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RESUMO 

 

Esta dissertação discorre sobre o processo Corpoalíngua, vivido junto ao N3PS (Nômades 

permanentes pesquisam e perfomam), onde observo a prática que realizamos do Teatro 

Desessência de Clarissa Alcantara, em diálogo com os pensamentos de Antanin Artaud, Guilles 

Deleuze, Félix Guattari e Cassiano Quilici a cerca do corpo sem órgãos. Esta sala de ensaio 

como processo se abre para pensarmos, arte e vida, ator e homem cotidiano não mais como 

lugares determinados, mas como multiplicidades e atravessamentos. A ruptura do que é posto 

como molde sobre os corpos é capaz de nos colocar em constante movimento de reinvenção, 

operando revoluções.   

 

Palavras-chave: performance, teatro, atoprocesso, corpo sem orgaos. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation discusses issues related to Corpoalíngua, experimented by N3Ps 

(Nômades permanentes pesquisam e perfomam), where is observed the practice of Clarissa 

Alcantara's Teatro Desessência, in dialogue with the thoughts of Antanin Artaud, Guilles 

Deleuze, Félix Guattari and Cassiano Quilici on the ‘body without organs’. This rehearsal room 

as a process pavement the way for thinking art and life, actor and the everyday man no longer 

as static places but as multiplicities and ‘atravessamentos’. The rupture from what is imposed 

as mold for the bodies can set us in a constant movement of reinvention, operating revolutions. 

 

Keywords: performance, theatre, process, body without organs  
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INTRODUÇÃO’ 

N3PS E CORPOALÍNGUA: UM ESPAÇO DE INVENÇÕES 

 

N3Ps: nômades permenantes pesquisam e performam como uma fórmula indica o encontro de 

pessoas desejosas de trocar conhecimentos e desconhecimentos, criando um espaço de diálogo 

e contaminação.  

O N3Ps inicia seus trabalhos em meados de 2007, na cidade de Ouro Preto/MG, com alguns 

alunos na casa professora Clarissa Alcantara. O grupo desejava manter-se em movimento 

permanente na troca de pesquisas e na produção de pensamentos que permitissem a 

contaminação em torno do teatro, da performance e de outras áreas do conhecimento como a 

filosofia e a psicanálise, inquietações que se abriram a outros contágios. 

Como nômades, não optávamos por instituir um lugar e uma regulação de permanência dos 

membros. O que interessava eram os acordos feitos pelo desejo de estar em encontro e manter 

a permanência desse nomadismo. Portanto, o que se firmou foi não um compromisso com a 

continuidade de um trabalho, mas a implicação mútua de produzir campos possíveis para o 

fazer. Para isso, não havia a necessidade de sermos residentes da mesma cidade e Ouro Preto 

já se fazia uma passagem. O encontro, portanto, já começou descentrado.   

Os primeiros incursus da pesquisa sugeridos foram em torno de textos clássicos da psicanálise, 

como O mal estar da civilização, de Freud, algumas noções da psicanálise lacaniana e, indo 

mais longe no estudo, na filosofia de Deleuze.  

Sob essa perspectiva de contágio,Clarissa faz o convite para que Matheus Silva, Clóvis 

Domingos e eu fizéssemos a experiência junto a ela. O processo foi nomeado Corpoalíngua, 

pesquisa que pouco depois veio a ser seu objeto de estudo de Pós-Doutorado, com o título 

Corpoalíngua: performance e esquizoanálise1, vinculado ao Núcleo de Estudos da 

Subjetividade PUC-SP, sob a supervisão de Peter PálPelbart2.  

Em 2011, este trabalho resultou na publicação homônima do livro Corpoalíngua: performance 

e esquizoanálise, de autoria de Clarissa e que leva o mesmo título da pesquisa realizada junto 

                                                
1 “Esquizoanálise: soma não totalizável de saberes e fazeres praticáveis por qualquer agente, em qualquer tempo 

ou lugar. Inventada por Guilles Deleuze e Félix Guattari e exposta pela primeira vez de maneira singularmente 

sistemática no livro O Anti-édipo (1972), essa corrente não é enquadrável nos gêneros de pensamento e ação até 

agora conhecidos. Qualquer tentativa de resumir esta amplíssima leitura da realidade natural-social-histórico-

libidinal e tecnológica seria estéril. Mencionaremos apenas, que para esta concepção, tais materialidades são 

imanentes (quer dizer, consubstanciais ou inseparáveis uma da outra), e mais ainda, estão “percebidas” por um 

campo de materialidades “puras”, puras diferenças intensivas”. Gregório Baremblit. Compêndio de análise 
institucional e outras correntes: teoria e prática. Belo Horizonte: FGB/IFG, 2006.  
2 Peter PálPelbart é filósofo, ensaísta, professor da PUC/SP, trabalha no núcleo de subjetividade desta instituição 

e coordena a Companhia Teatral Ueinzz. 
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ao N3Ps. A matriz laboratorial da sala de ensaio foi pautada pelo Teatro Desessência, prática 

que Clarissa vem experimentando desde 1988 e que discute suas inquietações acerca do teatro 

e da presença do ator no ato teatral.  

O que denominei Teatro Desessência trata-se de uma práxis/teórica que embrenha-se 

pelo caminho vertiginoso da filosofia, com toda a sua violência que força a pensar, 

em direção a um pensamento do corpo, da carne, que aparece no inapreensível, em 

acontecimento imprevisto, aleatório, desprovido da dominação da palavra. É preciso 

desvigorar o que vigora no domínio da fala essencial. A experiência solitária no ato 

realiza um descaminho com o teatro de Antonin Artaud, suspendido entre todas as 

formas. O uso da fotografia como matéria extraída do imaterial da própria vivência 

performática, a um passo alcança o vídeo, não como uma maneira de registrar e narrar, 

mas como um modo de pensar que dá lugar à fragmentação, ao descentramento, à 

vertigem do corpo criando uma corpovideografia.3  

 

Partindo deste olhar sobre o trabalho do ator e das potências de um corpo que se cria no 

acontecimento, forçado a explodir com seus limites na busca de outro lugar de existência, é que 

Clarissa nos introduz ao universo de sua pesquisa, iniciando os trabalhos do N3Ps e do 

Corpoalíngua. Como podemos notar na fala dela, além do corpo, alguns materiais de suporte 

fazem parte de sua pesquisa, como vídeo e fotografia, e, portanto, também serão utilizados no 

processo Corpoalíngua. 

A utilização desses materiais no trabalho não se dá pela busca da construção de uma linguagem 

estética e de uma narrativa dramatúrgica. Como diz Clarissa (2011, p. 72), “nem teatro verbal, 

nem a estrutura de significação precisa que defina uma linguagem cênica, uma estética teatral, 

nem efeitos metodicamente calculados que definiriam objetivos”.  

Esses materiais servem de suporte para outras percepções do discurso do corpo que se cria no 

acontecimento, gerando mais uma possibilidade de desdobramento desse corpo que se 

fragmenta para se repensar.  

O processo Corpoalíngua nos lançou em um campo investigativo amplo e que pôsem foco o 

corpo como espaço de construção de novas realidades. A prática vivida nesta pesquisa me fez 

repensar alguns lugares do meu trabalho de ator. 

                                                
3 Texto apresentado no Seminário Internacional Paradigmas para as Artes Visuais no Século XXI, Universidade 

Federal Fluminense / Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte, realizado no Centro Cultural Banco do 

Brasil, Rio de Janeiro e Jornada do Poema concreto – processo – experimental pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, maio de 2006. Disponível em: 

<http://psicanaliselacaniana.blogspot.com.br/2006/06/corpoemaprocesso-teatrodesessncia.html?m=0>. Acesso 

em 17 mai. 2018. 
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Neste campo de problema que se abre, AntoninArtaud e estudiosos como Guilles Deleuze, Félix 

Guattari e Cassiano Quilici serão de grande importância para esta discussão, buscando uma 

correlação entre a prática vivida e as questões levantadas sobre o corpo sem órgãos4: 

No dia 28 de novembro de 1947, Artaud declara guerra aos órgãos: Para acabar com 

o juízo de Deus, "porque atem-me se quiserem, mas nada há de mais inútil do que um 

órgão". É uma experimentação não somente radiofônica, mas biológica, política, 

atraindo sobre si censura e repressão. Corpus e Socius, política e experimentação. Não 

deixarão você experimentar em seu canto (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p. 9)5. 

 

A prática do Teatro Desessência, de Clarissa Alcantara, lança-nos em um campo de 

desterritorializações, que busco explanar aqui sob a luz das questões levantadas pelo teatrólogo 

francês Antonin Artaud e também sobre o que Deleuze e Guattari exploram da expressão corpo 

sem órgão, de Artaud, já revista e expandida por outros autores acerca da desconstrução de 

nossos corpos institucionalizados, na criação de um corpo que realiza um discurso da carne e 

não mais das instituições coladas a ele. Quilici (2004, p.56) nos diz que 

Em Artaud, a investigação do drama da carne é proposta como uma espécie de 

tratamento de choque para uma época intoxicada por sistemas, teorias, discursos, que 

se desconectaram de experiências primeiras6. Não se trata de um empirismo ingênuo, 

mas de um aguçamento da percepção, que nos traria mais próximos do que a vida tem 

de irrepresentável. É nessa proximidade e nessa tensão que o teatro poderia começar 

a repensar sua linguagem. É pelo contato com essa dimensão do real que o homem 

será conclamado a assumir uma nova atitude diante da existência. 

 

Ao longo de sua obra, Artaud se dedica a pensar o teatro como espaço de revolução. Isso não 

está ligado à busca pela descoberta apenas de uma nova linguagem para o teatro, o que acaba 

surgindo mesmo que por consequência. Em seus escritos sobre o teatro da crueldade, Artaud 

diz que o teatro europeu precisava se reinventar, abandonando o modo como se fazia teatro até 

então. Seu pensamento não deixa fórmulas para isso, mas o fazer, quando se debruça sobre esse 

pensamento, cria um espaço de reinvenção da estética teatral. 

A discussão que se busca aqui não está ligada às questões estéticas do teatro, mas, à revolução 

capaz de acontecer no homem através do teatro, proposta por Artaud, e como isso faz o ator se 

repensar na condição de criador e não de reprodutor de técnicas teatrais. O autor nos diz como 

repensar o teatro e o corpo para além de suas fronteiras. 

                                                
4A expressão corpo sem órgãos, como nos aponta Quilici, “aparece tardiamente na obra de Artaud” e não se trata 

de um escrito único, mas de todo o pensamento de Artaud acerca da necessidade urgente sentida por ele, de que, 

através do surgimento de um novo teatro, poderíamos desconstruir os lugares postos na busca por um corpo são e 

criativo, que retoma sua pluralidade e que resgata suas potências mais primitivas. 
5 DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil platôs. Vol, 3. São Paulo: Editora 34, 1996. 
6Abre-se aqui todo um campo de investigação ligado às categorias da “primeiridade” e da “secundidade”, da 

fenomenologia peirceana, incluindo também a teoria da percepção e a teoria dos signos, do mesmo autor.  
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Trata-se portanto de uma revolução, e todo mundo denomina revolução algo 

necessário, mas não sei se muita gente já pensou que esta revolução não seria 

verdadeira, enquanto não fosse física e materialmente completa, enquanto não se 

voltasse para o homem, para o próprio corpo do homem e não se decidisse enfim a lhe 

pedir para mudar. Ora, o corpo se tornou desasseado e mau porque vivemos num 

mundo desasseado e mau que não quer que o corpo humano seja mudado, e que soube 

dispor de todas as maneiras, em todos os pontos necessários, seu oculto e tenebroso 

bando de forçados para impedi-lo de mudar (VIRMAUX, 2000, p.322-323). 

 

Ao longo da obra de Artaud podemos notar um verdadeiro embate que travado contra os 

sistemas que operam sobre os corpos, tanto externa quanto internamente, considerando esses 

sistemas como grandes aprisionadores e que acabam por podar as potências criadoras do corpo, 

não apenas no campo da arte, mas na construção de outras realidades. 

Ao pensar as perspectivas internas e externas de aprisionamento do corpo, o pensamento de 

Artaud nos joga em dois campos importantes de observação: o organismo e Deus. Duas 

instituições que foram criadas unicamente com o intuito de impedir o corpo humano de alcançar 

suas verdadeiras potências diante da existência, que possibilitaria a esse corpo um movimento 

livre e amoral, de onde ele pode construir outras realidades.  

Neste ataque, Artaud declara uma verdadeira guerra ao organismo, que submete os órgãos a 

uma dominação, como ele mesmo nos diz: 

Façam finalmente dançar a anatomia humana,  

de cima para baixo e de baixo para cima, 

de trás para frente e  

de frente para trás, 

porém muito mais de trás para trás, 

aliás, do que de trás para frente, 

e o problema da rarefação 

dos gêneros alimentícios, 

não terá mais que ser resolvido,  

porque não haverá mais razão 

              nem mesmo de colocar-se. 

Fizeram o corpo humano comer, 
fizeram-no beber,  

para evitar de fazê-lo dançar(VIRMAUX, 2000, p.329). 

 

O corpo estaria, dessa forma, limitado a um lugar de existência que talvez não fosse o seu de 

fato, para além desta organização física do corpo, que limita sua existência e dita sobre ele um 

modo operante, para a experiência que ele vai fazer da vida. 

Artaud também coloca em questão a figura de Deus como o principal castrador desse corpo, 

atuando como força externa que também nos impede de realizar esse movimento de 

transformação, mantendo nossos corpos em um plano de existência limitado às fronteiras de 

seu julgamento. Segundo o autor, 

Foi lá que Deus e o seu ser 

pensaram enviar o homem demente, 
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lá, naquele plano cada vez mais ausente da vida oculta 

onde Deus quis fazer o homem acreditar 

que as coisas podiam ser vistas e percebidas em espírito, 

enquanto que não há de existente e de real, 

senão a vida física e exterior 

e que tudo aquilo que foge dela e se desvia dela 

não é mais que os limbos do mundo dos demônios. 

E Deus quis fazer o homem acreditar nessa realidade do mundo dos demônios. 

Mas o mundo dos demônios é ausente. 

Jamais ele alcançará a evidência. 

O melhor meio de se curar dele 

e de destruí-lo 

é acabar de construir a realidade, 

pois a realidade não está acabada, 

ela ainda não está construída (VIRMAUX, 2000, p.329, 330). 

 

Seria preciso urgentemente acabar com o juízo de Deus para romper com esses lugares 

instituídos, na busca de um novo nascimento e um novo discurso.  

Porém, é imprescindível destacar que o pensamento de Artaud acerca do processo de castração 

é muito mais amplo do que a forma como apresento rapidamente aqui, assim como essas 

perspectivas do organismo e de Deus precisam ser melhor destrinchadas. É importante dizer 

que, ao atacar Deus, Artaud não busca atacar as dimensões daquilo que é sagrado e a mística 

que envolve as forças atuantes sobre os corpos – inclusive ele discute isso com bastante afinco 

em sua obra, desdobrando esse pensamento em muitos outros lugares.  

A ideia de Deus que precisaria ser atacada é olugar que foi atribuídoa ele, colocando-o em 

condição de operação sistêmica a queestamos submetidos, sem muitos espaços para questionar. 

A tomada dessa consciência dos caminhos de Artaud não se dá pela discussão sobre o 

organismo e Deus dentro de sua obra. Por isso, inclusive, não vamos nos ater a este ponto. O 

pensamento de Artaud abre um diálogo direto com a prática que realizamos na pesquisa 

Corpoalíngua, e também nos lançamos dentro desta guerra declarada, por Aratud, às formas de 

dominação do corpo. 

É nesse entrave, que não só Artaud, mas também o processo Corpoalíngua irá pensar o teatro 

como lugar onde conseguiremos desinstitucionalizar aquilo que vigora sobre os corpos, fazendo 

surgir outras possibilidades de existência para eles. Ao pensar este corpo que se revoluciona 

dentro dos sistemas que operam sobre ele em esferas variadas, o teatro é o lugar para que essa 

revolução aconteça, para além da construção de uma nova linguagem para o teatro.  

Artaud mostra um caminho que faz pensar uma espécie de retomada de um corpo mais primitivo 

em suas funções, todas no campo da existência; corpo que perdemos durante o processo de 

castração que o corpo vem sofrendo ao longo de nossa construção sociocultural. A devolução 
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deste corpo ao homem passaria, então, pela desconstrução de lugares postos pelos sistemas que 

nos oprimem, em variados níveis.  

É isso que vamos pensar, porque o Teatro Desessência, não tentando reproduzir Artaud, lança-

nos em um campo investigativo que muito se aproxima da ideia inaugurada por ele em meados 

do séc.XX, que defende a urgência dessa ruptura com o que castra o corpo, limitando suas 

potências criativas, para produzir um corpo sem órgão, que escapa dos sistemas dominadores. 

O processo Corpoalíngua, proposto por Clarissa, faz uma interseção não apenas com as 

questões levantadas por Artaud e pela filosofia de Deleuze e Guattari, como nos faz entrar neste 

corpo sistêmico e visualizar as multiplicidades de singularidades, capazes de microrrevoluções 

e micropolíticas nos agenciamentos de seus desejos.  

Para Alcantara, o processo Corpoalíngua é um: 

[...] procedimento prático gerado no acontecimento performático, não visa uma 

consciência, uma segurança, uma confiança, um sentido, visa à matéria inconsciente, 

lugar que nos escapa, que nos faz perder o sentido e a "confiança" do controle. É 

acontecimento que desestabiliza, é espaço-tempo do tropeço, do erro, da falha, da 

falta7. 

 

Trata-se, portanto, de um movimento de vida expresso em uma fala gaguejada de corpos 

desejantes, de puro acontecimento, fruto do instante que, num único salto, produz teoria e 

prática. Não havia uma ideia base do processo vivido, mas sabíamos que, ao longo da pesquisa 

Corpoalíngua, comporíamos um quadro tal qual uma tela em branco, em queoperformer 

desenharia seus desdobramentos, com suas questões.  

Não era possível ter uma imagem préviadoquadro, e sim vê-lo compondo-se ao longo das 

vivências enquanto nos destituíamos justamente do acúmulo de nossas imagens. O processo 

não está implicado a um resultado final, ao contrário, está totalmente comprometido com oseu 

fazer: produzir é o próprio produto e, o corpo, peça primordial para essa exploração. 

Clarissa diz (2011, p. 59) que “occursus é encontro e, no nosso caso, é rio em curso tranverso”. 

O processo Corpoalíngua realiza-se em quatro etapas denominadas Occursus (encontros). Os 

Occursus não são períodos determinados por datas precisas de início, meio e fim, nem 

funcionam como etapas pré-estabelecidas da pesquisa, eles não são um cronograma, são os 

atravessamentos do movimento da pesquisa, mapeando seus funcionamentos 

Ao longo dos quatro anos da pesquisa, reunimo-nos diversas vezes em momentos pontuais, na 

casa de Clarissa, em Casa Branca/MG. Nossos encontros se davam em imersões de três a quatro 

                                                
7 Disponível em http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/2009/07/corpoalingua-performance-e.html, 

acessado em 30/07/2018. 
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dias, em que líamos textos, discutíamos e experienciávamos, através de nossos corpos, as 

questões levantadas pela pesquisa. Esses mecanismos de leitura, discussão e performance 

davam-se de formas variadas, seguindo o fluxo dos acontecimentos em que leitura, conversa, e 

prática performática entrecruzavam-se, compondo a natureza dos encontros de acordo com 

aquilo que Clarissa denomina de atoprocesso, uma prática performática do Teatro Desessência. 

O atoprocesso é uma prática permanente realizada pelo Teatro Desessência, sendo 

“uma só e mesma realidade essencial” do performer-pesquisador e do evento 

performático, no decorrer da experimentação. O ato é uma pratica individual e coletiva 

com duração variável. Utiliza, como dispositivos de investigação, o vídeo, a fotografia 

e diferentes recursos de produção sonora (ALCANTARA, 2011, p.64). 

 

Os quatro occursus foram se compondo como blocos de afetações, feitos por caminhos, nos 

quais Clarissa abria-nos a perspectiva de desconstrução de si, o sujeito se diluindo de sua forma 

enquanto identidade constituída, para além de seu rosto, possibilitando novas potências ao 

corpo.  

Nesta dissertação, vou passar porcada um dos quatro occursus como espaços/planos dessa 

desconstrução, perseguindo as práticas laboratoriais como um processo efetivo de criação e 

composição para o trabalho de ator, não mais separada da dimensão subjetiva e cotidiana. Os 

occursus se compõem da seguinte forma: 

Occursus I –Corpoalingua 4x4:foram realizados, neste período, dois atoprocessos: o 

corpobiográfico e duplo si, onde investigo o mergulho em si como caminho para perder-se de 

si. 

Occursus II –Planômeno: um plano escolhido, uma mesa redonda e dados lançados sobre um 

círculo estranho, onde vou observar ocorpo como plano de imanência à criação de conceitos e 

sua relação com o trabalho do ator. 

Occursus III – Deambulações: deslocamentos, ir ao encontro. Nossa ida a Florianópolis, 

abrindo conversações com um grupo de psicanálise e, em São Paulo e Rio de Janeiro, com a 

Cia Teatral Ueinz, percorro aquilo que, a partir da afetação desses encontros, os corpos 

segredam. 

Occursus IV –No e do Amor:“amor fati”, amor ao destino, estando à altura do que nos acontece, 

para além do acaso dos encontros. Aqui me detenho no acaso, como potência transformadora 

que compõe a partir dos atoprocessos, uma partitura corpoalíngua e produções sonoras para a 

música corpórea de cada quadro.  

Sobre os occursus, Alcantara (2011, p. 42-43) discorre: 

O quadrado que perdeu a direção das pontas: Occursus I. Corpoalíngua 4 x 4. O que 

é possível ao acaso dos encontros? Há alegria, disto estamos certos. Há tristezas e 
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ficamos perplexos sem saber de onde isto vem. O primeiro encontro já vem de muitos, 

dois já são vários. Idéia-afecção. Há uma contaminação, uma peste generalizada. 

Occursus II. Planômeno. O circulo estranho. Mesa posta. Plano imanente exposto. 

4x4 em branco, não nos caem bem os próprios rostos. Quem esta sentado aí? Vertigem 

e uma desnudez sem nenhuma visão. Occursus III. Deambulações. Em “instabilidade 

perpétua”. Quantas fronteiras atravessamos, quantas pontes, quantas ilhas, quantas 

línguas? Idéia-noção. Conversação. Bandos em roda. Occursus IV. No e do Amor. 

Coisa que não cessa de se escrever e que se fala corpeando. 

 

Pelos quatro occursus da pesquisa Corpoalíngua, deterei-me em práticas que realizamos, em 

que o viver a desconstrução da forma dada ao sujeito traz à luz um corpo potente à criação 

cênica.  
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2 OCCURSUS I – CORPOALÍNGUA 4X4 

 

 

2.1 O corpo que mergulha em si 

 

No occursus I, denominado como Corpoalíngua 4x4, fomos convidados a experienciar nossos 

corpos, confrontando-nos com as representações de si, das formatações que dão contorno a esse 

si mesmo e das realidades criadas pela noção de sujeito. 

Essas realidades representadas foram sendo desmontadas na medida em que se abria outra 

possibilidade de operar sobre si mesmo. Para tanto, reconhecer-se habitado por formas e 

fórmulas subjetivas (eu sou isso, eu sou aquilo) parece ser o primeiro passo necessário para 

desconstruir-se. 

Neste período, foram realizados os atoprocessos corpobiográfico e o duplo si, que trabalham 

exatamente sobre esta possibilidade, mergulhar em si para perder-se de si e reinventar-se. Sobre 

esse período, nos diz Alcantara (2011, p. 64-65): 

Na primeira etapa da pesquisa foram realizados dois atoprocessos: o corpobiográfico 

e o duplo si. Os outros pesquisadores que se reuniram posteriormente à pesquisa 

também passaram pela mesma experimentação. Uma espécie de rito pré-significante, 

promovendo um pluralismo, uma polivocidade das formas de expressão, “uma 

semiótica segmentar, mas plurilinear, multidimensional”8. Atenção ao combate! Não 

se trata de um rito de iniciação, não há representação possível ao que se quer 
desconhecido e operando sem signos, é preciso desfazer qualquer circularidade 

significante. 

 

 

2.1.1 Atoprocesso corpobiográfico: Aquilo que formata 

 

O atoprocesso Corpobiográficofoi realizado pelos quatro performers na sala de ensaio da sede 

do grupo teatral Imprópria9, em Ouro Preto, um espaço cedido para esse laboratório, sem a 

presença de público. Tomo esse encontro como uma prática da sala de ensaio – o termo sala de 

ensaio não está ligado a um espaço, onde se aplica a ideia de um processo repetitivo que busca 

uma construção final.  

                                                
8 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 2007, v. 2, p. 
69. 
9A Cia Teatral Imprópria é um grupo de teatro formado por atores que investigam a linguagem da improvisação. 

Atualmente, a Cia. está localizada na cidade de São Paulo/SP. 
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Nesta pesquisa, encaro a sala de ensaio sob a perspectiva de um espaço de devir-acontecimento, 

sempre fugidio, que escapa à regularidade e à previsibilidade. Um platô movediço, em que o 

que retorna ou se repete não é a forma, mas o excesso de intensidades, imprimindo mutações 

às formas estabelecidas e constituídas da realidade, “constituindo vetores de criação, tanto de 

novas formas quanto de maneiras de percepção, pensamento e sensibilidade, produzindo outros 

modos de subjetivação que colocam o corpo em movimento de reinvenção, destituindo uma 

ideia linear e a forma definida”10. 

A indicação para a realização do atoprocesso corpobiográfico era a deque, durante trinta 

minutos, um performer (por vez) seria filmado, deixando seu corpo se afetar pela sua história 

de vida, de modo que as lembranças atuassem sobre esse corpo, sem nenhum tipo de narrativa 

e uso da representação de significações –portanto, sem o recurso do uso da palavra, o que 

permitia o desfarinhamento de um corpo significante. A fala emitida pela voz que contaria uma 

história, ali corpeia. 

O corpo lançado no espaço, nessas condições, criou uma fala corporeada de puras afetações, 

sem aprisionar-se em estruturas cronológicas, simbólicas, significantes e representacionais, 

adentrando uma dimensão impessoal, como modo de individuação de sua vida. 

Não se tratava de um exercício de interpretação teatral, ou mesmo de jogos de improvisação, 

em que o ator se vê atrelado a uma série de regras, mas de expor-se ao instante e permitir que 

o corpo reagisse à provocação. O corpo, portanto, produzia uma semiótica livre das 

significâncias formais, como das subjetivações pessoais; uma semiótica particular lhe servia de 

expressão e, nesse modo de individuação, “não havia nem começo, nem fim, nem origem, nem 

destinação”11. Nossos nomes próprios não indicam mais um sujeito, algo nos acontecia que não 

podíamos mais restituir nossa existência enquanto sujeitos, a não ser destituindo-nos do poder 

de dizer eu. 

Sendo assim, não podíamos mais nos assegurar dos lugares fixos, saltando de um signo a outro 

para garantir um regime de significantes, como diz Alcantara (2011, p.72): 

[...] não há signo remetendo a outro signo e tão somente ao signo, não há como 

engendrar ali o regime de círculos intermináveis da cadeia significante. É porque neste 

espaço do acontecimento do ato, o corpo que nele se cria já não sustenta para si, e em 
si, a primazia de um regime significante, a linguagem que expressa não encontra mais 

nenhuma formalização suficiente para essa semiótica universalizante, obstinada a 

inscrever sobre os corpos sua subjetividade e significação. É justamente isso que dele 

se raspa, para se produzir um novo modo de subjetivação. 

                                                
10 Cf. NORONHA, P. A. A esquizoanálise, um bate papo sobre o conceito de desejo e outros na obra de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari. Patrícia Ayer mestre em psicologia pela Puc- São Paulo, participou com contribuições 
pontuais em nossa pesquisa. P.3   
11Cf. Deleuze, G. & Guattari, F. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4. Coordenação da tradução Ana 

Lúcia de Oliveira. 1ª ed. EDITORA 34, 1997. 
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O mergulho em si, a história pessoal de cada performer visitada por ele no momento do 

atoprocesso, servia apenas para se perder dela e nela, para abandoná-la, dando voz não mais a 

um discurso falado, explicativo, narrativo, mas a um discorpo. A palavra falada, que determina 

e conceitua o acontecimento, não servia para mais nada diante do que se vivia. Nossas 

pessoalidades estavam descoladas de suas imagens representativas e dos conceitos instaurados 

na subjetividade dos corpos. Por essa fenda criada emergia algo desconhecido, algo que não se 

deixava nomear.  

O olho da câmera intensificava e denunciava o efeito do olhar que vem de fora, olhar que marca, 

que formata e que determina uma reprodução da nossa subjetividade, representada pelo outro, 

e interiorizada. É nessa tensão que se dá a diluição da noção do eu e do outro na dimensão 

simbólica. 

Seguindo a ordem de sorteio, ao longo de trinta minutos, Matheus, Clóvis, Clarissa e eu tivemos 

nossos corpos agitados, cada um de seu modo, por nossas histórias de vida, dispondo do nosso 

passado-futuro no presente sempre móvel. Deixar-se afetar era um desafio radical para os 

corpos tão domesticados, como nos aponta Quilici (2004, p.53): 

A cultura ocidental teria constituído uma série de campos de saber, “especialidades” 

e práticas que atuam no corpo, definindo os mapas “legítimos” de leitura e 

semiotização. A ordem social e cultural é inseparável dessa ordem orgânica, que 

modela o corpo e fabrica as subjetividades. 

 

A consciência de que nossos corpos são construídos com interferências diretas de nosso meio 

sociocultural, somada às questões orgânicas de cada corpo, lança-nos em um campo múltiplo, 

que interfere diretamente na forma como cada um presente nesta prática reage a sua 

corpobiografia, inscrito nesse espaço proposto como lugar de potente criação, que não suporta 

mais nenhum tipo de interpretação simbólica.  

A partir da experiência que eu vinha desenvolvendo com teatro, num primeiro momento, era 

estranho estar no espaço da cena sem pensar em representações e linearidades na ação, de ser 

colocado num espaço vazio onde o corpo só poderia criar relação com ele mesmo. Era 

impossível não perceber o quanto estamos condicionados a buscar lugares seguros para o corpo 

e o quanto ficamos perdidos e sem chão quando isso é deslocado, como nos diz Quilici (2004, 

p. 50): 

Por mais que tentemos nos agarrar ao corpo, atribuindo-lhe uma suposta “solidez”,ele 

sempre nos trai, nos tira o chão de sob os pés. Não é apenas nas grandes crises, na 

doença e na morte, que isso pode se revelar. O aguçamento da percepção, a apreensão 

dos movimentos microscópicos e das mutações dos estados físicos e psíquicos pode 

nos guiar por novos modos de apreensão do corpo. 
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Deixar-se ao acaso afetados por aquilo que imaginávamos ser nossa história, despertava de 

imediato outras percepções em nosso corpo, não dando lugar a interpretação,mas, a mergulhos 

sinceros, num espaço de encontros inusitados consigo mesmo, numa desconstrução e 

reconstrução de si. 

O que moveu nossos corpos e como eles se moveram na sala de ensaio dizia mais do que as 

palavras podiam dizer, eram corposbiográficos dando voz a uma fala corporeante12 e não uma 

historiografia engendrada e colada no organismo. Minha memória afetava e era afetada pelos 

sentidos e impulsionava o físico, não para contar minha história num tempo cronológico, mas 

para um espaço onde o pensar era fazer, agir, acontecer a própria história.  

Ao me colocar no espaço para a realização do atoprocesso corpobiográfico, nessa dinâmica de 

me auto afetar, visitando meu corpo e minhas memórias em um fluxo de atravessamentos que 

impulsiona o corpo, lembro de que as minhas lembranças vinham à cabeça e eu tentava deixar 

o meu corpo reagir. No primeiro momento tudo me era estranho, eu segurava alguns 

movimentos, inclusive por medo da representação, porque eu ainda estava tentando controlar o 

acontecimento de alguma forma, pois tentava vigiar se estava sendo representativo.  

Quando se deixa o fluxo agir, você vai perdendo o controle sobre isso. À medida que uma 

lembrança surgia, o corpo criava um movimento, com as mãos por exemplo, e naquele 

movimento, ao olhar a minha mão, um novo afeto me lançou em outro lugar.  

Ao ser lançado o tempo todo, durante trinta minutos, o corpo entra em um fluxo onde nada mais 

se controla. Nesse fluxo, as representações aparecem, você até consegue identificar. Se está 

atento a isso, porque tem um jogo interno de auto-observação difícil de abandonar,mas, mesmo 

que esses lugares de representação apareçam, você se perde deles pela autonomia e velocidade 

com que essas intensidades atravessam o corpo. 

 

                                                
12 “Corpoalíngua, uma fala corporeante, ante a língua confundida com uma fala que nem mais fala é, mas outra 

língua indecifrável que no corpo se põe a vibrar”. ALCANTARA, 2011, p 39. 
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Figura 1 – Atoprocesso corpobiográfico, novembro de 2007. Fotos extraídaspor Clarissa Alcantara, 

do vídeo produzido durante a realização do atoprocesso. Acervo Clarissa Alcantara. 

 

 

Figura 2 – atoprocesso corpobiográfico: Nícolas Corres Lopes 

 

 

2.2 Justaposição de afetos: Atoprocesso duplo si 

 

Transcorrido um longo período de tempo da realização do atoprocesso corpobiográfico, foi 

feito o segundo atoprocesso, o duplo si, que consiste em assistir as imagens do corpobiográfico 

e reagir corporalmente a elas. 
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Dispostos no estúdio em Casa Branca estavam os quatro performers, um teclado, uma câmera 

filmadora, um aparelho de DVD e uma TV, onde era exibido o corpobiográfico. Um performer 

por vez se colocou diante da TV, enquanto assistia ao seu corpobiografico e reagia às imagens 

assistidas, provocado pela música que Clarissa ia compondo junto ao acontecimento, como 

disparos sonoros. Sendo afetada por nossos corpos e afetando-nos, numa via de mão dupla, em 

que todos os elementos se desdobraram em si mesmos e nos outros, desvelando, descascando-

se, pondo-se, mais uma vez, no pulsar do acontecimento 

Assim como no primeiro atoprocesso, ocorreu o mesmo desconforto ao me colocar à disposição 

do acaso e deixar o corpo reagir aos estímulos, embora me pondo em relação com a própria 

imagem virtual, exibida no vídeo. Afetado pelas imagens de meu próprio corpobiográfico, 

automaticamente, vinha-me à lembrança o que eu sentia enquanto vivia aquele momento e 

produzia aqueles movimentos, o que representava para mim e o que eu representava de mim. 

Reagindo a minha própria história, eu realizava leituras imediatas dos códigos que meu corpo 

gerou na primeira prática.  

Nesta ação não há como separar observador da coisa observada. O olhar do observador conhece 

aquilo que afeta o corpo observado, percebendo os códigos e o caráter representativo do que 

produziu enquanto imagem de si, mesmo que tenha realizado aquela ação sem pretender ser 

figurativo e literal. Ao se deparar com o próprio corpo construído por toda a representação 

identificada, o atoprocesso duplo si é um convite à desconstrução desses lugares, uma ação 

direta àquilo que se desvela enquanto forma de si, capturada pela reprodução. O duplo si inventa 

uma linha de escape, de fuga, desse lugar da representação de si. 

O sujeito, esparramado sobre si mesmo, ao conectar pontos comuns nas duas práticas, cria 

mecanismos diferentes de ação e reação, e é possível identificar o desdobramento sobre si que 

torna potente o perder-se de si. Não há mais um sujeito, pois não é mais possível fixar lugares, 

e sim abrir espaço a outras formas de operar sobre si mesmo. Torna-se possível, então, 

vislumbrar outros lugares operacionais, que se movem por uma multiplicidade de linhas, 

desconstruindo essa noção de identidade como lugar de constituição do sujeito.  

Nos dois atoprocessos, fomos confrontados com aquilo que nos dá forma e contorno, 

identificando lugares, nomes, rostos e, ao mesmo tempo, desfazendo todas essas identidades. É 

no ato que o corpo transborda estas formas, agindo, como nos aponta Alcantara (2011, p. 65): 

Em ambos os atoprocessos a câmera de vídeo capta, por 30 minutos, a experimentação 

corpórea de cada performer. No entanto, diferentemente do que se poderia supor, não 
lhe sobra nenhuma substância de expressão, da qual depende essa pura redundância 

formal do significante, ao que Deleuze e Guattari dão o nome de rostidade13. Sim, lá 

                                                
13 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. v.2 São Paulo: Editora 34, 2007. 
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estão os nossos rostos, deles saem nossos gritos, urros, falas desconexas. A câmera, 

esse terceiro olho nu, maquínico e sem rosto, registra, fotografa, recorta, enquadra 

cabeça, pés, mãos e faz a matéria do corpo inteiro em pedaços; são várias as formas e 

substâncias de expressão criadas em entrecortes, e estão ali justamente para 

desacreditar a consciência e as paixões. 

 

O corpo agindo sobre estes rostos, sobre estas formas, foi capaz de criar sua própria fala. Ao 

assistir tempos depois os vídeos produzidos neste segundo ato/processo, o duplo si, faço em 

meu diário de pesquisa algumas anotações sobre aquilo que me atravessa no vídeo de cada um.  

Abaixo transcrevo esta escrita, que, assim como o corpo que no ato corpeia sua fala a partir de 

afetos, é uma escrita que se fez em rompantes, em disparos de frases soltas que emergem 

daquilo que me afeta, diante daquilo que assisto, mas, não para significar aqueles corpos. 

  

 

2.1.1.1Nícolas 

 

Não tem chão 

Heim 

Tem chão 

Anda, caminha 

Pés, quente, anda caminha 

Mãos querendo sentido, busca, falta, aperta, procura esquenta 

Pegar, é possível pegar? 

Vibra, impulsa, vai, cai, sai, explode, vaza, escapa, pula, vaza, escapa 

Carrega, ajuda, empurra, levanta, caminha 

A vida caminha, eu caminho a vida, eu organizo, desorganizo, escondo e mostro 

Vergonha, a vida é o que faço que ela seja 

O círculo o vai e vem  

E quando eu não olho? E quando eu viro de costas? É possível não olhar? 

O sentimento deslocado, talvez eu não olhe apenas com os meus olhos 

A vertigem da falta de sentido, o circular é possível as energias circulando em volta de nós, os 

nós, amarras em círculos, voltas que nos prendem, voltas e voltas, muitas voltas, o retorno, o 

ponto de encontro, um início sempre que se chega a um fim 

Ciclos, ciclos, ciclopes 

Soldados de ferro, indestrutíveis, não fosse a ação do tempo, o tempo circular, o tempo que é 

ciclo 
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O tempo representa 

Eu me represento e me reapresento 

O chão/seguro 

O chão me escapa, o tempo me escapa, o chão de tempo, o tempo chão, enfim, o concreto/sólido 

desmanchado 

Concreto no delírio, a força que eu coloco, concreto é apenas como gosto de considerar 

Não há concreto 

Não tem chão 

Inventa chão, chão, chão, chão, não tem chão. 

  

 

2.1.1.2 Matheus 

 

A observação de si 

Incômodo. O que fazer com o incômodo? 

Questionar-se/olhar para si 

Ver-se, enxergar-se 

A potência do incômodo. Quando ele explode vaza as estruturas corporais e ganha forma de 

representação no estado 

Negar-se 

Auto piedade/autocomiseração/ai de mim – medeia 

O incômodo pode ser potência de ação/é massacrante ver-se, olhar-se, perceber-se 

Os momentos diferentes, não é possível esperar da imagem vista 

Perceber-se leva a julgar-se/valores/quais? De onde? 

Sentido/será que já faz sentido? 

Olhar-se/afetar-se/incomodar-se 

O que eu faço diante do meu lamento? 

2.1.1.3 Clóvis 

 

O corpo inquieto na resposta 

A impressão que tive é de que o corpo olhava para a imagem na TV ansiando por movimento 

Parece que há muito incômodo nos espaços silenciosos do primeiro vídeo 

Clóvis se distancia em absoluto nas energias de cada um dos exercícios 
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Um primeiro corpo que procura muito, atravessado por pura inquietação no segundo corpo 

A deformidade cria um novo corpo, um novo código 

Uma pulsão 

Um animal 

O torto do corpo 

A fala torta/escapada/borrada 

Pulsão/pulsão/pulsão 

 

 

2.1.1.4 Clarissa 

 

Espera x pulsão 

In x yang 

Energias cruzadas – casadas – associadas – distanciadas – aproximadas 

“Olhos de saci”  

Sapeca/faceira 

Vida preenchida em vida 

Preenchimento/preenchimento 

A força 

O animalesco 

Um mergulho forte a um interior que empurra 

Emergir 

O grito compartilhado 

É quando os tempos atravessam além mesa, além telas 

Reverberação direta 

Me impressiona o rompante interior 
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Figura 3 – Atoprocesso Duplo si, julho de 2009, fotos extraídas, por Clarissa Alcantara, 

do vídeo produzido durante a realização do atoprocesso, acervo Clarissa Alcantara. 
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Figura 4 - Atoprocesso Duplo si: Nícolas Corres Lopes 

 

Em seu pensamento, Artaud nos aponta um caminho que, para se chegar nele, é necessário 

romper com as ordens instituídas para fazermos um novo nascimento, lançando-nos na 

multiplicidade (multiplicidade de existências? Seria isso?), como ele nos diz: 

O que é grave 

é sabermos que atrás da ordem deste mundo 

existe uma outra. 

Que outra? 

Não o sabemos. 

O número e a ordem de suposições possíveis 

neste campo 

é precisamente 
o infinito! 

E o que é o infinito? 

Não o sabemos com certeza. 

É uma palavra que usamos 

para designar 

abertura 

da nossa consciência diante da possibilidade 

desmedida, inesgotável e desmedida.” 

 

E segue dizendo que é preciso: 

...suprimir a ideia, 

 a ideia e seu mito 
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 e no seu lugar instaurar 

a manifestação tonante 

dessa necessidade explosiva: 

dilatar o corpo da minha noite interior, 

do nada interior 

do meu eu 

que é noite,  

nada,  

irreflexão, 

mas que é explosiva afirmação  

de que há  
alguma coisa 

para dar lugar: 

meu corpo (ARTAUD, Para acabar com o julgamento de Deus)14 

 

Lançamo-nos nesse voo que, assim como nos aponta Artaud, joga-nos em um campo aberto de 

possibilidades, e o corpo desconfigura figuras. Não há mais sujeito e objeto. O corpo, para além 

do sujeito, não só deixa de afirmar seus rostos, como também não identifica e nomeia nada 

mais. 

Durante o período do Occursus I, houve também um momento de encontro dosquatro 

performers com o público, que se deu na Semana de Artes da Universidade Federal de Ouro 

Preto, em maio de 2009. Nesse evento, o N3Ps realizou a performance denominada 

Corpoalíngua4x4.  

O acontecimento em Ouro Preto deu-se da seguinte forma: ao fundo da sala 35 da Escola de 

Minas em Ouro Preto, quatro faixas de tecido brancos formaram uma tela, e cada um dos quatro 

performers, vestidos de branco, estavam de pé à frente de uma das faixas de tecido, e seguravam 

diante do rosto um quadrado de tecido branco. O público entrou na sala e se acomodou em duas 

arquibancadas diante da instalação dos performers. Após o público se sentar, quatro focos de 

luz se acendem no chão e cada um dos performers se senta em um dos focos. Ao fundo, na tela, 

é projetado um vídeo que todos assistem juntos. Este vídeo reúne imagens editadas dos 

atoprocessos, fotos e trechos de filmagens dos encontros em Casa Branca. Durante todo o 

acontecimento nossa ação era a de assistir este vídeo junto ao público. 

Não se tratava de um vídeo explicativo sobre o que vivíamos, mas, sim, de fragmentos dos 

quatro performers expostos em imagens e textos, já compondo seus quadros. O vídeo era a 

extensão dos corpos dos performers, e não era apenas um objeto com o qual se relacionar, mas 

a extensão deste corpo que vinha à tona quando se descascava no atoprocesso.  

                                                
14Para acabar com o julgamento de Deus é a última obra de Artaud e foi uma emissão radiofônica, proibida de ir 

ao ar em 1948. Esta tradução que utilizo está disponível em: <http://escolanomade.org/2016/02/19/artaud-para-

acabar-com-o-julgamento-de-deus>. Acesso, pela última vez, em: 30 mar. 2018. 

http://escolanomade.org/2016/02/19/artaud-para-acabar-com-o-julgamento-de-deus
http://escolanomade.org/2016/02/19/artaud-para-acabar-com-o-julgamento-de-deus
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Os corpos, parados no foco como peões de um jogo e um vídeo de apresentação sincero, 

geraram um sentimento que foi alimentado o público com uma provocação poética, plagiando 

Clóvis Domingos. Ao final da exibição do vídeo a sala estava em silêncio – era como se os 

corpos dos performers e da plateia se chamassem para compor junto o acontecimento.  

Clarissa provoca o público a partir da palavra fala: a canção Fala do grupo Secos e Molhados 

surge em um balbucio coletivo, que se afirma na repetição do refrão (eu não sei dizer, nada por 

dizer, então eu escuto...fala... lálálálálálá... fala).  Em seguida, o público é convidado para o 

encontro físico que se deu junto aos performers. Muitos olhares diziam mais que as palavras 

entre os abraços, os beijos e os estranhamentos. Algumas pessoas saíram incomodadas, tratando 

o trabalho como algo que assemelhava a um ato masturbatório, como se esse desvelar-se para 

o outro fosse algo de narcísico, da ordem do ego. O curioso é que nós estávamos ali com nossos 

espelhos quebrados, com nossas identidades postas em questão, por termos percebido nosso 

corpo moldado e preso à representação de si.  

O trabalho frustra a expectativa do público. Será que estávamos indo mais longe? Deleuze e 

Guattari (1996, p.11) dizem: 

Onde a psicanálise diz: Pare, reencontre o seu eu, seria preciso dizer: vamos mais 

longe, não encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos ainda suficientemente o 

nosso eu. Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela 

experimentação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de vida 

ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide. 

 

Estávamos vivendo o processo e descobrindo esses lugares de ruptura. O vídeo que 

apresentamos dizia de nós e nos mostrava debruçados sobre nossas questões, revelando-nos, de 

outro modo, a nós mesmos.  

Havia um incômodo. A relação palco-plateia construída já vem carregada de códigos pré-

estabelecidos que domesticam essa relação, e nos coloca na condição de simbolizar as ações, 

para atender às expectativas estéticas.  

Que leitura poderia ter este público diante de um espetáculo, em que os performers, sentados 

cada um sob um foco de luz, assiste junto a este público um vídeo de seu próprio processo de 

investigação e criação?  

Há uma barreira que precisa ser rompida, mas não há como assegurar que isso aconteça, indo 

além das formas a partir daqueles corpos. Difícil ver algo para além de quatro pessoas 

discutindo sobre a vida no vídeo. Difícil para mim, também, que em algum nível, comungava 

com a frustração do público. 

Ao espectador era preciso uma provocação para que ela duvidasse de si mesmo, começando a 

se desterritorializar. É preciso duvidar de que ali no vídeo há somente corpos identificados, que 



34 

 

 

 

precisam se afirmar diante do olhar do outro, a dúvida é capaz de estremecer o chão da 

segurança. 

Lancei-me junto ao N3PS em um mergulho profundo, estudei, discuti e acessei corporalmente 

a perda da minha identidade, esfarinhando-me, mas, ainda dentro disso, existia um ego que 

conversava comigo, minhas crenças, minhas amarras, minhas formas. Há uma história de anos 

construída em meu corpo e que eu sustentava como minha identidade, minha afirmação 

enquanto sujeito no mundo e um modo de pensar e agir que conduz minhas experiências 

vividas. 

Esses lugares se chocam. Pergunto-me, muitas vezes diante disso, se estou me perdendo. Difícil 

pensar em me perder se estou preocupado em identificar se realmente estou perdido. Essa 

dúvida surge como um movimento que desterritorializa. 

Deleuze e Guattari nos apontam o corpo sem órgãos não como uma instituição, mas como lugar 

de ação, uma forma de operar sobre nós mesmos. Nas palavras dos filósofos (2007, p. 8-9), não 

se trata de “uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas”. 

Apontado esse caminho, eles, assim como Aratud, não nos indicam quais práticas seriam essas 

as quais se referem, eles não dão receita de reprodução. 

Qualquer tentativa de codificar um caminho para se chegar a um corpo sem órgão, a um corpo 

desinstitucionalizado, parece ferir o que esse pensamento traz em sua base, justamente porque 

esse pensamento não comporta uma fórmula. A experiência de ruptura consigo mesmo é algo 

muito singular e precisa levar em conta uma série de fatores que diz respeito ao corpo que a ela 

se propõe, para poder, de fato, acontecer.   

Voltamos então a nos encontrar em Casa Branca. Discutindo com os participantes do N3PS 

sobre o trabalho realizado na Semana de Artes, realizada na Universidade Federal de Ouro 

Preto, surgiram novas questões. Havíamos saído do acontecimento todos muito reflexivos, as 

percepções do trabalho eram muito variadas e as experiências que se mostravam incômodas nos 

desterritorializavam. 

Percebemos que houve, naquele ato, um vazio provocado. O vazio gerou uma fragilidade no 

trabalho. Naquele momento, em Ouro Preto, o acontecimento se deu nessa fragilidade, 

percebeu-se que o trabalho frustrou a expectativa do público nos relatos colhidos em conversas 

posteriores com pessoas presentes no público.  

O Corpoalíngua é um trabalho que não busca dar respostas a quem com ele faz contato, ele é 

justamente a quebra de fórmulas rígidas e, sobre isso, Clóvis Domingos se perguntou: “eu quero 
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o silêncio diante das imagens do Corpoalíngua?”15. Recorrendo aos meus diários de pesquisa, 

encontro que meu sentimento, ao analisar o acontecimento em Ouro Preto, era de poder ter 

lançado mais provocações, colocando mais o corpo em experimentação junto ao corpo do 

público, porque ali estavam expectadores esperando um start que avançasse sobre suas 

expectativas como se, no final, todos os corpos ali pulsantes por tal alimento, poderiam ter 

explodido no espaço da criação experimentando, experienciando, possibilitando. 

Na pesquisa Corpoalíngua não há nenhuma pretensão para o acontecimento, portanto, esse 

acontecimento já estava ali diante de nós realizado e provocado. As experiências que se deram 

naquele encontro nos moveram para novos voos, e aquelas que vieram pela frustração foram, 

para mim, maravilhosas e me lançaram na busca de outros lugares, atuando como potência 

produtiva. 

Os encontros seguiram seus fluxos e continuamos a nos ver com intervalos mensais. Íamos cada 

vez fundo no descascar desse si mesmo. Não sabíamos para onde caminhávamos, e não havia 

pretensão de chegar a nenhum lugar e nem de buscar respostas; no entanto, o quadro de cada 

um continuava se compondo e dando a ver o traçado dos seus caminhos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Diário êxtimo, 2009. 
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Figura 5 – performance Corpoalíngua 4x4, Ouro Preto, maio de 2009.  

Acervo Clarissa Alcântara. 

 

 

Figura 6 – performance Corpoalíngua 4x4, Ouro Preto, maio de 2009.  

Acervo Clarissa Alcântara. 
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3 OCCURSUS II – PLANÔMENO, O CÍRCULO ESTRANHO 

 

Clarissa abria um campo vasto de investigação. Estávamos nos descascando e nos desnudando 

diante de nós mesmos e dos outros. Muita coisa não fazia sentido para mim e eu tentava seguir 

a ideia de não haver sentido. Não estávamos presos ao campo da psicanálise, mas precisávamos 

entender alguns conceitos dela para dar conta de ultrapassar e avançar nessa potência 

transformadora, para qual a pesquisa nos convidava. Era importante entender essa tal 

“constituição do sujeito” para saber que instituição era essa que tentávamos romper. Para isso, 

os estudos de Freud e Lacan nos serviam de norte. 

Além dos estudos direcionados por Clarissa, passamos a fazer parte de um cartel realizado junto 

à Psicanalista Maria Holthausen16. Durante esse período de estudos, tentamos entender a noção 

de sujeito e outros conceitos advindos da psicanálise atravessaram esta pesquisa como os 

campos do “real”, do “simbólico” e do “imaginário”. 

Segundo o texto que Maria Holthausen propôs para os estudos do cartel, a imaginação é campo 

da significação, o simbólico é o campo do significante, o real é o nonsense17 e os três estão 

diretamente ligados e entrelaçados para a constituição do sujeito. O imaginário não cessa de se 

escrever, ele é o que precisa simbolizar; o simbólico cessa de não se escrever, ele significa 

coisas; e o real é aquele que não é possível nomear, simbolizar: ele escapa. 

É possível pensar que o trabalho do ator se situa entre o imaginário e o simbólico, enquanto o 

trabalho do performer estaria entre o simbólico e o real, uma vez que o performer vai operar 

com o real, agindo sobre ele.  

Na prática, estávamos justamente no lugar de agir sobre algo que não conseguíamos nomear. O 

real se tornava possível, podíamos arriscar tocá-lo, justamente no momento em que nos 

perdíamos dos nossos rostos e identidades. 

O simbólico, então, passava a ser uma riqueza, porque, enfim podíamos reinventar a vida. 

Clóvis me explodiu com esta pergunta enquanto eu cozinhava o arroz em Casa Branca. “Que 

                                                
16 Cartel é um dispositivo de estudos criado por Lacan, fazendo parte do tripé da formação do psicanalista. Um 

grupo de cinco pessoas se reúne, identificado na psicanálise como o grupo do cinco menos um, formado por quatro 

pesquisadores e um psicanalista. Os pesquisadores podem vir de diferentes áreas do conhecimento, produzindo 

um saber em torno da matéria psicanalítica. Na pesquisa Corpoalíngua, o cartel foi realizado durante um período 

com encontros virtuais via Skype com a psicanalista Maria Holthausem. Foram discutidos alguns textos. 

Maria Holthausen é psicóloga e psicanalista. Trabalha na área de psicologia clínica em Florianópolis-SC, desde 

1995. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1995), mestrado em Literatura 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002) e doutorado em Literatura pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2005). Atualmente, é Professora da Faculdade Integrada de Lages. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Teoria Literária. 
17Texto para o cartel de MG. Disponível em: <http://psicanaliselacaniana.blogspot.com.br/search?q=aula 

+14+de+abril>. Acesso em 10 nov. 2016. 
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vida você está inventando para você, Nícolas? A nossa riqueza é o simbólico, a vida a gente 

inventa”. 

A esquizoanálise, que a pesquisa Corpoalíngua propõe, ultrapassa todos esses conceitos. No 

glossário do livro Corpoalíngua, Alcantara define o vocábulo esquizonálise apenas com essa 

pergunta: “Quefazer” com esse “saber”? 

A esquizoanálise, antes de tudo, é um saber que se explica apenas e somente pelo fazer. Que 

fazer é esse?Estávamos nesse fazer. Já no vocábulo performance, Alcantara (2011, p. 11-12) 

propõe: 

Performance. Nada a dizer. É que alguns corpos não aguentam mais esses lugares 

demarcadores de linguagens,enunciados forçados enterrando palavras de ordem feito 

estacas, lugares que estriam sobre o corpo esteticismos éticos, reduzem suas forças, 

alienam seus possíveis, castram-no, assopram o buraco da ferida e distribuem pasto 

comprado para se comer. Há corpos famintos das areias do deserto, há corpos 

brilhantes, grãos indiscerníveis, que, em se tratando dessa ética, também não querem 

saber de nada disso, mas justo porque não se encontram atados a ninguém. O que é 

performance? O que é arte da performance? Nada que ao se responder não se desfigure 

e deforme quem responda. Nada que atenda aos conjuntos conceituais. O que se sabe 

é que na e pela performance algo maquina, molecularmente, e o que resta são 
microanálises produzidas e produzindo que, nela e dela, se maquinam. 

 

Os performers não tinham nada a dizer sobre a performance. Na pesquisa Corpoalíngua, ela 

atuou como um dispositivo de criação: tudo era performance, como um mecanismo pelo qual 

transformávamos nossas questões subjetivas em ação, em corpo, em matéria pulsante para além 

dos significantes e dos significados das palavras. 

Não queríamos determinar um lugar para a performance e não nos prendíamos, também, aos 

conceitos advindos da psicanálise, em relação à constituição do sujeito, pois, por mais que todo 

o mergulho subjetivo nos colocasse diante de nossas questões do ego,de nossos fantasmas 

narcísicos, não nos fixávamos neles.  

O objetivo da psicanálise não era o nosso, não estávamos em busca por respostas que pudessem 

sanar nossas faltas. Considerando que, para a psicanálise, o desejo é sempre falta, desejamos 

um objeto para sempre perdido; no fazer da esquizoanálise, desejo é produção, desejo é 

agenciamento.  

Para Deleuze e Guattari, o inconsciente é uma máquina desejante e não um teatro de 

representações. Portanto, não há respostas a dar, não há o que entender e sim muito a fazer. 

...há uma diferença essencial entre a interpretação psicanalítica do fantasma e a 

experimentação antipsicanalítica do programa; entre o fantasma, interpretação a ser 
ela própria interpretada, e o programa, motor de experimentação. O CsO é o que resta 

quando tudo foi retirado. E o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de 

significâncias e subjetivações. A psicanálise faz o contrário: ela traduz tudo em 

fantasma, comercializa tudo em fantasmas, preserva o fantasma e perde o real no mais 

alto grau, porque perde o CsO (DELEUZE eGUATTARI, 1996, p.10-11). 
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Os filósofos mostram que a construção desse outro modo de ser não passa apenas pelo 

entendimento, não basta uma compreensão que se fixe por uma lógica, não se trata de olhar 

fantasmas, mas de realizar um programa, que, como eles disseram, serve como o “motor da 

experimentação”(DELEUZE e GUATTARI, 2007, p.11). É preciso, então, ação. Podemos 

entender ação não apenas no sentido físico;o pensamento também atuava sobre nós como uma 

potência de ação, porque toda a discussão teórica que se dava nos encontros não se fixava como 

um lugar de projeções, de idealizações, de representação a ser executada, apenas um lugar onde 

as discussões produziam elementos vivos de provocação ao corpo que, alimentado e inquieto 

por esse saber,reage e movimenta o desejo. 

Estávamos trabalhando sobre nós mesmos e seguíamos em um ritmo de estudos teóricos que 

sacudiam toda nossa estrutura de vida. Impossível não revermos nossos próprios paradigmas 

para além do dispositivo da performance artística, pois o corpo, a essa altura, já havia afetado 

as realidades cotidianas. Esse inquietar-se que vinha de dentro nos jogava em um movimento 

de transformação no fora, para além dos muros da sala de ensaio. 

As experiências atoprocesso corpobiográfico e duplo si trouxeram à tona uma série de questões 

para cada um, desde o jogo do ator e suas representações até questões subjetivas, deslocando 

nossa percepção sobre nós mesmo. Ao fim dos encontros, continuávamos operando sobre essas 

questões, no dia a dia, sem nos ater a nenhum artifício estético para tal; estávamos imersos no 

ato de compor outro corpo diante da vida, reinventando lógicas e novas posições subjetivas 

diante das coisas. 

O corpo cotidiano, afetado por tal intensidade, vê-se criando para além das estéticas produzidas 

na sala de ensaio. Nos muitos encontros que aconteceram, não realizamos nenhum tipo 

específico de laboratório ou de prática performática. Víamos nossos corpos movimentados e 

alimentados por esse desejo maquínico.  

Esse é um campo de investigação que nos coloca em uma verdadeira dança entre o trabalho 

artístico filosófico e a vida cotidiana, não havendo mais separação entre um território e outro.  

O estar em atoprocesso na pesquisa Corpoalingua traz a dimensão do fazer estético e provoca 

o corpo em sua potência de criação de conceitos, como espaço de construção de múltiplas 

linguagens. Os encontros movimentam nossos corpos para além de um fazer artístico instituído, 

em quea filosofia passa a ser um campo desterritorializador, fazendo-nos rever nossa construção 

estética, social, ética e política em novos paradigmas.Abre-se um diálogo mais estreito entre os 

planos da arte e da filosofia, criando um campo comum, bastante fértil e necessário para a 

criação. Assim nos mostra Deleuze e Guattari (2001, p.89): 
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O plano de composição da arte e o plano de imanência da filosofia podem deslizar um 

no outro, a tal ponto que certas extensões de um sejam ocupadas por entidades do 

outro. Em cada caso, com efeito, o plano e o que o ocupa são como duas partes 

relativamente distintas, relativamente heterogêneas. Um pensador pode, portanto, 

modificar de maneira decisiva o que significa pensar, traçar uma nova imagem do 

pensamento, instaurar um novo plano de imanência, mas, em lugar de criar novos 

conceitos que o ocupam, ele o povoa com outras instâncias, outras entidades, poéticas, 

romanescas, ou mesmo pictóricas ou musicais. E o inverso também. 

 

Estamos no Occursus II. O atoprocesso planômeno realizado no estúdio em Casa Branca nos 

pôs imersos no branco. Fomos levados por Clarissa a um espaço cujo o chão e a mesa estavam 

cobertos num imenso tecido branco que nos envolvia numa bolha. Estávamos vestidos de 

branco, e cada um tinha um pequeno quadrado de tecido branco. A proposta de Clarissa era de 

que nos sentássemos à mesa com este tecido no rosto e permanecêssemos até não agüentarmos 

mais. Quando isso acontecesse, deveríamos suspender o tecido. 

Fomos entrando um a um nessa bolha, ocupando nosso lugar na mesa redonda, Clarissa sendo 

a última a entrar. Pouco a pouco cada um foi cansando seu braço e deixando cair o tecido, nos 

deparando um com os outros, sendo surpreendidos pelo fato de que Clarissa não vestia branco, 

mas estava nua.  

Nem uma palavra era emitida, apenas nos olhávamos, e ali permanecemos. Clarissa foi a 

primeira a se retirar e eu, o último. A proposta éramos ficar até onde sustentássemos aquela 

situação, estando livres para nos retiramos no momento em que desejássemos. 

 

 

Figura 7 – Atoprocesso Planômeno, o círculo estranho, julho de 2009, foto extraída por Clarissa Alcantara, do 

vídeo produzido durante o atoprocesso realizado estúdio em Casa Branca. Acervo de Clarissa Alcantara. 
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No canto da sala, a câmera no tripé registrou o atoprocesso, que durou exatos 58 minutos. Ao 

final do trabalho, pouco se disse, mas compartilhávamos o estranhamento e a sensação de 

engasgo. O acontecimento acabou às quatro horas da manhã de um sábado para domingo, e 

todos estávamos muito cansados. 

 

 

Figura 8 – Nícolas Corres Lopes Ato/processo Planômeno, o círculo estranho, julho de 2009.  

Foto extraída por Clarissa Alcantara, do vídeo produzido durante o atoprocesso realizado estúdio  

em Casa Branca. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

Como num lance de dados, o acaso faz coincidir os 58 minutos gravados, como tempo de 

duração que havíamos determinado, por ocasião da inscrição, no I Festival de Performance de 

Belo Horizonte18, onde levamos a público a performance Corpoalíngua 4x4 – Occursus II – 

Planômeno.  

 

 

 

                                                
18“O que é performance arte?”É a pergunta que norteia o I Festival de Performance de Belo Horizonte. Oficinas, 

apresentações de trabalhos de artistas convidados,mostra de performance de artistas locais e debates são a tônica 

do evento que tem duração de uma semana. Linguagem múltipla que integra o corpo, som, imagem e palavra. Arte 
experimental, vasta e plural, a performance vai habitar a cidade de Belo Horizonte no período de 17 a 23 de agosto 

de 2009”. Texto de apresentação do evento, disponível no caderno de programação do festival, que ocorreu no 

Galpão Cine Horto, Belo Horizonte, MG. 
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Figura 9 - Página do livro Corpoalíngua: performance e esquizoanálise, de Clarissa Alcantara. 

 

 

Figura 10 -Página do livroCorpoalíngua: performance e esquizoanálise, de Clarissa Alcantara. 

 

Um atoprocesso que instaurava um plano de imanência para os conceitos numa mesa com 

dados, um platô sobre o qual nossos corpos lançados ao acaso, iam tecendo suas teias de 

significâncias. Segundo Deleuze e Guattari (2001, p. 51):  
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Os conceitos filosóficos são totalidades fragmentárias que não se ajustam umas nas 

outras, já que suas bordas não coincidem. Eles nascem de lance de dados, não 

compõem um quebra-cabeças. E, todavia, eles ressoam, e a filosofia que os cria 

apresenta sempre um Todo poderoso, não fragmentado, mesmo se permanece aberto: 

Uno-Todo ilimitado, Omnitudo que os compreende a todos num só e mesmo plano. É 

uma mesa, um platô, uma taça. É um plano de consistência ou, mais exatamente, um 

plano de imanência dos conceitos, o planômeno. 

 

Nesse atoprocesso, a criação de conceitos se produzia num lance de dados, que chacoalhava 

nossos corpos no acontecimento, como totalidades fragmentárias.  

Levamos para o festival de performance a mesma situação do atoprocesso em Casa Branca. 

Estávamos os quatro performers vestidos de branco, com o tecido quadrado à frente do rosto, 

com a diferença que, ao redor da mesa, colocamos mais uma cadeira vazia e havíamos levado 

para a mesa uma pequena caixinha com cinco dados. À medida que os panos foram caindo de 

nossos rostos, começamos a lançar os dados. Produzia-se, no ato, uma associação de moléculas 

vibrantes, que criava e recriava os lances, a partir da afetação do público que, pouco a pouco, 

ia se inteirando do jogo proposto e, aleatoriamente, ocupando a cadeira vazia.  

Ao cair dos panos que cobriam nossos rostos, saltavam-me questões que invadiam o silêncio 

percorrido pelo atoprocesso. Por que os corpos no branco? O que significava “criar conceitos”? 

Nós estávamos criando conceitos? Alcantara (2011, p. 109) nos diz sobre este planômeno: 

Um componente transformacional. Estamos debruçados sobre as semióticas puras, 

suas traduções, suas transformações, na criação de novas semióticas. É possível que 

um regime abstrato possa ser traduzido em outro, transforme-se em outro e crie a partir 

de outros. 

 

Não sei se alcanço a dimensão filosófica do que Clarissa nos diz. No entanto, nessa 

performance, em suas duas circunstâncias, tanto no estúdio como na apresentação do festival, 

tinha a sensação de que estávamos o tempo todo como fora de nós mesmos, na busca por um 

novo espaço de inscrição, de um novo lugar de criação, de um corpo esvaziado de si,  perdido 

de si, atravessado pelo acontecimento.  

Quatro performers sem rosto, uma mesa redonda, dados, uma cadeira vazia ao redor da mesa, 

púbico e o espaço que, também, numa determinada parede, projetava simultaneamente o 

atoprocesso planômeno, vivido no estúdio em Casa Branca. Estávamos visivelmente imersos 

numa sobreposição de planos.  
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Figura 11 – Atoprocesso Planômeno, I Festival de Performance de Belo Horizonte, agosto de 2009. 

Foto Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

É possível perceber que a tentativa de reinventar conceitos é um impulso para se nascer de 

novo, remetendo-me a expressão do performer Clóvis Domingos que nos diz: “nasce que eu te 

aceito”19. Não estávamos na busca de uma discussão em torno do que ali nascia, restava-nos 

apenas vivê-lo em sua plenitude, sem nenhum juízo. Desarrazoados. 

Debruçados sobre nós mesmos, perdidos de nossos rostos, sendo nós mesmos os dados 

lançados, abríamos no concreto da vivência do ato outros lugares de existência.A criação de 

novos conceitos, ligada à ideia de uma totalidade fragmentária, passa pela percepção singular 

de cada um. “Certamente, os novos conceitos devem estar em relação com problemas que são 

os nossos, com nossa história e sobretudo com nossos devires” (DELUEZE e GUATTARI, 

2001, p.40).  

 

                                                
19Diário êxtmo, 2009. 
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Figura 12 – Nícolas Corres Lopes Atoprocesso Planômeno, I Festival de Performance de  

Belo Horizonte, agosto de 2009.Foto Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

A pesquisa produziu um mecanismo que produziu outros mecanismos, colocando o que se 

denomina processo Corpoalínguaà margem de qualquer significância, estando fora da busca 

por sentidos, justamante, ao produzir uma outra lógica de sentido.  

Para compreender isso, é importante notar que o sentido pode ser uma dominação, um poder 

sobre a vida, pois, dar sentido pode funcionar como uma operação artificial, uma tentativa de 

nomear o que, nesta pesquisa, era inominável.  

Essa produção de uma nova lógica do sentido nos lançou para o território da intuição, onde o 

saber é do corpo, saber da vida. Os conceitos que se compuseram não demarcavam mais 

territórios fixos. 

Uma resposta Corpoalíngua ao mundo é a de que o corpo sempre terá algo a dizer quando 

faltam palavras. O ato era uma vivência; o agora é lugar das possibilidades. Coisas deixaram 

de existir para dar lugar ao surgimento de uma nova coisa. O mergulho no desconhecido 

conferia lugar a este novo, como nos aponta Alcantara (2011, p. 100): 

O pensamento é corpo absolutamente desconhecido, perturba a fala que, no corporear 

dalíngua, nem sabe o que é um inconsciente estruturado como uma linguagem. Como 

escapar dos regimes? Como embaralhar os signos? Como descodificar? Quando, 
quanto dessemiotizar? Há uma radicalidade na experiência interior do fora da 

linguagem, fora do discurso, do pensamento do lado de fora, que diz respeito à força, 

um “devir das forças”, numa intensidade comum à continuidade radical da palavra 

concreta, sua desterritorialização absoluta na condição de processo. 
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Segundo Deleuze e Guattari (1976), o inconsciente é essa usina, ele produz, o desejo produz e 

é sobre o desejo que se cria um corpo sem órgãos: 

O CsO é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência própria do desejo 

(ali onde o desejo se define como processo de produção, sem referência a qualquer 

instância exterior, falta que viria a torná-lo oco, prazer que viria preenchê-lo” 

(DELEUZE e GUATTARI, 2001, p.14). 

 

A usina do inconsciente é produtora de desejo. Estávamos trabalhando com essa usina na 

desconstrução e reconstrução de nossos corpos subjetivos, sem impossível nos prender a lugares 

fixos, deixando-nos movimentar por ela. A pesquisa nos lançava em um novo momento, em 

que nossos desejos movimentavam nossos corpos ao encontro de outras potências que 

julgávamos fortificadoras neste trabalho. Ao final do Occursus II – Planômeno, encontramo-

nos em um plano de construção de conceitos, o caminho percorrido até então, olhamo-nos para 

tentar construir outro lugar de presença, lançávamo-nos em um campo vasto de possibilidades 

e, era o desejo que nos guiava a outros lugares para outros encontros possíveis. 

  

Figura 13 –Atoprocesso Planômeno, I Festival de Performance de Belo Horizonte,  

agosto de 2009. Foto Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 
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4OCCURSUS III - DEAMBULAÇÕES: OS CORPOS QUE SE ENCONTRAM 

 

Neste novo occursus era hora de nos reinventarmos indo deencontro a outros corpos. Estávamos 

em um processo de aprendizagem por simpatia, por conectividade, por troca e por encontros, 

em um movimento deambulatório que, como nos diz Silva (2016, p.24) na transcrição da 

conferência20 de David Lapoujade, deambular “é deixar-se conduzir por certos sinais, [...] sem 

saber o que vamos conhecer, o que vamos descobrir, nem tampouco os meios que deveremos 

utilizar para alcançar estes conhecimentos”.   

O movimento proposto por Lapoujadenos mostraum espaço de construção de conhecimento a 

partir do seu encontro com o outro. Isso nada tem a ver com a busca por um saber construído, 

mas, sim, pelo encontro a partir daquilo que oscorpos segredam. Vínhamos de um período de 

raspagem, perdemo-nos de tantos rostos, tantos nomes e tantas formas e nessas perdas nos 

reconstruíamos, surgindo algo dos novos encontros que o corpo faz. 

Para pensar sobre isso, vou me ater a dois momentos: a ida do N3PS a Florianópolis/SC, para 

um encontro com psicanalistas, agenciado por Maria Holthausene nosso encontro com a Cia 

teatral Ueinz, de São Paulo/SP. Essas passagens são interessantes para pensarmos o movimento 

de aprendizagem por simpatia dentro desse processo, no qual me percebia em reconstrução. 

Esses encontros nos potencializavam e nos deslocavam concretamente para novos lugares, 

novos saberes, como defende Alcantara (2011, p. 128-129): 

Há um estudo em experimentação, uma prática em permanente processo. Vem se 

dando nome às coisas, desenham-se debuxos, riscos indecisos, cruzam-se linhas, 

palavras-chaves, mapas de textos, embaralham-se acontecimentos, encontros, e são as 

imprevisibilidades que os entrelaçam. Tempos sobrepostos, espaços justapostos, 

afundados num turbilhão. Um conhecimento que é, absolutamente, o seu fazer – 
impossível tê-lo, saber dizê-lo previamente. Ele só se revela enquanto está sendo 

adquirido, numa hora incerta, entre um impulso e outro, na atração dos encontros, na 

pulsão de misturar os dados, no que ali segreda. 

 

Estamos diante de outra forma de pensar a nossa construção de saberes, uma constituição a 

partir daquilo que eu segredo com o outro, seja lá que outro é esse e como isso se dá, pois 

existem diferentes níveis de afetos que podem modificar toda a nossa estrutura lógica, fazendo 

surgir outros saberes. Isso, desde uma fala a uma ação do outro ou um encontro em níveis físicos 

ou não, com pessoas, ou outros. Embora esse leque seja bem amplo, aqui, o que se observa, é a 

construção se dando a partir das afetações entre os corpos num processo de subjetivação. 

                                                
20Deambulação, devir, simpatia. Conferência realizada pelo filósofo francês David Lapoujade durante a ocupação 

Ueinzz no SESC Paulista em 19 de setembro de 2009. 
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Quando esses encontros foram propostos, eles não foram pensados de forma a atingir um 

objetivo determinado, não era uma troca pré-elaborada, no sentido da busca de um saber 

específico, que estes outros corpos poderiam nos proporcionar, mas sim, um deixar-se ao acaso 

destes encontros, estando atento às potências que dali surgem e nos permitindo um movimento 

outro de reconstrução. Mariel Rosauro Zasso (2010, p. 70), ao discutir sobre simpatia e 

conhecimento, neste movimento deambulatório proposto por Lapoujade, diz que: 

o conhecimento migratório não se ocupa dos objetos, ele dedica-se aos segredos. O 

conhecimento objetivo quer produzir objetos, quer conhecer objetos. E ele conhece 

tanto quanto conhece os objetos. O conhecimento migratório tem sempre a dedicação 

de um segredo. Atrás de um objeto, atrás de uma pessoa, há um segredo. E esse 
segredo é muito mais interessante que a objetividade ou que a subjetividade, para o 

migrante. É isso que faz migrar. A atração de um segredo. 

 

Existem pontos de atração entre nossos corpos, existem coisas que fazem pulsar nossos desejos 

nos movendo diante da vida. É verdade que, quando começamos a nos movimentar para esses 

encontros, não buscávamos nenhum conhecimento específico, estávamos atrás daquilo que 

segreda, mas o que nos levou à escolha desses lugares de troca foi o nosso desejo, que 

nunca é separável de agenciamentos complexos que passam necessariamente por 

níveis moleculares, microformações que formam de antemão as posturas, as atitudes, 

as percepções, as antecipações, as semióticas etc. (DELEUZE E GUATTARI, 1996, 

p.85). 

 

Podemos pensar que cada um desses encontros deambulantes teve um porquê. Não à toa fomos 

a Florianópolis encontrar o grupo de psicanalistas, agenciado por Maria Holthausen, visto que 

esse saber nos atravessava em alguns estudos; assim como o encontro com a Cia Ueinz, grupo 

teatral estudado por Clarissa em sua pesquisa de pós-doutorado, mostrava-se como algo potente 

àquilo que estávamos vivendo. No entanto, o saber prévio nada tem a ver com a determinação 

e controle do acontecimento, ele apenas se apresenta como um impulsor do nosso movimento 

deambulatório. 

Começo a pensar esse movimento a partir da ida a Florianópolis21, onde o N3Ps foi encontrar 

com um grupo de pessoas que estuda psicanálise, da esquizoanálise, coordenado por Maria 

Holthausen.  

O estudo e a prática em torno da esquizoanálise, que Clarissa se propunha, não implicava um 

rompimento com a psicanálise; ao contrário, relacionava-se com este campo do saber pela 

possibilidade de olhar para aquilo que se rompia ao abrir-se para um outro pensamento, que não 

                                                
21Embora eu não tenha participado desta viagem vou tratar a experiência também como corpo integrante para não 
confundir o leitor com o surgimento de mais pessoas nos tempos verbais, criando a ideia de um terceiro trabalho 

e também porque, embora não presente de corpo, esse encontro movimentou nossa estrutura de trabalho, trazendo 

à luz mais questões para todos os corpos envolvidos, o que me inclui diretamente na experiência.  
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comportava mais essa determinada produção de subjetividade que vínhamos até então 

capturando. Estávamos nos aventurando em outras searas, fortificando a necessidade desse 

nomadismo e esse movimento de reinvenção. 

O atoprocesso realizado em Florianópolis deu-se da seguinte maneira: o local era o segundo 

andar de um café na Praça XV, onde os integrantes do N3PsS, vestidos de branco, assistiram, 

junto aos outros participantes do encontro, um vídeo preparado para aquela ocasião. O vídeo 

continha imagens de nosso processo vivido até ali; já tinham se passado dois anos, já nos 

encontrávamos em outro lugar, construindo um caminho que não tinha a menor pretensão de 

saber aonde iria dar, no entanto, já era possível vislumbrar os novos campos a que se abria a 

pesquisa.  

Ao final da exibição do vídeo abriu-se um espaço para conversações. Podíamos ser provocados 

e desterritorializados mais uma vez. Atrás dos saberes que se tramavam, estavam os corpos e 

seus segredos. Sabíamos que a psicanálise seria nosso ponto de atração, como nos indica 

Alcantara (2011, p. 150): “psicanálise e esquizoanálise não estão aí ao acaso dos occursus. Há 

uma noção comum da relação misteriosa que nos atrai a  forçar essa estreita passagem”. Ao 

observar nossos corpos se movendo no vídeo, a partir daquilo que nos afetava, através de nossas 

questões, a discussão começou e seguiu pelo caminho do que era “estranho” e gerava 

“angústia”22.  

A análise do movimento dos corpos em trabalho no vídeo, o recorte do trabalho apresentado, 

bem como seu material auto investigativo, não escapam às possíveis traduções que o olhar da 

psicanálise possa vir a realizar. Não se pode negar a relevância dessa perspectiva, de um ponto 

de vista bem particular. Para mim, fazia um paralelo com as minhas sessões de terapia, 

identificando lugares de grande potência à descoberta desse si mesmo. 

Para a pesquisa Corpoalíngua, não interessava traduzir, e menos ainda interpretar, como 

fazemos em sessão de psicanálise, mas seguir o traçado, os pontos de conexão e desconexão 

das linhas narrativas que fomos riscando para nós mesmos.  

Não se tratava, portanto, de observar nossos corpos interpretando o que se passava, e quais os 

motivos que o fizeram chegar ali, numa busca de causa e efeito. O encontro com nossas 

angústias e com nosso corpo estranho nos colocava numa potência absurda de ação, “o que 

acontece ali”, “o que faço a partir daí”, como eu ajo sob aquilo que do meu corpo advém – 

corpo em devir acontecimento.  

                                                
22 Estes dois termos chegam através da psicanálise e vão ser discutidos no evento e também por Clarissa em seu 

livro.  
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Nosso território estava para além das palavras por não buscar traduções, nossos corpos eram 

sempre provocados a partir da desconstrução de nós mesmos, a busca era por aquilo que se quer 

viver, não nomear. É nesse lugar que o psicanalista Robson Mello nos provoca acerca do 

indizível. Sobre isso, Alcantara(2011, p. 159-160) discute: 

Para o psicanalista Robson Mello23, a pesquisa corpoalíngua apresenta o corpo como 

pura pulsão, fazendo, do indizível, de alguma maneira, dizível. Ele se pergunta: “o 

que fazer com este indizível? De alguma forma, este corpo se presta para dizer, deste 

lugar, o indizível”. “Está-se num campo, indubitavelmente, para além do simbólico. 

O que se pode fazer, o que o corpo pode fazer para além do simbólico?”Mello assegura 

que este corpo testemunha esta experiência, dá este depoimento e convida a entrar. 

Trata-se, segundo ele, de alguém que revisitou muitos significantes, que foi para além 

disso tudo, e traz novas construções e novas cadeias, tal corpo vai para este lugar do 

indizível, do Real e, portanto, de angústia. Há um convite para se fazer junto esta 

cadeia, do mesmo modo que ele entende que o vídeo faz com a performance e que, 
por sua vez fará cadeia com quem assiste, possibilitando novas cadeias. “Vocês nos 

convidam ao que há de mais radical: a possibilidade de criar com esse Real. Um 

mergulho nas profundezas do desejo e da pulsão”. Ele sugere que este corpo não se 

faz mais apenas como objeto, mas como sujeito que convida a uma desorganização 

para uma nova organização, para uma nova desconstrução; o que pode parecer 

angustiante é o convite à instabilidade. O que há de mais novo é a possibilidade de 

entrar nisto, no mais radical do Real, sem amparo. Apesar, diz ele, de haver suportes 

– como, por exemplo, o vídeo, a performance, legendas localizando datas e lugares, 

assim não se fica totalmente desamparado –, “vai-se com tudo no vazio, no buraco e 

vamos construir a partir disto. Vocês se permitem entrar nesta desconstrução para 

reconstruir do seu jeito, do seu desejo, um corpo que testemunha e acompanha 

trilhamentos pulsionais”. Aí estaria, segundo Robson Mello, o dizer do indizível. 
 

Aexperiência que não busca representar aquilo que vive lança nossos corpos em um campo 

vertiginoso, onde saberes, desejos e afetos se entrelaçam dando espaço a outras construções 

para o sujeito que se propõe a este mergulho. Porém, toda essa possibilidade é um lançar-se 

diante de um abismo. Começamos em uma proposta de nos perder de nós mesmos, e, 

consequentemente, nos perdíamos das noções às quais nos pautamos, na busca de entendermos 

nossos movimentos. 

O convite a esta perda de estabilidade se torna algo angustiante, mas a angústia aqui se faz não 

pelo que o corpo produz e pode ser traduzido no acontecimento, mas por perceber-se sem chão, 

sem identidade a qual se agarrar, justamente por se colocar mais no lugar de produção do que 

de tradução e interpretação. A angústia, neste caso, também pode ser sentida como potência de 

ação, pois ela está completamente implicada com o acontecimento, servindo inclusive como 

impulsora dos corpos, quando jogados ao acaso, como num lance de dados, nos atoprocessos 

realizados. 

                                                
23 Robson dos Santos Mello é psicólogo e psicanalista, membro da Escola de Psicanálise e dos Fóruns do Campo 

Lacaniano (EPFCL), membro fundador do Fórum do Campo Lacaniano de Joinville (FCL-Jlle.), diretor geral da 

Clínica Casa da Vida e da Comunidade Terapêutica Casa da Vida. 
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É neste espaço instaurado que podemos realizar mergulhos, com potência para desestruturar o 

que já nos está posto, multiplicando lugares. Lugares que se busca acessar, que não se deixam 

nomear, que nos lançam num produzir não se pergunta o porquê de tudo aquilo.  

A falta de um sentido dado, assegurando um controle, gera novos sentidos e, quando caímos 

neste lugar de traduzir o que ali se produz, este indizível nos escapa e o que nos interessava era, 

justamente, aquilo que nos escapa. E que gera um novo movimento que, quando encontra seu 

significante, escapa novamente e assim segue em um fluxo contínuo e descontínuo, variando 

suas intensidades. O que nos escapa, indizível, trata-se de uma série de agenciamentos que se 

dão nos corpos, provocando uma verdadeira revolução a qual não se nomeia. 

Nosso material éramos nós mesmos, então, nesse lançar de dados, os corpos mergulhavam para 

se desterritorializar e se reconstruir. Tudo o que se encontrava era um campo confuso, estranho, 

angustiante, um campo real que não se deixava nomear. A memória se fazia corpo que já era 

memória desfeita, porque se perdeu em seu sentido dado e se reconstruiu, e se perdeu 

novamente, reiventando-se, nomadizando-se, e assim seguiu. Esse movimento perpassou todas 

as esferas do corpo, provocando a revolução onde ele pôde se rever física e psicologicamente.  

O corpo, portanto, está sob esta perspectiva primordial que aponta Artaud: “era lá que o homem 

e a vida vinham de tempos em tempos se fazer se refazer. Onde mesmo? Em certas escoriações 

intempestivas da sensibilidade orgânica profunda do corpo humano” (VIRMAX, 2000, p. 326). 

É pelo corpo que toda uma cadeia de revoluções acontece, em todas as suas esferas, físicas ou 

não, e é em todos esses níveis que vamos nos modificando.  Esses corpos movidos por seus 

desejos compunham algo como um grande caldeirão, onde vidas e inquietações criavam 

inesperadas interseções, multiplicando-se e provocando uns aos outros.    

A performance como ferramenta desta pesquisa permitiu que os artistas trabalhassem a partir 

da impossibilidade do dizer, do nomear, do significar, do traduzir, do interpretar, tendo o corpo 

a função de um discorpo, ou seja, o curso era de um rio para mergulhar a cada instante vivido. 

Com base nisso, o corpo passa a ser uma ferramenta política, um campo possível para os 

discursos do ser humano e suas questões, posto que, com ele, era possível deixar a vida se dizer 

diante de quem compartilhava os momentos da pesquisa. 

Produção de subjetivação, fazer escapando e fazendo outro. Amputar elementos de poder e 

cessar representações eram fundamentais para inventar, para criar. Estar nessa zona de 

desequilíbrio, de indeterminação, onde se raspa, onde se dissolve em escamas, em escalas, em 

potências, era estar em variação de velocidades e lentidões do corpo, onde as formas se fazem 

também do informe das puras afetações. Segundo Deleuze e Guattari (2001, p.216): 
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pintamos, esculpimos, compomos e escrevemos com sensações. Pintamos, 

esculpimos, compomos e escrevemos sensações. As sensações, como perceptos, não 

são percepções que remeteriam a um objeto (referência): se se assemelham a algo, é 

uma semelhança produzida por seus próprios meios. 

 

No trabalho prático desenvolvido, o corpo dos performers é sentido como algo latejante, que 

seguia seu fluxo fora do que estava estabelecido e que ia ao encontro das descobertas, 

rompendo, indo para além das imagens, da fala e dos sentidos. Não era mais um sujeito, mas 

uma possível vivência em estados livres. 

 

 

Figura 14 – Atoprocesso realizado em Florianópolis. Foto extraída  

do livro Corpoalíngua: performance e esquizoanálise. Acervo Clarissa Alcantara. 

 

Como um lugar cênico onde atuam impulsos e sensações, a performance, definitivamente, não 

é um instrumento para nos territorializar na construção de uma repetição da representação. 

Nosso quadro construído poderia sim ser um espetáculo. Identifico a potência deste trabalho se 

associado a uma sala de ensaio dirigida a processos teatrais, onde se realiza uma fusão entre o 

ator e as referências presentes na sala de ensaio, concebendo o espetáculo.  

Nesta sala de ensaio seguida desses occursus, todo um corpo sem órgão do ator passa a ser 

ferramenta de criação, concebendo o ato de criar a partir de um mergulho em si e da escuta de 

si, sem mais nossos lugares de representação. A repetição, portanto, é apenas a da pura 

diferença. 

O encontro com a Cia Teatral Ueinzz/SP faz pensar sobre o ato de criar, o ator e o sujeito 

multiplicado em si, ainda que o primeiro encontro com eles tenha durado apenas uma tarde, 
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quando o N3PS esteve na sede da Cia, situada no bairro Pinheiros, em São Paulo, onde todos 

assistiram juntos ao vídeo Occursus III – Deambulações, o mesmo exibido em Florianópolis. 

Depois da exibição do vídeo houve um bate-papo, em que os integrantes do Ueinz expuseram 

suas impressões a respeito do trabalho do N3PS. Alguns fizeram leituras, atribuindo conceitos 

às imagens que viam, como, por exemplo, quando se observava o performer Clóvis Domingos, 

durante um dos atosprocessos, sofrer uma modificação física muito acentuada ao executar sua 

dança de expressão. Nessa passagem, alguns se referiam a ele como o “homem animal”. Neste 

homem animal encontrado em Clóvis, vemos o sujeito esparramado sobre si mesmo, 

deformando-se fisicamente por aquilo que ele mesmo se provoca. Sua resposta àquilo que lhe 

impulsiona entorta seu corpo e o faz alcançar ritmos e ruídos, por onde ele ressurge, de dentro 

de seus afetos e da angústia de ser lançado no vazio de si mesmo, desterritorializando-se. 

O corpo se perde de sua forma conhecida, seu mergulho o leva a uma multiplicidade de afetos; 

suas memórias, seus desejos, suas angústias, seus medos, seus prazeres e seus sonhos não são 

os mais mesmos, há uma infinidade de impulsos que se agenciam, gerando novas velocidades 

e potências silenciosas do corpo,produzindo outro modo de existência. 

Quilici(2004, p. 48) diz que “é possível notar a ênfase artaudiana na decomposição das formas 

e modelo como etapa fundamental da gênese de um outro corpo. Afasta-se assim qualquer 

perspectiva de formatação de uma imagem do corpo ideal”, como o corpo de Clovis, que não 

se assumia em uma forma ideal. Naquele instante do ato ele não era totalmente humano, como 

também não podia ser totalmente animal, mas o misto que dali surgiu o fazia transitar nessas 

esferas, criando um corpo pulsional com respiração própria e que, por motivos seus, sustenta-

se enquanto acontecimento vivo. É dessa forma que ele consegue produzir uma semiótica mista 

à percepção do outro. 

O corpo é repleto de intensidades que convergem em um acontecimento único e que não 

pretende repetir, mas que é capaz de, no instante, modificar a estrutura que aparenta estar 

definida, como nos aponta Deleuze e Guattari (1996, p. 16): 

Trata-se de criar um corpo sem órgãos ali onde as intensidades passem e façam com 

que não haja mais nem eu nem o outro, isto não em nome de uma generalidade mais 

alta, de uma maior extensão, mas em virtude de singularidades que não podem mais 
ser consideradas pessoais, intensidades que não se podem mais chamar de extensivas. 

 

Esses disparos de leituras, provocados neste encontro, produzem uma nova teia ao movimento 

de produção ao qual estávamos envolvidos. Ao final do bate-papo, uma das atrizes perguntou: 

“Como vocês pensam que o Ueinzz possa participar desse dia veloz, desses dias velozes que 

vocês tiveram, ou não é nada disto, como se podem juntar as experiências?” (ALCANTARA, 
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2011, p.138). Isso era o desejado, mas, de um modo inesperado, já estava acontecendo, 

independente das falas e comentários sobre o vídeo exibido, pois ali, naquele momento, tudo 

podia ser apenas silêncio, mas a troca já se fazia. 

 

Figura 15 – Encontro do N3Ps com a Ueinz, na sede da Cia em São Paulo.  

Acervo Clarissa Alcantara. 

 

Tempos depois, houve um novo encontro com o Ueinzz. Eles realizaram uma ocupação no 

SESC Copacabana RJ, em maio de 2010, onde aconteceram debates, mostra de vídeos e 

também a apresentação do espetáculo “FinnegansUeinzz”.Os encontros com a Ueinzz 

trouxeram um novo olhar acerca do homem, alguns dos componentes da Cia. são usuários da 

saúde mental, o que, num primeiro momento, pode remeter ao discurso de teatro/terapia 

enquanto ferramenta para o desenvolvimento de capacidades humanas, como é muito comum 

de se ver em escolas e hospitais, por exemplo. Esse certamente não é o caso do teatro produzido 

pela Ueinzz. O que se tem são atores prontos para o encontro com o público e com o acaso. 

Corpos que, por sua natureza, foram postos, de certa forma, fora da organização da sociedade, 

pois o funcionamento de sua lógica é totalmente diferente do pensamento comum operante. 

Corpos à margem da sociedade, que criam e recriam para si realidades a partir daquilo que os 

afeta, como, onde e quando.  

Olhando o complexo e apaixonante trabalho da Ueinzz, percebo lugar de pura possibilidade e 

noto a fragilidade que é seguir determinados moldes, mantendo-se preso às regras, pois a vida 

é puro tropeço. Construir espetáculos mergulhados no processo, vivendo, acontecendo, pois o 
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espetáculo sempre continuará se construindo, ele será sempre tratado como uma obra aberta. A 

própria condição dos atores ali não assegura nem garante a repetição da representação, a 

segurança de que tudo sairá de acordo com a forma ensaiada. Abre-se, portanto, ao risco, um 

risco talvez um pouco maior do aquele que naturalmente estamos habituados. 

Mesmo que se tenha uma estrutura a ser apresentada, algo pode acontecer naquele momento 

com força capaz de mudar todo o curso, isso por se estar plenamente envolvido no que de fato 

afeta, nas surpresas do encontro.  

Esta pesquisa revela como o acontecimento encontra-se acima de qualquer pretensão sobre ele, 

pois ele é vida no curso das descobertas. Isto faz pensar sobre o instante do ator no ato. Deleuze 

e Guattari (2007, p. 54) dizem sobre isso fazendo menção ao tempo aiôn:  

Aiôn exprime um tempo não pulsado flutuante. Tempo do acontecimento puro ou do 

devir, enunciando velocidades e lentidões relativas, independentemente dos valores 

cronológicos ou cronométricos que o tempo toma nos outros modos. 

  

O trabalho que vínhamos vivendo nos jogava neste tempo pulsado flutuante, assim como os 

territórios limítrofes da Ueinz também os colocava em uma produção muito próxima. Pergunto-

me, olhando para aquilo que há de teatral em ambos os trabalhos: afinal como ficam as 

reconstruções de tempo e espaço, quando estamos em torno de uma dramaturgia da presença e 

do ato? N3PS e Ueinz encontravam conexão entre a potência dessa dramaturgia como lugar 

absolutamente possível à criação. 

Nossa troca se potencializa na desterritorialização dos territórios de identificação. N3PS e 

Ueinz não se identificam, eles se contagiam no lapso do encontro, pela força dos afetos que por 

simpatia encontram pontos de atração. Há uma experiência comum nesse perder-se de si, como 

modo de produção de novos agenciamentos à reconstrução de si, algo que nos liga e dá 

consistência as nossas naturezas diferentes, permitindo-nos outros lugares possíveis para viver.  

Neste momento estamos mais descascados ainda, passamos por ritos que nos transmutaram de 

uma condição que estávamos submetidos para uma dimensão sem condicionamentos. 

Movimentamos lugares enraizados e posso assegurar que, independentemente de ser isso 

agradável ou não, fazia-nos mais potentes, pois estávamos sensivelmente mais livres. Os 

quadros de nossas vidas começavam a ser mais claros. 

A proposta inicial sugerida por Clarissa era a de compormos esses quadros ao longo da 

pesquisa. No entanto, não partimos de uma tela branca e sim de uma tela abarrotada de marcas, 

de condicionamentos, de recalques, de traumas. Essa tela preenchida foi aos poucos sendo 

esvaziada, ao ponto de nos vermos imersos numa brancura lisa, e nossos rostos numa foto 4x4 

em branco. 
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O que se dava a ver em nossos quadros era do instante vivido acontecendo, reverberando; foi 

assim que cada performer se via compondo o seu quadro, a partir de suas questões em ebulição. 

A questão que fervilhava não só em mim, girava em torno do lugar do amor, dessa experiência 

tão complexa e misteriosa do encontro com o outro. É o que veremos a seguir, no próximo 

occursus. 
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5 OCCURSUS IV - NO[DO] AMOR: MEU AMOR EM SEU LUGAR INSÓLITO 

 

Atraídos a nascer de novo, e de novo, e de novo, nosso corpo inventava sua própria língua, uma 

língua que enfim pôde gaguejar, balbuciar e, sendo tão mínima, ganhou seu espaço na diferença. 

Nossos territórios movediços darão voz a nossa criação e à comunicação desta vez.  

Tínhamos à altura de nosso acontecimento, campos possíveis, abertos para nossos corpos 

desejosos em viver o instante de criação. Estávamos ativados por aquilo que, no mais absoluto 

dentro, expressava-se num fora extremo. Sem o estado de entrega isso não seria possível. 

Podíamos nos reconhecer sem pessoalidades. Decifrávamo-nos, mas não no sentido de nos 

explicar e nos assegurar de interpretações. Nossos desejos compunham juntos esses novos 

instantes, outros dizeres, outras formas de existir em acontecimento.  

De uma desterritorialização radical, reinventamos um novo território de existência para nosso 

encontro, portanto reterritorializamos. E esse lugar era o amor. 

Os territórios são ocupados por ventos violentos que os varrem, são correntezas de 

pensamentos da carne sem representação alguma, e o movimento de 

desterritorialização é o que cria a série de conexões aleatórias, a afirmação do acaso, 

num borrão molecular balbuciante (ALCANTARA, 2011, p. 195). 

  

Ao afirmar o acaso, Alcantara nos diz que “no[do] amor é o occursus do Amor fati, amor ao 

destino, afirmação da vida, vontade de potência. O que necessitamos é de uma nova 

libertação”(ALCANTARA, 2011a, p. 174).  

O amor aqui não está condicionado ao que estamos habituados, o pequeno drama do encontro 

entre duas pessoas, do lugar da paixão, que as projeções idealizadas vão criando entre nós e o 

mundo. O amor nos revela os modos de como nossos desejos vão agenciando e produzindo a 

natureza dos encontros que fazemos, e as desterritorializações provocadas por ele.  

Uma força que não se deixa nomear e que nos põe em saltos no desconhecido e na 

multiplicidade de intensidades, em que desejar é agenciar a formação de um corpo sem órgão. 

Dizem Deleuze e Guattari (apud, 2011, p. 169) que: 

Não existe amor que não seja um exercício de despersonalização sobre um corpo sem 

órgãos a ser formado; e é no ponto mais elevado desta despersonalização que alguém 

pode ser nomeado, recebe seu nome ou seu prenome, adquire a discernibilidade mais 
intensa na apreensão instantânea dos múltiplos que lhe pertencem e aos quais ele 

pertence. 

 

Esse é o movimento que durante essa trajetória silenciosamente fomos vivendo. Partimos de 

nós, de nossos corpos marcados por significantes, aferrolhados a essa alienada condição de 

sujeito no mundo, despimo-nos para nos perder de nós tornando possível fazer surgir novos 

afetos, novas percepções, novos conceitos acerca do modo como vínhamos existindo.  
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A partir da dissolução de nosso sujeito, deslocamo-nos para atrás do pensamento, encontrando 

aquilo que outros corpos podiam segredar conosco, potencializando-nos.  

Podemos pôr em jogo desarrazoado aquilo que amamos, e todas as operações anteriores se 

desprogramam da dominação de um organismo que nos foi imposto. A vontade de potência faz 

surgir outro corpo, um novo quem, um novo como, um novo quanto, um novo quando, um novo 

inconsciente, uma nova máquina desejante diante do mundo. 

Lidamos agora com um componente maquínico: 

[...] as máquinas abstratas se efetuam em agenciamentos concretos que dão aos traços 

de expressão uma forma distinta, mas não aos traços de conteúdo. (...) O agenciamento 

maquínico – este segmento de conteúdo, o corpo, as ações, as paixões, esta “mistura 

de corpos agindo uns sobre os outros” – está voltado para o plano de consistência, o 

planômeno; mas como ele efetua esta sua relação com as máquinas abstratas, 

justamente onde se entranham os agenciamentos artísticos?” (ALCANTARA, 2011, 

p.171-172). 

 

Os corpos dos quatro performers estavam tramados a uma complexa teia e era possível perceber 

as forças atuantes, das quais sobressaíam questões abstratas e concretas, delineando um esboço 

de nossos caminhos na composição artística do quadro de cada um dos performers. 

No occursus IV vou analisar dois momentos, o atoprocessoQuadrus 4x4 e o 

atoprocessopartitura Corpoalíngua. Estávamos nos últimos momentos da pesquisa, alguns anos 

se passaram desde que toda a discussão começou e foi sendo feita de maneira bastante dedicada, 

tanto nas práticas laboratoriais quanto nas horas e horas de conversas. A escolha desses dois 

atoprocessos que investigarei são interessantes pela construção corporal e sonora como espaço 

de construção de discurso, que produz uma dramaturgia às avessas, em que diferentes suportes 

de linguagem inauguram e possibilitam o lugar de fala. 

Em dezembro de 2010, os quatro performers se reuniram no estúdio, em Casa Branca, para 

realizar o atoprocesso. Cada um exporia seus quadros, criando uma partitura Corpoalíngua, a 

partir de seus corpos atravessados por elementos sonoros, objetos e imagens.  

O espaço era, de fato, nosso plano de consistência e, de forma indeterminada, o conjunto de 

elementos se compunha. Além dos quatro artistas que estavam envolvidos, estavam presentes 

no estúdio outros performers pesquisadores, convidados a colaborar com o processo final. 

Para o atoprocesso foi sugerido que cada performer levasse para o estúdio algum objeto que 

servisse como extensão de seu corpo e elemento provocador ao acontecimento. Cada um 

inaugurou seu espaço de criação e, individualmente e durante trinta minutos, efetivaram, pela 

primeira vez, em expressão e conteúdo, aquilo que concebiam como seus quadros.  
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Eu me encontrava em espaço azul enrolado apenas em uma toalha branca; Clarissa atuava com 

seu corpo inteiro sobre um teclado fragmentando sua imagem, em diferentes projetada sobre a 

parede; Clóvis Domingos, vestido de branco, carregava um prato em que despejava, de sua 

boca, pedras, tendo também projetadas na parede a imagem de um atoprocesso anterior; por 

último, Matheus Silva leva para o espaço telas de pintura rasgadas por sua mãe, perpassando 

seu corpo inteiro pelos rasgos das telas. 

Luz e som se compunham ao gosto de cada performer. Seguem, abaixo, algumas breves 

impressões que anotei no meu diário de pesquisa durante a realização do atoprocesso.  

 

 

5.1 “Estão nascendo acácias dentro do meu peito febril” – Quadro de Clóvis Domingos 

 

Clóvis se debruçou sobre si mesmo. As pedras utilizadas no atoprocesso foram cuspidas por 

ele no prato, expelidas por um corpo que desejava nascer de novo. “Arranca a minha pele que 

eu quero nascer de novo”, disse Clóvis Domingos.  

O espaço criado por ele para o seu quadro era branco. O que pintar em cima de todo este branco? 

O que vai nascer daí? Nascer de novo em seu trabalho foi, em algum momento, “desformizar”. 

Seu corpo se contorcia e se arrastava pelo espaço. Ele também trouxe giros, movimentos 

redondos. Clóvis propôs jogar as pedras como se fossem dados, porém, os dados eram 

disformes, assim como o movimento da vida, que está sujeito a tropeços. O ator esteve vazado, 

multiplicado em imagem, que se dobrava ao ser ele mesmo projetado na parede. “Tudo aquilo 

que eu luto contra, gruda em mim” – Clóvis Domingos 
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Figura 16 – “Estão nascendo acácias no peito febril” – quadro de Clóvis Domingos. Fotos extraídas do vídeo 

produzido durante o atoprocessoQuadrus 4x4, por Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

 

5.2 “(a mulher que tinha a impressão de nunca haver existido)”– Quadro de Clarissa Alcantara 

 

Clarissa, em atoprocesso, quando se relacionou com o teclado, produziu um corpo lisérgico, 

puro movimento, vindo das ondas sonoras reverberantes e das sombras que se projetavam na 

parede por causa da luz. 

Durante o acontecimento parecia haver surgido várias Clarissas. A imagem se projetou 

disforme na tela, tons de luz e sombra criaram e recriaram o movimento. O corpo e o teclado 

eram uma só extensão, já não se tinha mais uma imagem organizada desse corpo no espaço, 

tornando-se um grande composto de luzes e sons. Muito foi dito sem o uso de nenhuma palavra, 

os gritos agudos saíam das teclas do teclado acionadas por Clarissa no instante do 

acontecimento. A música expandiu o corpo, tomando conta de todo o espaço. Havia algo de 

vertiginoso em Clarissa que o tempo todo dessa pesquisa se desmanchou entregue ao acaso. 
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Figura 17 – “(a mulher que tinha a impressão de nunca haver existido)” – quadro de Clarissa  

Alacantara. Fotos extraídas do vídeo produzido durante o ato/processo Quadrus 4x4, por  

Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

 

5.3 “Mariposa” – Quadro de Matheus Silva 

 

Cortes, fendas, molduras. Matheus fez uso de telas pintadas cortadas por uma faca. O 

amontoado de telas revela um passado difícil de abandonar, mas era preciso atravessar os cortes 

da tela mesmo assim. Porém, antes, era preciso vesti-las e aumentar as fendas que existiam 

nelas, atravessando a pintura para dar voz ao que dali nascia. Era como se o corpo dele 

sinalizasse uma necessidade de se raspar, quebrando a moldura e vazando dela, mas era preciso 

tomar cuidado com o corpo em função da imagem, com as fotos, com as poses feitas, pois, o 

que realmente importava neste trabalho, não era a beleza estética da imagem, mas, sim, o que 

aconteceu entre uma foto e outra.  

O que acontece no movimento da vida, antes de eu tentar armazená-lo, como em uma foto? E 

quando a vida escapa do desenho criado para ela? As imagens paradas são capturas de 

momentos vividos, portanto, o mais importante era viver. 
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Figura 18 – “Mariposa” – quadro de Mathues Silva. Fotos extraídas do vídeo produzido  

durante o atoprocessoQuadrus 4x4, por Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

 

5.4 “Do insólito silêncio...” – Quadro de Nícolas Corres Lopes 

 

Azul. Por puro acaso, neste atoprocesso eu utilizava apenas uma toalha a luz que era para ser 

branca. Surgiu azul. Assim, começou a se desenhar meu quadro que, de tão implicado com a 

vida, não podia ter ganhado do acaso melhor presente que a cor azul. Naquele momento, era 

ela a responsável por trazer à tona sentimentos tão agudos que euvivia na época.  

Uma toalha, um corpo e uma sombra projetada na parede de onde surgiu o gigante outro, uma 

segunda pessoa que compunha o acontecimento, alguém que me acompanha nos mais lindos e 

loucos delírios. Esse gigante que realizava meus desejos era eu mesmo.   

As coisas se embolaram e não se sabia mais quem estava ali. Era um novo corpo que passeou 

pelo calor dos poros peludos de um corpo composto de fluxo, de puro amor. O corpo escorreu 

aquoso no espaço do estúdio, dissolvido, feito em mil e, então, perdeu, por muitos momentos, 

sua forma habitual: ele era mais, era maior. Estive nu sem precisar tirar a roupa, rasgando-me. 

Por trás, revelaram-se outros, como se muitas pessoas estivessem adormecidas em um só corpo.  

Romper com medos, quebrar a imagem que fazia de mim e, ao mesmo tempo, estar tomado de 

julgamentos. Em muitos momentos, após o atoprocesso, houve um silêncio em mim, eu não 

sabia o que dizer. O quadro ganhou força na vida, nos acontecimentos fora dos encontros do 
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N3PS. Eu me reinventava, como propunha o meu Corpoalíngua. Clarissa escreve no livro sobre 

meu quadro: 

No quadro de Nícolas, o espaço contém um corpo azulado, a cor de seu amor, corpo-

pele-tecido, ruído de pelo contra pelo, poros descerrados. O amor, ali, é medida da 

desmedida. Desvira, arrepia o pelo. Ele se intui do fora, além dos mundos possíveis. 

Ele se virtualiza não mais ridículo nem patético. Ele se esfarinha do enfermo. Ele 

quebra o muro. Ele escancara o buraco. Tão sincero se perde do rosto, da cena. Ele 
cala no escuro da casa branca sem farinha. Ele rouba o teatro dele mesmo. Ele vive 

(ALCANTARA, 2011. p.178). 

 

O amor impulsionou as descobertas dos quadros, ele fez o corpo explodir, romper, desvelar. 

Foi preciso romper e nascer desse rompimento, perdendo-se do que foi sem se preocupar com 

aquilo que será. Esta ruptura nos despregava de nós mesmos, daquilo que nos assujeitava, ou 

seja, nos destituía de nossa instituição eu e de tantas outras instituições que se colavam aos 

nossos corpos. Havia em nossos corpos um fluxo contínuo de intensidades capaz de gerar e ser 

acontecimento na construção de um corpo sem órgãos.  

De fato, para Deleuze e Guattari, um corpo sem órgãos só pode ser ocupado e povoado por 

intensidades. São somente elas que passam e circulam, e não representações, pois, “o CsO não 

é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a ver com um 

fantasma. Nada a ver com interpretar” (DELEUZE eGUATTARI, 1996, p.12). 

Insólito silencio que se fazia pela impossibilidade de tentar compreender o que se fazia, por 

sempre tentar nomear aquilo que não se podia dar nome, aquilo que estava fora da significância 

e que só se potencializa no acontecimento. Comprometendo-se todos os sentidos, não podíamos 

mais colocar o corpo em uma forma: este corpo já está fora de uma organização imposta, ele 

existe e é puro acontecimento. 
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Figura 19 - Do insólito silêncio. Quadro de Nícolas Corres Lopes. Colagem de fotos extraídas do vídeo 

produzido durante o atoprocesso Partitura Corpoalíngua, por Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 
 

 

Figura 20 - Do insólito silêncio. Quadro de Nícolas Corres Lopes. Colagem de fotos extraídas do vídeo produzido 

durante o atoprocesso Partitura Corpoalíngua, por Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 
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Figura 21: Do insólito silêncio. Quadro de Nícolas Corres Lopes. Colagem de fotos extraídas do vídeo produzido 

durante o atoprocesso Partitura Corpoalíngua, por Clarissa Alcantara. Acervo de Clarissa Alcantara. 

 

Esses quadros apresentados continuaram a ser construídos encontrando sua continuidade em 

outros movimentos: impressões escritas, afetadas pelo que dali nascia, davam espaço a num 

novo fluxo de composições num amplo leque de possibilidades. Tínhamos um novo plano de 

consistência para nossas sínteses e análises, enriquecidas pela particularidade de cada corpo 

que não estava mais dominado pelo organismo, encontrava uma infinidade de modos de 

produção. 

Em suma, entre um CsO de tal ou qual tipo e o que acontece nele, há uma relação 

muito particular de síntese ou de análise: síntese a priori onde algo vai ser 

necessariamente produzido sobre tal modo, mas não se sabe o que vai ser produzido; 

análise infinita em que aquilo que é produzido sobre o CsO já faz parte da produção 

deste corpo, já está compreendido nele, sobre ele, mas ao preço de uma infinidade de 

passagens, de divisões e de sub-produções(DELEUZE e GUATTARI, 1996, p.11). 

 

O complexo jogo de agenciamentos entre impressões, afetos, sínteses e análises, amor, simpatia 

e devires é justamente o que põe em prática a produção deste corpo sem órgãos. Relações 

trabalhadas a partir do que não sabíamos o que seria, tornando os lugares conhecidos, estranhos, 

davam-nos a possibilidade infinita à reinvenção de nós mesmos.Estamos deslizando sobre uma 

superfície de semióticas mistas: “qualquer semiótica é mista, e só funciona assim; cada uma 

captura obrigatoriamente fragmento de uma ou de várias outras” (DELEUZE e GUATTRI, 

1995, p. 77-78), ou seja, as semióticas são constituídas por combinações mistas.Nossos corpos 

inseridos num regime de signos dessa natureza sempre encontram lugares de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização de possíveis e infinitas análises.  
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Não são simples transformações linguísticas, lexicais ou mesmo sintáticas que 

determinam a importância de uma verdadeira tradução semiótica. Seria mesmo o 

contrário. Não basta um falar tresloucado. Somos forçados a avaliar, para cada caso, 

se nos encontramos diante da adaptação de uma velha semiótica ou diante de uma 

nova variedade de determinada semiótica mista, ou, antes, diante do processo de 

criação de um regime ainda desconhecido(DELEUZE eGUATTARI, 1995, p.81) 
 

A disposição por nos desterritorializar de lugares familiares permite-nos também um 

movimento de reterritorialização, ou seja, de descobrir diversos outros lugares para a 

reconstrução (im)permanente de nós mesmos. Esse movimento intermitente de reconstrução 

nada tem a ver com um manter-se em um não saber contínuo, patinando desequilibrado no 

escuro perpétuo.  

Nossos corpos habitam um sistema que opera cruelmente sobre eles. A oportunidade de se 

desterritorializar nos coloca, também, diante da potência de agir sobre esse sistema, 

possibilitando outros lugares ao corpo. 

A composição dos quadros dentro desse processo, operava, entre outras coisas, como um espaço 

de agenciamentos e podíamos acompanhar o movimento acontecendo – o quadro nos abria um 

território concreto de exploração desses regimes de signos.Fomos provocados, desde o início, 

a fazer uma raspagem.Propomo-nos realizá-la sem nenhuma garantia ou resultado, ao contrário, 

estávamos lançados em nosso próprio caos. Intensidades onde desejar era o mesmo que delirar 

movimentos de desconstrução de um território para a reconstrução de um novo lugar, num 

ritornelo alucinante. Acerca do ritornelo, Deleuze e Guattari (1997, p. 102-103) afirmam que: 

Sublinhou-se muitas vezes o papel do ritornelo: ele é territorial, é um agenciamento 

territorial. (...) Ora se vai do caos a um limiar de agenciamento territorial: 

componentes direcionais, infra-agenciamentos. Ora se organiza o agenciamento: 
componentes dimensionais, intra-agenciamentos. Ora se sai do agenciamento 

territorial, em direção a outros agenciamentos, ou ainda a outro lugar: inter-

agenciamento, componentes de passagem ou até de fuga. E os três juntos. Forças do 

caos, forças terrestres e forças cósmicas: tudo isso se afronta e concorre no ritornelo. 

 

É partindo, então, do ritornelo como ponto de onde se sai para novos agenciamentos que nos 

colocamos mais uma vez em atoprocesso no estúdio em Casa Branca, para a composição da 

partitura Corpoalíngua: “A partitura Corpoalíngua é uma pintura videográfica do 

instante”(Alcantara, 2011, p.193). Estávamos diante do território de nossos quadros, pintados 

por nossos corpos e imagens. Pode-se dizer que este território se apresentou como um ponto de 

partida (ou de chagada?), tratava-se de um lugar móvel, que não se configurou como lugar 

único, mas de um ponto fixo de onde sai em direção a outro ponto que eternamente retorna. 
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Esse território dos quadros é fluxo, é movimento, é ritornelo: “Repete-se a criança, a mulher, o 

animal, a molécula, como um bloco móvel de conteúdo musical, indissociável do bloco de 

expressão sonora desses devires(ALCANTARA, 2011, p.192).  

A partitura Corpoalíngua é um movimento que se atualiza no seguir rítmico das intensidades, 

cujas imagens sonoras surgem de uma profusão de linhas que se cruzam e que seguem seu 

fluxo,fazendo círculos a partir de seus movimentos próprios.  

As pontas que se tocam afirmam um retorno da diferença, algo se potencializa, escapando ao 

círculo e devolvendo à intensidade seu fluxo em linha. Esse movimento se refaz num contínuo 

da diferença, nessa série infinita de intensidades. Nossos corpos ocupam o movimento e 

podemos identificar múltiplos territórios e localizá-los como campos móveis.   

A essa altura da pesquisa, o ponto que me provocava era o amor, um ponto de partida e um 

ponto de chegada. Pus meu corpo à disposição. Mais uma vez, a vida havia se movimentado e, 

com ela, as questões que se multiplicaram durante todo o processo e que retornaram diferentes. 

No retornar da diferença, constatei que a questão do amor continua a me mover, como também 

as angústias de fazer do amor uma expectativa. Mas, ao retornar a esse lugar, percebi que ele já 

se fazia outro.  

O atoprocesso para composição da partitura Corpoalíngua aconteceu da seguinte forma: os 

performers são convidados a entrar no estúdio, um por vez, e encontram no chão um grande 

papel Canson, pincéis e tintas. Cada um deveria pintar sobre afolha em branco, lançando cores 

que se cruzavam e se compunham a partir de cinco movimentos, como os cinco traços de uma 

partitura musical, uma partitura esquiza feita de pulsações flutuantes.  

Todos juntos, a essa altura, não éramos mais apenas quatro, existiam ali outros 

performers/pesquisadores. Realizamos uma exploração sonora, utilizando instrumentos 

musicais variados, dispostos no estúdio. Havia, desde um teclado, instrumentos acústicos, 

caixas amplificadoras, microfones, um aparelho de efeitos, até uma grande mola de ferro. Como 

diz Clarissa, uma mola que enfeitiça: 

Somos minoritários. O som extraído do parafuso e da mola de carro feita instrumento 

musical, embora implique uma constante, não se deixa avaliar, escapa ao metro padrão 

em pleno furor do acontecimento. O corpo é derrubado pelo peso da mola girando em 
força contínua, efeito de embriaguez provocada. O tropeço tem sempre um ruído de 

susto, silêncio estrondoso. E amola, mesmo com o corpo tombado, continua soando. 

Que imagem é esta? Que imagem é esta? O sonido do corpo implica em transbordo, 

derramamento dos contornos sonoros. Nenhuma nota quererá manter segura uma 

melodia, segue-a sempre um desarranjo.(...) E a partitura corpoalíngua desliza seu 

afundamento sobre a superfície que, ilegível, se inscreve. Num gesto, uma multidão 

minoritária. Em cinco traços sobre a folha em branco, uma infinidade de ritornelos. 

Quatro quadros primitivos só desenham círculos quando já nascem com suas pontas 

perdidas. Se há moldura é para o vazio da imagem. Um instantâneo da passagem. O 
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parafuso fazendo soar a mola entre o devir-animal e o além-do-homem 

(ALCANTARA, 2011, p.45). 

 

Começa-se por pintar o papel branco, com jatos de intensidades, numa ação rápida de curta 

duração. Inicia-se o corpo pelo impulso de uma imagem criada, que não dá aos olhos uma forma 

conhecida, mas que, no entanto, comunica. São rajadas de tinta lançadas ao acaso compondo 

um curso em desvio, um descurso, rios que se tangenciam e se repelem em seus fluxos no papel. 

Essa comunicação se constrói no branco da folha, ela está implicada com o corpo que pinta, 

com a força e a leveza do braço ao colocar a tinta no pincel e como a tinta chega até o papel. 

Há um afeto profundo deste corpo provocado, há uma série de agenciamentos nessa ação que 

escolhe tintas e que chega ao papel, compondo a inscrição sonora do corpo que balbucia. 

Enquanto se pinta a música esquisita de nossos corpos, escreve-se a sua partitura Corpoalíngua.  

Não é só uma questão de conteúdo e expressão da música e da pintura com seus 

diferentes índices e limiares, que, como dizem Deleuze e Guattari, não correspondem 
do ponto de vista de uma máquina abstrata mutante: é o modo como o acontecimento 

arrasta isso para si. Música e pintura são disparadas pelo corpo que ali se cria de 

intensidades visuais e auditivas, sem organismo que as ordene e classifique: um bloco 

sonoro, móvel e mutante flutua solto no espaço por uma linha liberada. Impossível 

criar identidades ao que acontece nesse encontro (ALCANTARA, 2011, p.195). 

 

 

Figura 22 – Imagens do primeiro momento do atoprocesso Partitura Corpoalíngua.  

Imagens extraídas do vídeo realizado durante o atoprocesso. Acervo Clarissa Alcantara. 

 

Depois dessa ação introdutória, os performers exploraram a musicalidade de seus impulsos a 

partir dos objetos sonoros dispostos no estúdio. Cada um, em seu momento, regia o 
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acontecimento como um maestro, conduzido por suas afetações ou pelo que ali se criava, 

incluindo a presença dos outros performers que com ele agiam, intervindo com seus corpos e 

produções sonoras, fazendo uso dos instrumentos. 

Era uma grande orquestra. O que cada um regia, a seu tempo, eram os sons produzidos pelos 

afetos coletivos e que o performer ia conduzindo de acordo com suas afetações, construindo o 

espaço sonoro de seu quadro, pleno das suas questões.  

Um espaço que, no entanto, escapava de seus contornos, instável, assim como a regência, dada 

à velocidade dos afetos em encontro como as produções sonoras. Mas também se apresentava 

um campo possível para visualizar as produções corpóreas e imagéticas, deslizando pelos 

ouvidos uma determinada harmonia, permitindo ao regente, em alguns momentos, dinamizar 

alturas, velocidades, entradas e saídas, múltiplos fluxos internos, externos, feitos de impulsos 

desejantes. 

 

Figura 23 – Imagem do segundo momento do atoprocesso Partitura Corpoalíngua.  

Imagens extraídas do vídeo realizado durante o atoprocesso. Acervo Clarissa Alcantara. 

 

Para esse atoprocesso não tínhamos a menor pretensão de produzir grandes pinturas, muito 

menos a de responder as tradições teóricas das escolas musicais. Numa tela em branco, 

imprimiram-se cinco movimentos, as cinco linhas de uma partitura em jatos de afetos, linhas, 

curvas, produzindo imagens pelos agenciamentos das tintas e suas cores.  

Curiosamente compúnhamos uma partitura sonora esquizonte, o que pudemos compreender 

simplesmente como uma rede de conexões feita de ruídos e sonoridades que traziam à tona o 
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que não se queria mais falar. Compúnhamos viver, pois não queríamos saber de nada disso e, 

sim, do acontecimento, seguindo seu próprio ritmo em suas potências transformadoras.  

Sabemos que o ritmo não é medida ou cadência, mesmo que irregular: nada menos 

ritmado do que uma marcha militar. O tambor não é 1-2, a valsa não é 1, 2, 3, a música 

não é binária nem ternária, mas antes 47 tempos primeiros, como nos turcos. É que 

uma medida, regular ou não, supõe uma forma codificada cuja unidade mediadora 

pode variar, mas num meio não comunicante, enquanto que o ritmo é o Desigual ou o 
Incomensurável, sempre em transcodificação. A medida é dogmática, mas o ritmo é 

crítico, ele liga os instantes críticos, ou se liga na passagem de um meio para o outro. 

Ele não opera num espaço-tempo homogêneo, mas com blocos heterogêneos 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 47). 

 

Estamos colocados diante de um corpo que, emaranhado de fluxos, não busca mais nomear 

esses fluxos atrás de uma construção melódica do seu ser no mundo, movimento rítmico que 

produz intensidades que faz, dele, uma multiplicidade. Sua territorialização se desterritorializa 

numa dança indeterminada que ora ganha rostos, ora ganha nomes, ora volta, mas sempre 

escapa porque é, também, espaço de diluição das pessoalidades. Entrando nesse espaço de 

raspagem, esse corpo é capaz de se reinventar constantemente.   

O Corpoalíngua é vida em movimento. Os performers ganhavam corpos em que nada mais 

grudava do mesmo jeito, eram sujeitos em constante metamorfose, como um corpo nu que, a 

cada momento, vestia-se e despia-se, o tempo todo se inventando. O quadro era, não 

metaforicamente, uma moldura vazia, uma tela em branco que cada um encontrava a novidade 

do se reinventar.  

Depois de muitos encontros e muitos atosprocessos realizados ao longo da pesquisa, o 

Corpoalíngua foi encerrando um ciclo que durou cerca de quatro anos. Chegamos não a um 

resultado, mas a um produto: o próprio processo. Os fragmentos, a bricolagem de todo material 

produzido pelos performers, matéria virtual composta de imagens, vídeos, áudios e escritas 

somado aos corpos atualizados, concebia, portanto, o quadro de cada um.Tudo servia a esses 

agenciamentos desejantes que, a cada instante, em seus desdobramentos encontrava suas 

repetições na diferença, pelo simples fato de que o produzir era o próprio produto.  

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O N3PS é um espaço de pesquisas mútuas que abre um campo de contaminações, de afetações 

entre ideias. Diante desse processo, acendeu-se o meu olhar sobre o teatro a partir de minha 

perspectiva como ator. O N3PS não é um grupo, também não é um coletivo, ele se faz por 
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encontros inusitados a partir desse modo de existência performativo, que se põe na disposição 

de trocas do vivido. 

O Teatro Desessência que Clarissa pesquisa desde 1988, como uma práxis teórica que põe em 

interseção arte, filosofia e psicologia clínica jamais rompeu com o teatro, mesmo sendo 

indicado pelas forças acadêmicas como uma prática performática.  

O que encontro é uma diluição dos limites entre os territórios do teatro e da performance que, 

para além das representações, quer trazer a cena lugares desterritorializantes. Segundo 

Alcantara (2011, p. 195), “quando códigos são decodificados, não há como não experimentar 

uma fusão de linguagens, no sentido específico que propõe o Teatro Desessência, apropriação 

desterritorializante”. 

Observando com calma o caminho percorrido por esta pesquisa, foi possível perceber o 

sujeito/performer dando lugar ao devir-ator como corpo-acontecimento, descolando-se daquilo 

que estava posto de antemão, lançado na tela em branco de seu rosto que surge como um quadro, 

uma cena. 

O convite a viver o não-saber, a deixar-se ao acaso dos encontros no acontecimento, a criar a 

partir daquilo que nem ao menos se propõe definir, gerou angústia, tirou-me o chão. O que pode 

acontecer ao acaso dos encontros? Tudo. Essa é uma condição ao ato criador, pois deixar-se 

afetar é justamente o que proporciona criar. Isso foi o que trouxe para este estudo a performance, 

acontecimento movido somente pela força ativa do instante, do aqui-agora, do vivido.  

É importante notar que a força produtiva está disponível ao ator na sala de ensaio, lugar onde 

encontra seu corpo como matéria prima da sua criação, em agenciamento com os outros 

elementos que lhe compõem e que, junto com ele, se desdobra. 

Um ano antes de finalizarmos o processo Corpoalíngua, eu já havia estreado o espetáculo 

“Bernarda, por detrás das paredes”. Uma peça construída a partir da obra “A casa de Bernarda 

Alba”, de Federico Garcia Lorca24, realizado junto ao grupo Repertório Artes Cênicas em 

Vitória, Espírito Santo.  

                                                
24Neste espetáculo trabalhamos a partir da obra de Lorca, a fim de recontá-la sob o ponto de vista de dois atores. 

Um processo comprometido com a desconstrução do formato original da obra. Investigávamos uma casa como 

espaço cênico, a criação de uma música cênica original para ser executada ao vivo e a desconstrução da 

dramaturgia, abrindo espaço para a fala dos atores e também da direção, em momentos de quebra proposto pela 

encenação. Esse é o caráter doespetáculo, mas a discussão que se acende para mim, como ator, que vivi essesdois 

processos concomitantemente, não se prendem ao formato de processo de montagem ao qual o ator estará 

submetido, sendo da ordem do seu trabalho na cena e não da estética da cena. O espetáculo estreou em outubro de 
2010, realizando apresentações até o ano de 2017 em diversos teatros do país, através de festivais e leis de incentivo 

à cultura, estando em cartaz em cidades como Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Curitiba, São 

Luís/MA, entre outras.   
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Nesse momento experimento na carne a construção e a desconstrução de várias personagens. 

Via-me, nesta montagem de “Bernarda”, como ator, criador e performer, a partir daquilo que 

me afetava dos territórios deslizantes do Teatro Desessência no processo Corpoalíngua e que 

me apontavam o ato de criar como um ato de liberdade, em que o descolar das pessoalidades 

permitia realizar voos rasantes por outros campos possíveis.  

Este mesmo voo pôde ser feito na sala de ensaio – era o que eu experimentava na sala de 

“Bernarda”, pois, o processo criador é algo sempre movediço, sendo, portanto, um lugar de 

possibilidades.  

Se pensarmos neste trabalho como uma preparação para o ator, é possível perceber que ele 

proporciona um estar em sala de ensaio como lugar do ator destituído de um modelo, pois se 

põe em questão as ordens estabelecidas, desprendido de qualquer realidade imposta; é isso que 

pode fazer com que o ator crie e devenha um performer.  

A sala de ensaio, como processo, apresenta-se também como lugar de raspagem, de descamas, 

de desdobramentos, de desobra. Todo o processo de desconstrução e reconstrução observado 

potencializa um discurso, e esse discurso é um agenciamento coletivo de enunciação, segundo 

Deleuze e Guattari. É possível perceber um paralelo entre a experiência vivida no processo 

Corpoalíngua e o ator criador na sala de ensaio, quando temos a experiência vivida narrada 

pelo ator em processo.  

Este paralelo abre uma série de fendas a partir das quais podemos investigar o lugar do ator 

criador, como o que eu experimentava na sala de ensaio de “Bernarda”, sob a luz desse processo 

vivido no Corpoalíngua. Um corpo que, ao propor-se tal mergulho, amplia a sua escuta para 

um além das fronteiras entre os campos instituídos, perdido dos seus rostos e das pessoalidades, 

para dar voz às intensidades dos afetos que lhe atravessam nos encontros (occursus). Algo 

nasce, permitindo ao ator ser espaço de composição a partir de um regime de signos, mas que, 

no entanto, está livre da leitura que recai sobre ele. 

Se temos personagens, se somos nós mesmos ou que quer que seja mais, a questão é o instante 

em que o corpo se encontra em ato e em expansão como potência criadora. Ao se raspar e se 

perceber como lugar onde não mais cola um regime significante, as relações vividas se dão pela 

necessidade das afetações provocadas por essa raspagem e é onde elas adquirem seu caráter de 

verdade. No evento teatral, essa perspectiva lança o ator numa outra rede de afetos, ao potente 

lugar do acontecimento. 

O caráter singular, essa abertura de escuta aos afetos, dilata o corpo quando ele se coloca em 

estado de raspagem e outros lugares de existência surgem. Ele passa a ser uma multiplicidade, 
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o corpo se expande no espaço e se desdobra, sentidos se aguçam e sua presença se intensifica 

pelo seu estado de prontidão.  

Existe uma preparação para isso? Neste caso, a preparação foi justamente despreparar-se, 

desprogramar o corpo cansado de respostas dadas, de lugares estabelecidos e que deseja, de 

fato, fazer uma nova experiência, deixando emergir suas potências através daquilo que lhe afeta.  

Abro questões para investigar modos à preparação do ator, uma outra ferramenta possível a ser 

colocada em uso pelo ator que se maquina como um criador e não apenas um reprodutor em 

sua arte de interpretar. 

Muitas discussões se abrem ao colocarmos sobre este prisma o processo do ator, traçado entre 

esta prática vivenciada e um processo teatral tradicional, dispondo a figura do criador/ator/autor 

sob a perspectiva de sua raspagem, ou seja, de sua desconstrução. Da dissolução do ator/autor 

cria-se um discurso da carne, da pulsão dos afetos, em que a criação e o ato criador é o próprio 

acontecimento.  

O processo de montagem do espetáculo “Bernarda, por detrás das paredes”, vivido durante o 

desfecho da pesquisa Corpoalingua, apontou-me uma interseção possível entre o lugar do ator 

e do indivíduo no mundo, em seus territórios de reinvenção de si. O ator, ao rever-se na sala de 

ensaio, não só tem a oportunidade de se reinventar diante de seu trabalho, melhorando a 

qualidade de sua carpintaria, mas também cria um espaço direto de trabalho com sua vida fora 

da sala de ensaio.  

A experiência vivida dentro da sala afeta a percepção daquilo que ocorre fora dela, e vice-versa. 

Sob essa perspectiva, o ator, ao chegar na sala de ensaio, é um corpo impregnado de tudo o que 

viveu lá fora, e a não percepção disso em seu processo de criação pode limitar a abertura e a 

amplitude daquilo que ele está pretendendo criar, restringindo-se às reproduções (de tipos, de 

padrões, de comportamentos, de técnicas, de modelos...).  

O ator, ao entrar em processo, faz conexão não apenas consigo, mas também com uma série de 

elementos provocadores como luz, figurino, música, direção, entre outros. Portanto, é 

importante percebermos a rede de afetações que se estabelece dentro da sala de ensaio e como 

ela é responsável pela criação de possíveis discursos, atuando diretamente no trabalho de 

composição do ator. Considero como rede de afetações os diferentes pontos de vista que 

habitam a sala de ensaio e que atuam, singularmente, como provocadores no processo. 

Esses pontos de vista não têm lugares fixos, eles existem em diferentes modos na sala de ensaio 

e hoje sabemos que a contemporaneidade instrumentaliza o fazer teatral a partir dessas inúmeras 

possibilidades de linguagem, o que gera processos bastante distintos. 
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Seja para que tipo de processo que se pretenda realizar, a polifonia que se constrói dentro da 

sala de ensaio é capaz de gerar uma força criadora potente. O ator, como peça central, pode 

descobrir suas multiplicidades. Trata-se de uma investigação minuciosa: o ator disponibiliza 

seu corpo para todos os diálogos possíveis daquele universo que se instaura e se coloca como 

agente necessário para que algo dali surja. 

Ao pensar em um ator ativo em seu processo e na forma como ele lida com toda essa rede de 

afetações que se instaura, podemos visualizar um corpo capaz de explodir com alguns lugares 

comuns na busca de outros lugares de produção. Toda proposta lançada pelas diferentes 

perspectivas não são apenas diretrizes a serem cumpridas no processo, mas matérias em fusão 

para o ator, implicado ao seu repertório pessoal, fazer surgir um olhar outro. 

Temos, então, uma sala de ensaio múltipla em referências e possibilidades de construção, 

explorando essa potência dos corpos em processo. Este corpo de escuta aberta e amplificada, 

em síntese, foi o que me instigou a esta pesquisa e que percebo sendo o ponto forte do processo 

Corpoalíngua, como ferramenta para o trabalho do ator.  

Por detrás das paredes, para além dos territórios de dominação estética, descubro um lugar de 

construção de corpos políticos, considerando os modos de viver e existir como atos políticos, 

operando revoluções sistêmicas e moleculares. 
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