato o materialismo histórico, a 

antropologia e a psicanálise. Como cada máquina social funciona? Como  o desejo é 

determinado em cada caso a desejar sua própria repressão? Como as distintas máquinas 

sociais interagem concretamente nas condições atuais do capitalismo? 

O exame destas e outras questões será conduzido ao longo do curso pela leitura 

do capítulo III de O Anti-Édipo e de textos selecionados da bibliografia antropológica e 

marxista de que Deleuze e Guattari se valem para construir seus argumentos. 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas com leituras de trechos em sala de aula (virtual) e debate com os 

alunos.  

Atividades assíncronas: 



As aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos que eventualmente não 

puderem estar presentes nos encontros virtuais mediante pedido por e-mail. Fica 

terminantemente proibido o encaminhamento desse material para terceiros e seu uso fora 

do âmbito estritamente acadêmico do curso. 

 

Avaliação: 

 Trabalho escrito. 
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