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RESUMO 

Esta dissertação propõe um estudo das zonas de vizinhança entre o trabalho de atuação e a 
prática da cartografia elaborada por Deleuze & Guattari, considerando que ambas têm como 
ponto de intersecção a criação de um tipo de sensibilidade capaz apreender e avaliar os 
microdeslocamentos: acidentes de percurso, interrupções e desvios que mudam o trajeto 
planejado, que ocorrem numa escala microperceptiva e afetiva. Partimos dos relatos de três 
experiências vividas no contexto da formação de atores e atrizes, nas quais se manifestou a 
presença de deslocamentos dessa natureza, e de seus desdobramentos pelas bordas do teatro, 
na fronteira com a literatura de Kafka, a pedagogia de Deligny e a filosofia de Deleuze & 
Guattari, objetivando extrair desses passeios a matéria prima para a confecção de ferramentas 
com as quais seja possível intervir no plano da sensação. Ao final, fazemos um exame de nove 
elementos coletados durante os passeios, sugerindo encaminhamentos para a construção 
teórica e prática de uma metodologia do trabalho do artista da cena que leve em consideração 
a formação sensível. 

PALAVRAS-CHAVE: Atuação; Cartografia; Microdeslocamentos; Deleuze & Guattari; 
Deligny; Kafka. 

ABSTRACT 

This dissertation proposes a study of the neighbouring zones between acting work and the 
cartographic practice developed by Deleuze & Guattari, considering that both have as 
intersection point the creation of a kind of sensibility capable of apprehending and evaluating 
the micro-displacements: route disturbances, interruptions and detours that sway from the 
planned path, that occur in a micro-perceptive and affective scale. Starting from reports of 
three lived experiences in the context of actors and actresses' education, in which the presence 
of displacements of this sort manifested, and of its unfolding through the edges of theatre, 
bordering Kafka's literature, Deligny's pedagogy and the philosophy of Deleuze & Guattari, 
aiming to extract from these meanders the raw material for confecting tools to make 
intervening in the realm of sensation possible. In the end, we examine nine elements collected 
throughout these meanders, suggesting ways forward for the theoretical and practical 
construction of a methodology of the scene artist, that takes into consideration the 
development of sensitivity. 

KEYWORDS: Acting; Cartography; Micro-displacements; Deleuze & Guattari; Deligny; 
Kafka. 
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INTRODUÇÃO 

A obra é o trabalho que leva até ela. 
(STENGERS&LATOUR, 2019, p. 340) 

Seja bem vindo ao início do percurso. Antes de seguirmos caminhando por esta 

dissertação, é preciso apresentar as condições através das quais a sua escrita foi possível. 

Se esta escrita fosse uma imagem, ela seria uma criança tropeçando numa pedra.  

Se fosse uma história, ela narraria o percurso da queda até o chão. 

Se fosse um desenho, ele esboçaria o corpo caído. 

Se fosse uma escultura, ela não estaria em pé. 

Supondo que tropeçar é algo que ninguém deseja de antemão, esse evento patético, 

imprevisto e acidental, que interrompe o percurso planejado e afasta do objetivo almejado, 

que suspende o corpo no ar para depois chocar-se de cara na terra, esse acontecimento ínfimo 

é o que expressa de modo simples e objetivo o impasse que estamos prestes a adentrar. Antes 

mesmo de procurar um culpado, dizendo: ‘quem deixou essa pedra no caminho?’, ou deduzir 

como um equívoco irrelevante, ou pressa combinada com a falta de atenção, buscamos 

observar esse pequeno desvio com uma lente de aumento. 

Mas de onde veio aquela criança? Onde aquela criança estava indo? 

Os primeiros esboços desta dissertação de mestrado foram feitos no ano de 2017, na 

cidade de Palmas, capital do Tocantins, onde mantive residência entre os anos de 2010 e 

2017. Na sua primeira versão, ainda como pré-projeto, escrevi que o objetivo central da 

pesquisa seria sistematizar um conjunto de práticas voltadas para a formação do artista da 

cena, por meio da participação, como professor e artista, em distintos laboratórios de 

investigação do corpo em cena vinculados à universidades públicas, onde ficava fascinado 

com o experimentalismo, com a investigação de limites psicofísicos, onde era possível ver as 

primeiras linhas de uma escritura corporal, origens de um alfabeto. Naquele período, me 

perguntava sobre as relações entre memória e criação coreográfica, sobre criação e repetição, 
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buscando formular uma lista de exercícios, proposições, atividades, aos moldes dos manuais 

de atuação, objetivando contribuir para o campo da formação do artista da cena. 

No ano de 2018, mudei para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, para cursar o 

Mestrado em Artes Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto, local onde o projeto 

seria desenvolvido. Tudo parecia organizado. Comecei então a correr em direção da sua 

execução, encontrar participantes, praticar os exercícios, desenvolvendo estudos cênicos, 

fazendo descrições detalhadas, reinventando velhos jogos, escrevendo, mapeando imagens, 

textos e referências, etc. A corrida disparada não durou muito, pouco depois da largada, a 

pedra apareceu no caminho. A pedra era um sinal de um novo começo e um outro destino 

para a pesquisa. 

Mas o que é essa pedra? É a metodologia. Tropecei no método. Tropiquei no 

caminho planejado. Afinal, como se avaliam os deslocamentos dos corpos no espaço? Que 

critérios são necessários para dar conta de mudanças quase infinitesimais? De que modo 

podemos descrever o que percebemos e sentimos? Como o corpo do pesquisador está 

implicado nas situações nas quais está inserido? 

Uma vez que a rota traçada foi interrompida, o que fazer? Sacudir a poeira e 

continuar o caminho seria o mais racional a se fazer, sem dar importância a um erro tão banal. 

No entanto, não foi isso que ocorreu. A interrupção gerou um impasse que diz respeito tanto à 

metodologia utilizada em sala de aula ou de ensaio quanto à metodologia utilizada para 

desenvolver um projeto acadêmico condizente com a natureza de processos artísticos onde o 

objeto estudado está em um contínua metamorfose. Foi preciso renegociar o caminho, os 

procedimentos, e até mesmo o objeto pesquisado. Isso significa que o projeto de 

sistematização de uma metodologia de trabalho para o artista da cena ainda precisa 

amadurecer, para não corrermos o risco de reproduzir mecânicas de pensamento e ação que na 

verdade desejamos evitar, e, portanto, foi preciso adiar a sua execução. 

No ano de 2020, o planeta foi surpreendido pela pandemia da COVID-19, e com ela, 

o distanciamento, o confinamento social e a suspensão das atividades presenciais. Foi 

significativo que a reescrita desta dissertação tenha ocorrido em situação de isolamento, não 

só pelo fato de que isso afeta diretamente as pesquisas em curso no campo das artes 

presenciais, mas põe em questão a própria ideia de presença e nos força a criar trajetos 

improváveis com as condições materiais de que dispomos. A criança imatura que tropeçou na 
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pedra, ao invés retomar a corrida estapafúrdia a qualquer preço, permanece caída no chão, 

buscando unicamente inventar maneiras de ficar em pé.  

Dadas tais condições, os textos aqui apresentados não trazem uma metodologia de 

trabalho para o artista da cena. Esta dissertação é uma tentativa – no sentido que Fernand 

Deligny (2015) deu ao termo: uma jangada atada por liames frouxos – de fabricar ferramentas 

com as quais seja possível avaliar os desvios de um trajeto, ou aquilo que propomos chamar 

de micro-deslocamentos: este termo é utilizado para nomear os acidentes de percurso, 

interrupções, errâncias que mudam o trajeto planejado que ocorrem numa escala micro: 

movimentos moleculares, micro percepções e pequenas ações, mudanças de pensamento, 

acontecimentos que se efetuam em instantes fugazes. Devido à sua aparente insignificância ou 

inutilidade, um micro-deslocamento tende a ser desprezado ou mesmo passar despercebido, 

como algo sem importância. O que procuramos mostrar é que o trabalho realizado nesse plano 

é imprescindível no processo de atuação, na medida em que solicita do artista um tipo de 

escuta que esteja à altura desse acontecimento, atenta ao nosso grau de permeabilidade frente 

à adversidade e à contingência, podendo definir o valor e o sentido de uma ação  

A pesquisa narra três passeios, pelas bordas da arte da atuação, nas fronteiras com a 

literatura, a educação e a filosofia, para deles extrair a matéria prima de confecção de 

ferramentas para avaliar os micro-deslocamentos. No percurso, encontramos um aliado que 

nos arrasta para longe da tradição de estudos sobre o teatro e pedagogia da atuação: o 

cartógrafo, artesão de mapas intensivos, que assim como o professor e o artista da cena, 

trabalha no campo das sensações. Esse encontro é o que marca o território investigado: a 

presença simultânea da arte e da cartografia, passeando pelos desenhos de Deligny, os corpos 

da literatura de Franz Kafka, a estética na obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari, a 

problemática dos campos expandidos na cena contemporânea. Ao final, buscamos fazer uma 

avaliação de artefatos e conceitos encontrados, bem como encaminhamentos possíveis para 

começar esboçar um método de trabalho para o artista da cena. 

Sabendo que uma fronteira é simultaneamente o que protege e desabriga, confina e 

liberta, delimita e expande, exclui e inclui, e que boa parcela do pensamento contemporâneo 

está assentado nessa ambiguidade, a narrativa da pesquisa assume um caráter mais expressivo 

do que explicativo, aninhando o ensaio à escrita acadêmica, onde a caminhada e o registro se 

fazem simultaneamente, com atenção para apanhar as ferramentas necessárias. 
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O resultado são muitos rabiscos e rascunhos, textuais e imagéticos, situações reais e 

ficcionais, elementos extraídos dos diários de pesquisa, onde nada está por inteiro finalizado. 

Trago um conjunto de esboços de uma travessia pouco usual para um ator. São tentativas, 

frouxas e precárias, de realizar o trabalho do pensamento aliado a práticas corporais, 

aprendendo a pensar com o corpo, e ao revés, aprendendo a praticar o pensamento, descobrir 

suas brechas, atravessando territórios pouco ou nada teatrais sem ter realmente saído do teatro 

e da arte. Falamos não só do contato da arte com outros campos de saber, mas da própria 

relação entre arte e vida e seu incessante imbricamento co-constitutivo. 

E finalmente, este trabalho convoca aqueles que por diferentes razões, vêem seu trabalho 

investigativo, seja ele artístico ou acadêmico, como um tatear no escuro procurando uma pergunta 

(seria pretensioso dizer que buscamos uma resposta); é endereçado àqueles que enxergam nos 

acidentes, quedas, deslizes e fracassos não um erro, mas uma possibilidade de criação. 

Antes de prosseguir, é necessário observar detalhadamente qual é o ponto de contato, 

que exploramos no correr da pesquisa, entre a cartografia e a atuação: as sensações. 

O ator e o cartógrafo 

Apesar de ter sua origem na geografia, como um conjunto de procedimentos que visa 

representar um determinado território em menor escala, a cartografia à qual nos referimos é 

compreendida num sentido expandido, no qual o ato de mapear pode ser deslocado do seu 

contexto específico para os mais variados campos nas mais diversas escalas. Essa concepção 

de um mapeamento expandido se deve principalmente à obra de Deleuze e Guattari. 

Para Suely Rolnik, uma das primeiras intelectuais a tratar do tema no Brasil, a 

cartografia não representa um todo estático, ela é um desenho que se faz simultaneamente às 

transformações da paisagem, onde a ideia de paisagem também adquire um sentido ampliado, 

pois segundo a autora, uma paisagem psicossocial pode ser cartografada (ROLNIK, 1989, p. 

23). Trata-se de um mapa móvel que captura um movimento em curso, onde qualquer 

superfície, objeto, corpo, teoria, pessoa, subjetividade, obra de arte, regime político, é visto 

sob o ponto de vista da sua transitoriedade, sua impermanência, num processo de 

diferenciação constante, sendo a cartografia o acompanhamento dessa transfiguração. 
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Um perfil de cartógrafo é traçado do seguinte modo: pela pluralidade dos meios de 

expressão que utiliza na composição de suas cartografias, pela ausência de hierarquia entre 

esses meios, pela recusa de seguir protocolos normatizados (ROLNIK, 1989, p. 65-66). Seu 

equipamento de trabalho seria: um critério que está relacionado fundamentalmente ao “grau 

de abertura para a vida que cada um se permite a cada momento” (ROLNIK, 1989, p. 68); 

um princípio, que é por definição a mudança constante de princípios, um anti-princípio por 

excelência (ROLNIK, 1989, p. 68); uma regra de prudência, que permite distinguir 

situações de perigo que ameaçam a vida de potências afetivas que aumentam nossa 

capacidade de pensamento e ação, visando avaliar o quanto o corpo do cartógrafo é capaz 

de suportar o desmantelamento de certos mundos e sua perda de sentido, sem desconsiderar 

o limiar entre abertura e fechamento em relação ao que nos ocorre (ROLNIK, 1989, p. 

68-69). Essa descrição das ferramentas do cartógrafo nos permite compreender seu traço 

singular: o que está em jogo é a criação de um tipo de sensibilidade (ROLNIK, 1989, p. 

66). O campo das sensações é definido por Gilles Deleuze e Félix Guattari como uma 

composição de percepções e afecções inéditas, de formas e forças que transbordam toda 

experiência vivida, o que os pensadores nomearam de perceptos e afectos (DELEUZE & 

GUATTARI, 2014, p. 212), uma experiência que se choca com o repertório cultural de que 

dispomos para interpretar a realidade. 

Suely Rolnik qualifica essa experiência de desestabilização como extrapessoal, 

extrassensorial, extrapsicológica, extrassentimental e extracognitiva, a saber, o que a autora 

chama de experiência subjetiva fora-do-sujeito (2018, p. 54), que é comum a todas as 

criaturas que compõem o planeta: uma constelação de sensações produzidas pela presença 

viva do mundo em nosso corpo, como se uma voz radicalmente externa ecoasse de dentro de 

nós. Nosso modo de decifrar a presença viva das forças não passa pelas operações do 

intelecto, e nem mesmo pelas imagens da percepção, ela se torna acessível a partir da nossa 

capacidade de afetar e ser afetado pela via das sensações. Temos uma tensão entre o familiar e 

o estranho, entre vontade e contingência, entre formas e forças. 

Ora, a formação de um tipo sensibilidade não seria também uma questão 

fundamental para o campo das artes da cena, sobretudo na formação do artista, na medida em 

que lida objetivamente com a matéria sensível e com a experimentação da diferença? 
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No campo da Antropologia Teatral, encontramos uma célebre distinção que remete às 

técnicas corporais nos estudos de Marcel Mauss: a técnica do cotidiano, que são 

condicionadas pelo ambiente cultural, e as técnicas do corpo extracotidiano que é próprio da 

situação de representação espetacular. Para Eugenio Barba, um dos aspectos que diferencia a 

técnica cotidiana da extracotidiana teria que ver com o modo como cada uma gasta a energia: 

enquanto a técnica corporal cotidiana visa o mínimo de esforço para o máximo de 

desempenho, a técnica corporal extracotidiana faz o inverso, utilizando o máximo de energia 

para um mínimo rendimento (BARBA, 1994, p. 31). Tendo em vista que essa distinção é 

válida sobretudo no contexto pedagógico, ela deixa uma lacuna para ser pensada: existe 

algum momento no qual somos capazes de abandonar completamente os condicionamentos 

culturais que são próprios da vida cotidiana em favor da criação de um corpo cênico? 

Ao se defrontar com essa mesma questão, Renato Ferracini problematiza a 

arbitrariedade dessa distinção, onde o corpo extracotidiano assume um caráter abstrato, 

separado da experiência empírica, e portanto idealizado, em oposição ao corpo cotidiano que 

está mergulhado nos automatismo e banalidades, do qual seria preciso fugir ou tomar 

distância. Ferracini chama a atenção para dois aspectos que podem ser pensados: em primeiro 

lugar, o fato de que, a rigor, nós nunca saímos completamente do corpo cotidiano, pois 

“Enquanto ator tenho meu corpo cotidiano e é dele que devo gerar qualquer outro corpo. É 

dele, e somente dele, que criarei um corpo-em-arte.” (FERRACINI, 2003, p. 85). O segundo 

aspecto, decorrente do primeiro, diz respeito ao modo de fabricação do corpo cênico, 

considerando o fato de que “O corpo e a energia extra-cotidiano vêm do corpo-cotidiano, 

mais precisamente de sua (re)construção, ou ainda, de sua desautomatização.” (FERRACINI, 

2003, p. 85), colocando em evidência não um corpo ou outro, mas a relação entre esses 

corpos. Finalmente, o autor propõe um outro exercício teórico: 

Não sub-dividir corpos tentando encontrar regras específicas de cada universo 
corpóreo criado para depois pensar um relacionamento entre eles até chegar 
ao corpo-em-arte. Prefiro sim, pensar um único corpo, aberto a todas as 
multiplicidades inerentes a ele mesmo e que se auto gera nele mesmo, sempre, 
incluindo aí o corpo cotidiano, o corpo-em-arte, as ações físicas e vocais geradas 
nesse corpo-em-arte e mesmo a zona de relação com o espectador, essa zona 
de afetar e ser afetado, essa zona de turbulência. (FERRACINI, 2003, p. 85) 

Ao pensar o corpo em termos pluridimensionais, atravessado por incontáveis vetores, 

toda a questão recai sobre a maneira de conjugar tais fluxos, o trabalho de avaliar aquilo que 
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passa e o que não passa, atividade que parte necessariamente do corpo cotidiano, mesmo que 

seja para desconstruí-lo e testar suas outras potências. Essa perspectiva de trabalho com o 

corpo é particularmente marcante nas poéticas da cena contemporânea, onde diversas 

pedagogias da atuação, da dança e da performance tomam a “desconstrução dos hábitos 

cotidianos como ponto de partida para a construção de uma intensidade comunicativa” 

(QUILICI, 2015, p. 117). Como pontua Cassiano Quilici, o corpo cotidiano é um corpo 

automatizado, em que toda ação realizada é mera reprodução mecânica, onde estamos 

mergulhados na dispersão de nossos afazeres utilitaristas ou mesmo agindo 

inconscientemente, no “piloto automático”, desvinculados do pensamento e da atenção, onde 

esses padrões de comportamento são reforçados, ou mesmo impostos, pelo meio social no 

qual estamos inseridos (QUILICI, 2015, p. 117-118). A experiência artística seria justamente 

aquilo que nos permite romper com o esquema sensório-motor no qual estamos enredados, o 

que tem consequências interessantes para pensar a formação do artista, principalmente na 

construção de um tipo de sensibilidade. 

Percebemos assim que a desconstrução do corpo cotidiano necessita de um trabalho 

que vá além da reprodução de técnicas e artifícios, que passa inteiramente pelo tipo pela 

atenção às sensações que o trabalho é capaz de suscitar, no corpo do artista, e que pode 

desencadear uma metamorfose radical no agir, no comportamento, no pensamento, na 

percepção e é claro, na sensação. Nas palavras de Quilici, “A desmontagem do corpo 

cotidiano significa, no limite, tornar acessível a experiência da ‘não forma’”, experiência 

caracterizada pelo “fluxo contínuo de sensações, afetos, percepções, que aparecem e se 

dissolvem incessantemente, sem querer agarrá-las ou rejeitá-las.” (QUILICI, 2015, p. 121), 

driblando assim a dimensão reativa do corpo cotidiano, que se organiza fundamentalmente em 

torno da representação e da conservação de mundos já conhecidos. Adquirir certa intimidade 

com a experiência da não forma é indispensável para que o sujeito se coloque em questão, e 

com ele seus hábitos e automatismos, para daí extrair sua poética. 

É dessa familiaridade paradoxal com o informe e com a impermanência, 
vivida no próprio corpo e nas relações, que poderá surgir uma nova 
qualidade de ação e de presença. A princípio, a experiência da “não forma” é 
também uma “não ação”. Ela exige o desapego de qualquer noção de 
projeto, qualquer expectativa de resultados. A dificuldade reside justamente 
na suspensão dos objetivos, das relações de uso e da nossa usura (o sujeito se 
constrói a partir de seus afazeres). (QUILICI, 2015, p. 121) 
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A partir desse diálogo podemos fabricar uma hipótese: o que está em jogo, e que é 

comum ao trabalho de atuação e à prática da cartografia, seria a criação de um tipo de 

sensibilidade. Se a sensibilidade é aquilo que excede as representações constituídas, e se ela 

diz respeito ao grau de permeabilidade em relação ao que nos ocorre, resta saber de que 

maneira o corpo pode captar esse processo, já que a experiência da não forma se torna 

acessível na medida em que desmanchamos nossos automatismos corporais e mecânicas de 

pensamento e de ação, ativando aquilo que Rolnik (2018, p. 54) nomeou de saber-do-corpo ou 

saber-do-vivo: um tipo de saber nem objetivo nem subjetivo, mas intensivo, que parte da 

tentativa de decifrar as sensações que constituem a cartografia do presente. 

Os Percursos 

Seguindo os passos Manoel de Barros, vemos como o poeta atribui sua experiência 

criativa à um coletivo de personagens, que ele diz serem seus colaboradores no ato de escrever: 

Três personagens me ajudaram a compor estas  
memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança; 
dois, os passarinhos; três, os andarilhos. A 
criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos 
me deram desprendimento das coisas da terra. E os 
andarilhos, a preciência da natureza de Deus. 
Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em 
primeiro lugar que eles faziam da ignorância. 
Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. E ainda 
 Multiplicavam o nada por zero – o que lhes dava 
uma linguagem de chão. Para nunca saber onde 
chegavam. E para chegar sempre de surpresa. 
Eles não afundavam estradas, mas inventavam 
caminhos. Essa a pré-ciência que sempre vi nos 
andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. 
Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza 
um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos 
a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar 
ter motor nas costas. E são livres para pousar em 
qualquer tempo nos lírios ou nas pedras – sem se 
machucarem. E aprendi com eles ser disponível 
para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a 
criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos 
e a criança em mim, são meus colaboradores destas 
Memórias inventadas e doadores de suas fontes.  
(BARROS, 2018, p. 57) 
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Quando a experiência me ensinou que a solidão é sempre uma forma de povoamento, 

busquei com cuidado e atenção me desfazer de tudo o que sabia, queria e imaginava para 

melhor escutar as vozes que emanam do estar só. Mas eram muitas! Um falatório incessante 

de muitas vozes dissonantes: teorias se contradizendo, múltiplos sentidos em uma mesma 

palavra, discordâncias entre o vivido e o seu relato. Elas sussurram porque querem se 

incorporar no mundo, adquirir consistência, existir realmente. E o que faz o artista? Sou um 

ator, e por esse motivo, quando vejo Manoel de Barros apresentando personagens que são 

colaboradores da escrita de sua poesia, sinto-me num campo bastante familiar, com o qual é 

possível vislumbrar um encaminhamento para as vozes que pedem passagem. Então comecei 

a narrar os encontros com as personagens mais insistentes, que caminham para dentro, para 

fora e pelo meio do mundo da arte. 

Faço as vezes de Manoel de Barros, e revelo aqui o encontro com três personagens, 

cada qual com um ensinamento. Cada encontro toma a forma de um personagem conceitual 

distinto, um para cada capítulo, a saber: a criança, o animal, o andarilho. Respeitando a 

singularidade de cada personagem, encontramos traços em comum no feitio da escrita: todos 

os textos remetem a um acontecimento que se deu na prática e convocou um percurso teórico, 

no qual nos restringimos a investigar somente os campos onde a arte e a cartografia se tocam. 

 O primeiro percurso, chamado “A criança”, parte da experiência vivida pelo 

pesquisador na Ilha do Bananal, no estado do Tocantins, durante um processo criação de um 

espetáculo teatral, onde a perplexidade diante dos caminhos estreitos do cerrado tocantinense, 

que não levam a lugar algum, os chamados trieiros, põe em questão a própria ideia de 

finalidade que rege o cotidiano. Para pensar a ausência de finalidade no campo da cartografia, 

convocamos o pensamento de Deligny, que conviveu durante muitos anos com crianças 

autistas numa propriedade rural, elaborando naquele espaço bucólico e silencioso um 

dispositivo pedagógico que, por meio do desenho, visava acompanhar seus gestos, mapeando 

as linhas de errância que coexistem com as linhas costumeiras, que o levam a distinguir o 

fazer (atividade com finalidade) e o agir (atividade sem finalidade). 

O segundo percurso, chamado “O animal”, possui três ramificações. A primeira parte 

da experiência vivida pelo pesquisador na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, durante um 

dia de treinamento no Laboratório Intercultural de Atuação (LIA), projeto de pesquisa do 

Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado pelo 
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professor e orientador Ricardo Gomes, onde um pequeno acidente – o doloroso deslocamento 

da articulação do ombro direito – durante um estudo de improvisação ocasionou o encontro 

com a literatura de Franz Kafka e suas personagens animalescas, sobretudo na novela “A 

Metamorfose” (KAFKA,1997a). A segunda ramificação se dá através do conto “Na Colônia 

Penal” (KAFKA, 2009), buscando tecer um diálogo com os estudos sobre o corpo e 

mecanismos de controle. A terceira ramificação se faz a partir do texto “A Construção” 

(KAFKA, 1998), explorando o funcionamento da lógica rizomática que está na base do 

método da cartografia (PASSOS & KASTRUP & ESCÓSSIA, 2009). Procuramos cartografar, 

com a ajuda da filosofia e da teoria literária, situações onde o corpo atinge experiências-

limite, como a exclusão, a tortura e o estranhamento do próprio lar, mas também a busca 

incessante de uma saída. 

O terceiro percurso, chamado “O Andarilho”, parte da experiência vivida em um 

estudo cênico solo intitulado “Figura limpando o chão”, ainda na cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, estudo que encontra-se em processo, e que tem como matriz de investigação o 

esvaziamento do corpo em cena, encontrando nesse movimento regressivo uma progressão da 

nossa capacidade de afetar e ser afetado. Localizado na fronteira entre compressão e 

expansão, o estudo para o esvaziamento se alinha com as correntes de pensamento que tratam 

da problemática dos campos expandidos da arte, não somente no âmbito da hibridação das 

linguagens, mas para além do campo estritamente artístico: da sua expansão para outros 

campos da cultura. O que buscamos mostrar é que essa progressão, tanto no corpo que 

aumenta sua capacidade quanto na teoria que busca burlar fronteiras constituídas, pode ser 

alcançada por uma ação negativa, uma não-ação. 

Ao final, fizemos um exame sobre as matérias coletadas em cada passeio e seus 

possíveis encaminhamentos para a construção de ferramentas teóricas e práticas para o 

trabalho de atuação. 

Mas antes de concluir essa introdução, é necessário falar de alguns aliados, 

pesquisadores que se dedicaram em aproximar a cartografia das artes da cena, seja como uma 

metodologia de pesquisa, seja como um procedimento de criação. Suas contribuições foram 

importantes nessa pesquisa, embora não apareçam como referências explícitas no decorrer do 

texto. Como metodologia de investigação em artes cênicas, Souza e Ferracini (2019) propõem 

que a cartografia do processo criativo é composta em pelo menos dois âmbitos: a cartografia-
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cênica, “que diz respeito à construção do material de cena a ser apresentado enquanto obra” e 

a cartografia-mapa, “que se estabelece como uma documentação produzida do – e no – 

rastreamento, registro e transfigurações dos vários aspectos que a investigação comporta.” 

(SOUZA & FERRACINI, 2019, p. 389). No mesmo espirito metodológico, temos as 

contribuições de Dias e Barbosa (2019), que colocam o método da cartografia à prova no 

contexto da formação artística, ao acompanhar o processo criativo de um grupo de estudantes 

do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, numa disciplina teórica e 

prática sobre a poética de Artaud. As autoras também propõem duas dimensões da prática 

cartográfica: um procedimento individual de mapeamento do processo, realizado por cada um 

dos estudantes sob a forma de um memorial afetivo e o mapeamento realizado pelas autoras 

que, na posição de professoras, visa acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

criativo como um todo (DIAS & BARBOSA, 2019, p. 62). Aliando os campos da arte e da 

educação, Nardim (2015) faz um exercício bastante interessante por meio de uma pedagogia 

performativa: a autora transforma cada uma das oito pistas presentes no livro “Pistas do 

Método da Cartografia” (2009) em um programa performativo, debruçando-se especialmente 

no problema da atenção. Estes são apenas alguns exemplos das inúmeras contribuições de 

pesquisadores, professores e artistas que estão em busca de um modo de acompanhar seus 

processos no campo da arte. 

Este trabalho é apenas mais um nessa constelação de saberes. 
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PERCURSO 1: a criança 

O trieiro 

O relato do processo criativo do espetáculo “Trieiros – no meio de um monte de nada” 

é o ponto de partida deste capítulo. Todas as experiências narradas possuem traços comuns: a 

interferência de agentes externos e o acompanhamento de movimentos simultaneamente a sua 

realização. A partir desses relatos, levantamos a problemática da confecção de mapas a partir 

da experiência vivida, o que nos leva a examinar a obra do poeta e etólogo Fernand Deligny. 

No meio de um monte de nada, indo para lugar nenhum, encontro um homem chamado 

ninguém. Ele carrega três sacos de estopa contendo arroz, cada saco pesa pelo menos vinte 

quilos. Devido à fraqueza da idade avançada, o homem carrega um saco de cada vez: 

Leva o primeiro saco de arroz a cerca de cinco metros adiante. Volta. 

Leva o segundo saco de arroz a cerca de cinco metros adiante. Volta. 

Leva o terceiro saco de arroz a cerca de cinco metros adiante. Recomeça. 

E assim vai por todo o caminho. 

No Estado do Tocantins, chama-se popularmente de “trieiro” um caminho estreito em 

meio à floresta ou campo, formado por passagens sucessivas de seres humanos ou animais, que 

por sua vez também são chamados de trieiros. A palavra reúne em si dois processos distintos, 

caminho e caminhante. As formigas, nesse sentido, são trieiros. É diferente de estradas ou 

trilhas, que possuem um maior fluxo de passantes, ou indicam conexões entre pontos bem 

definidos. Um trieiro diz respeito a traços quase invisíveis no espaço, ao ato de caminhar – 

podendo inclusive, chegar a lugar algum. Fim do atalho. O trieiro seria a criação de um caminho 

e o ato de percorrê-lo. Não determina pontos, e sim meios. 

Uma mesma palavra encarna o sujeito da ação e seu ato. Criação e registro se 

confundem, apesar de não serem similares, como em uma estranha bifurcação. Parar, olhar 

para trás, lá está o caminho percorrido até aqui, podemos voltar por ele. Ao olhar para frente: 

não é possível mais ter certeza, não se sabe ao certo onde vai dar. São caminhos formados por 

fluxos de passagens que não aparecem em mapas e não possuem placas, nem mesmo qualquer 

informação sobre onde vai dar. 
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Onde leva um trieiro? Talvez para lugar nenhum. 

Essa é a simplicidade que faz encontrar um grau de amplitude numa linha no meio de 

um monte de nada. 

Imagem 1: Caminho cego entre as cidades de Palmas e Pium. Mantendo os olhos fechados durante todo o 
caminho, segurando uma caneta em contato com uma folha de papel, deixando que os movimentos do carro 

marquem o trajeto. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Xanarai 

Estamos na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. O ano é 2013. Um 

encontro entre estudantes e professores do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT). O desejo era criar um experimento cênico livremente inspirado 

pela obra do poeta francês Antonin Artaud. As confluências espaço-temporais, os interesses e 

a disponibilidade dos agentes, a leitura dos textos do poeta maldito... Eram sinais do 

nascimento de um coletivo de investigação e criação cênica no ano de 2014: o Grupo Xanarai, 

formado por artistas, pesquisadores e professores residentes na cidade de Palmas. 

O Grupo Xanarai funcionava como projeto de extensão na referida universidade 

(UFT), atuando em três linhas de ação: criação de espetáculos, experimentos cênicos e 

performances, apresentados em teatros e espaços não convencionais (salas, ruas, praias, rios, 

trilhas); iniciativas no campo pedagógico em formatos diversos como aulas, workshops, 

treinamentos, imersões, em parceria ou não com artistas locais e de outros estados brasileiros; 

a pesquisa voltada para a relação intrínseca entre corporalidade, movimento e espacialidade, 

por meio do estudo e escrita de textos, discussões conceituais e experimentações práticas. 

Ao longo de sua existência, o grupo passou por formações diversas: existem aqueles 

membros que permanecem desde a formação original, assim como aqueles que participaram 

durante anos ou meses, e algumas aparições fugazes. Cada uma dessas presenças, tanto a mais 

breve quanto a mais duradoura, são marcas que compõem a vivacidade do corpo coletivo que 

é o grupo. Por isso, inscrevo aqui seus nomes: Karina Yamamoto, Denis Casima, Eliene Lago, 

Roni Bianchi, Vanessa Cardoso, Francisco Peres (Xyko Peres), Pedro Thiago Rodrigues, 

Vanessa de Carlem, Luciana Andradito, Filipe Porto, Marcial Azevedo, Ailton Yabeta, Caio 

Brettas, Fernanda Rodrigues, Helena Iscold, Keila Assis, Thiago Cassiano, Jackline Souza, 

Pedro Prata, Bruno Barreto, Tales Monteiro e Isilda Sales, além de muitos outros que 

colaboraram direta e indiretamente. 

Além desta dissertação de mestrado, temos atualmente dois membros do grupo 

desenvolvendo pesquisas de pós-graduação, que de alguma maneira, tocam nas experiências 

vividas junto ao Grupo Xanarai: Pedro Thiago Rodrigues e sua pesquisa de mestrado em 

Educação intitulada “Peso e pena: corpos e afetos adolescentes no cotidiano escolar”, pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Karina Yamamoto e a pesquisa de 
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doutorado em Artes da Cena, intitulada “Descontínuo e provisório: um desafio para mudar a 

perspectiva na criação de cenas”, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

O grupo possui um único espetáculo no seu repertório, intitulado “Trieiros – no meio 

de um monte de nada” , criado entre os anos de 2014 e 2015, num processo que levou o 1

Grupo Xanarai a uma série de viagens pelo estado do Tocantins, incluindo o Parque Estadual 

do Jalapão, Ilha do Bananal, Serra de Lajeado e Distrito de Taquaruçu. A premissa de nossa 

investigação era como transformar paisagens do cerrado tocantinense em paisagens corporais, 

numa dramaturgia guiada por imagens e sensações. A intuição que palpita entre as palavras é 

a do corpo andarilho que traça um caminho singular na medida em que é interpelado por um 

acidente, uma falha no sentido, um desvio de percurso, um acontecimento que exige pausa, 

intervalo, interrupção, como uma caminhada acontece mesmo que o corpo esteja imóvel. 

A seguir, evoco três momentos do processo criativo do espetáculo “Trieiros – no 

meio de um monte de nada”, a partir de relatos e imagens extraídos dos diários de trabalho 

utilizados naquele período: uma imersão na Ilha do Bananal; a coleta de folhas de árvores 

para o cenário; um texto escrito por uma das atrizes do grupo num dia de ensaio em apenas 

ela compareceu. Como toda narrativa sobre um acontecimento passado, este relato já é uma 

reinvenção do vivido, sendo impossível abarcar toda a experiência; por esse motivo 

utilizaremos fragmentos do vivido, em toda sua descontinuidade. 

Ilha do Bananal 

Dois atores e duas atrizes deixam a capital tocantinense, indo em direção ao sudoeste 

do estado, no município de Pium. Nosso destino era a Ilha do Bananal, uma gigantesca ilha 

fluvial localizada na fronteira entre Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins, considerada um 

santuário ecológico por estar localizada na faixa de transição entre o Cerrado e a Amazônia, o 

que torna essa região um espaço bastante singular e importante para os estudos ambientais. A 

ilha é contornada pelos rios Araguaia e Javaés, também conhecido como braço menor do 

Araguaia, em cujas profundezas escuras, segundo a tradição indígena do povo povo Inỹ/

 O espetáculo na íntegra pode ser assistido pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=_oxuJv6DhfI ou 1

parcialmente pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=dPOgPRyKgqk (acesso em 01/10/2019)
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Javaé, os seres humanos têm sua origem. Lá realizamos uma imersão de cinco dias, no Centro 

de Pesquisa Canguçu , que pela primeira vez recebia um grupo de artistas. 2

Andando pela mata, somos quatro pessoas. Estamos jogando “siga-ao-mestre”, 

atividade comum em laboratórios de treinamento. Exploramos o espaço com essa dinâmica 

durante cerca de duas horas. Cada um carrega consigo um pedaço de pau, coletado durante a 

estadia. Em dado momento, K. cutuca um buraco no tronco de uma árvore. Imediatamente um 

bando de morcegos começa a sair do buraco, que era na verdade uma toca. Corremos e 

gritamos enquanto somos perseguidos. 

Noite. Estamos no meio da mata, numa estrutura de madeira octogonal que lembra um 

quiosque. Acendemos oito velas, uma em cada quina do espaço – nossas únicas fonte de luz. A 

atividade que estávamos prestes a iniciar era dividida em quatro etapas. A primeira, um exercício 

de aquecimento que partia de uma caminhada pelo espaço, levando a atenção tanto ao entorno 

quanto aos movimentos da coluna vertebral, ampliando os movimentos progressivamente, 

mantendo o nível energético e evitando paradas bruscas, num limiar próximo da exaustão física e 

psíquica. Partindo desse estado corporal, demos início à segunda etapa, que consistia em criar uma 

postura estática, mantendo a energia gerada no exercício anterior, buscando codificar os mínimos 

detalhes, de modo que a postura pudesse ser repetida. Uma vez codificada, passamos para a 

terceira etapa, que consistia em criar três ações: caminhar, atacar, defender. A quarta etapa consistia 

numa improvisação coletiva, onde a interação se dava a partir dessas três ações. Em dado 

momento, R. estava prestes a golpear V., quando, subitamente, uma rã que estava grudada ao teto 

caiu a seus pés, com um enorme estrondo, assustando-nos e, evidentemente, desconcentrando a 

todos nós. K., que estava guiando a prática, percebeu que aquela pequena rã abalou a qualidade 

da energia que estava sendo trabalhada naquele momento. Cedemos cegamente à sua presença. 

Um passeio noturno de barco pelo rio Javaé. Apesar de ser noite de lua minguante, o céu 

estava limpo, sem uma nuvem sequer, povoado de inúmeras estrelas que iluminavam a paisagem, 

permitindo ver no escuro. Ao olhar para o horizonte, percebemos que a linha que dividia o céu 

estrelado de seu reflexo na água tinha desaparecido, gerando uma certa perda de referências 

espaciais – pequenos curto-circuitos em nossa percepção. Portando folhas de papel, canetas e 

uma pequena lanterna, procuramos escrever nossas impressões enquanto o passeio se dava. 

 O Centro de Pesquisa Canguçu foi inaugurado no ano de 1999 pela ONG Instituto Ecológica, e atualmente é 2

gerenciado em parceria com a Universidade Federal do Tocantins. O centro é destinado à pesquisa na área da 
ecologia, educação ambiental e biodiversidade, em nível nacional e internacional. Mais informações podem ser 
obtidas pelo sítio: https://ww2.uft.edu.br/index.php/cangucu (acesso em 05/01/2021, as 14:30)
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Imagem 2: Primeiro dia de imersão. Observando insetos na margem do rio Javaé. 
Um deles é devorado por um peixe diante de meus olhos. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagens 3: Primeiro dia de imersão. Observando insetos na margem do rio Javaé, um deles é devorado por um 

peixe diante de meus olhos. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Imagem 4: Segundo dia de imersão. Observando a Ilha do Bananal dentro de um barco, no meio do rio. 
Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Corrida das folhas 

Seis sacos de plástico de trezentos litros devem ser preenchidos com folhas de 

árvores do cerrado. Somos seis pessoas. Nos dividimos em duplas, entramos na mata e 

iniciamos uma corrida para saber qual dupla cumpre a tarefa no tempo mais curto. As folhas 

em grande quantidade fazem parte do cenário do espetáculo, cobrindo todo o chão do espaço 

cênico, revestido primeiramente com uma grande lona preta de cinco por cinco metros, 

normalmente usada em caminhões. Conforme os ensaios aconteciam, as folhas tinham de ser 

repostas, fazendo com que os participantes tivessem de repetir a corrida das folhas com certa 

frequência, possibilitando perceber certas transformações no ambiente em diferentes épocas 

do ano. Por exemplo, as folhas encharcadas no período das chuvas, ou cobertas de cinzas no 

período das queimadas. Tivemos de inventar nosso chão. As partituras sofreram pequenos 

deslocamentos, o piso fica escorregadio, o equilíbrio já não é mais o mesmo. Isso ficava 

bastante claro na partitura de uma cena, chamada “Travessia”, que consistia numa caminhada 

muito lenta, onde cada atuante evocava a imagem de um inseto. A seguir, dois esboços do 

trajeto realizado pelos atuantes no espaço cênico da cena “Travessia” (imagens 5 e 6). 

Imagem 5: Planta baixa do trajeto de cada ator/atriz na cena “Travessia”. As letras indicam as iniciais dos nomes 
de cada um dos atuantes. Espirais e semi círculos indicam rodopios, linhas retas indicam onde o percurso se 

torna homogêneo, enquanto que os rabiscos indicam movimentos singulares em ritmos variados. 
Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 6: Trajeto da cena “Travessia”, vista de um ângulo lateral, onde os deslocamentos aparecem 
tridimensionalizados. As linhas afinam, conforme a intensidade dos movimentos diminui. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Testemunho 

Solamente, numa sala de ensaio e portando um pedaço de bambu, a atriz e professora 

Karina Yamamoto inventou uma cena para o espetáculo, na ausência dos outros membros do 

grupo, que por diferentes razões não puderam comparecer naquele dia. Além de uma partitura 

física, ela criou um pequeno texto a partir de sua vivência pessoal enquanto migrante do 

sudeste para o norte do Brasil. No ensaio da semana seguinte, que contou com a presença de 

todo os integrantes, assistimos a cena criada em nossa ausência. Karina repetiu a partitura 

algumas vezes, e numa dessas, comecei a transcrever o texto que ela dizia em meu diário, 

simultaneamente ao seu ato. Eis o texto manuscrito: 
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Imagem 7: Exercício de escuta. Assistindo um ensaio, escrevendo o texto enquanto ele se fazia no corpo da atriz, 

anotando no diário pessoal. Manuscrito de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Como fazer o mapa? 

O “como” é sempre a pergunta que retorna, como uma solicitação de ferramentas que 

possam analisar essas experiências. É possível pensar a metodologia de investigação em 

vizinhança com a metodologia de criação, que até aquele momento era muito nebulosa. 

Haviam exercícios e dinâmicas comuns, que não se sustentam enquanto uma formalização, 

mas suscitaram experimentações em diferentes escalas: da monumentalidade de um céu 

estrelado até a queda da rã. Então saímos em busca de ferramentas para tornar sensível e 

perceptível, compreensível e partilhável os procedimentos de criação, tendo em vista que 

muitos deles foram acidentais, não previstos, enquanto que outros estão radicalmente 

vinculados a um contexto específico. Este é o primeiro impasse: não apenas o que fazer da 

experiência vivida, mas que modo de pensar a experiência demanda. Ao buscar por um 

método adequado, surgiu o interesse pelo método da cartografia, que, em uma primeira leitura 

bastante rasa, parecia condizer com a natureza desses processos, já que o processo criativo era 

baseado em aspectos da geografia tocantinense. Mas o encontro com essa metodologia acabou 

por gerar um outro encontro: a obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
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Imagem 8: Microcartografia do espetáculo “Trieiros”, a partir das imagens e metáforas de criação utilizadas na 

composição de cenas. Nas duas primeiras linhas, temos algumas das materialidades como canoas, sacos de 
folhas e peixes. Na segunda linha, um fragmento de uma sequência de movimentos. Na terceira linha, imagens 

da última cena do espetáculo, intitulada “Revoada” Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal.. 
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Latitude e Longitude  

No debate contemporâneo sobre o corpo, a posição de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari é singular. Dizem eles, na esteira de Espinosa: 

Um corpo não se define pela forma que o determina, nem como uma 
substância ou sujeito determinados, nem pelos órgãos que possui ou pelas 
funções que exerce. No plano de consistência, um corpo se define somente 
por uma longitude e uma latitude: isto é, pelo conjunto dos elementos 
materiais que lhe pertencem sob tais relações de movimento e de repouso, de 
velocidade e de lentidão (longitude); pelo conjunto dos afectos intensivos de 
que ele é capaz sob tal poder ou grau de potência (latitude). Somente afectos 
e movimentos locais, velocidades diferenciais. Coube a Espinosa ter 
destacado essas duas dimensões do Corpo e de ter definido o plano de 
Natureza como longitude e latitude puras. Latitude e longitude são os dois 
elementos de uma cartografia. (DELEUZE, GUATTARI, 2012, p. 49) 

Enquanto a longitude corresponde ao plano formas, da matéria extensiva e dos objetos 

na sua concretude, a latitude corresponde ao plano das forças, da matéria intensiva e do 

diagrama de afetos que faz oscilar nossa potência de agir e ser agido. Recusam tanto a linha 

platônica quanto aristotélica, ao não considerar o corpo nem como empecilho nem como 

instrumento da alma. Ao mesmo tempo, se recusam a definir um corpo como pura fisicalidade e 

a assimilar o que é matéria à concretude das coisas. Que implicações a introdução das 

intensidades acarreta para se pensar o corpo? Seria preciso repensar matéria e forma? Como 

lembra David Lapoujade a distinção clássica entre matéria e forma, proveniente da filosofia 

aristotélica, define esses componentes do seguinte modo: “a matéria como simples potência e a 

forma como ato puro” (LAPOUJADE, 2002, p. 81), existe portanto a matéria-argila e a forma-

vaso. Mas isso não significa que a forma-vaso possui qualquer eficácia em si para moldar a 

matéria-argila, sendo necessário um terceiro termo que age a forma na matéria: um agente, o 

artesão. Ou seja, o ato só se efetua mediante a aparição do agente, e é apenas em ato que a 

potência se revela enquanto tal, o que quer dizer que a potência depende da escolha do agente. 

Por mais que esse pensamento seja proveniente do campo filosófico, ele nos diz muito sobre os 

processos do artista, que num ato quase divino compõe a obra anteriormente idealizada. 

Essa dependência do agente é uma das principais tônicas da modernidade e da sua 

crença antropocêntrica que coloca o homem ocidental como realizador e medida de todas as 

coisas. É nesse período que se inaugura a crença em um “eu” definido pela sua capacidade 
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racional; que será fortemente colocada sob suspeita, a fim de explorar outros universos do 

conhecimento e suas lógicas heterodoxas. Nesse cenário racional, o pensamento fica restrito 

ao metadiscurso, que fala com distanciamento de seu objeto, “que teria por objetivo formular 

critérios de legitimidade ou de justificação dos outros discursos” (MACHADO, 2009, p. 8). 

Ainda que essa concepção de sujeito se estabeleça entre os séculos XVIII e XIX, essa lógica 

se mantém em tradições de pensamento como a epistemologia, o neopositivismo, e a filosofia 

da linguagem (MACHADO, 2009), e se desdobra de diferentes maneiras em nosso 

contemporâneo. Nesse âmbito, o processo de conhecimento partiria de uma mediação 

racional, de cânones instituídos, de representações que o sujeito lança sobre seu objeto, que 

pode unicamente ser conhecido pela racionalidade, excluindo o campo dos afetos. 

A cartografia enquanto campo metodológico e epistemológico implica em 

desmanchar certas estruturas, destituir seu valor, diluindo a dicotomia entre o sujeito e objeto 

do conhecimento, sem modelo a priori para alcançar uma meta. Para adotar esse tipo de 

postura investigativa, é preciso engendrar o campo de pesquisa como um sistema complexo e 

relacional, feito de agenciamentos consistentes e precários, sempre aberto a desvios, 

derrapagens, derivas e errâncias. Segundo Passos e Barros, a cartografia implica em uma 

reversão – e por consequência uma torção – metodológica que visa produzir uma modificação 

na relação entre os termos: 

O desafio é o de realizar uma reversão do sentido tradicional de método – não mais 
um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas o primado do 
caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-
metá. A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da pesquisa 
sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, 
o pesquisador e seus resultados. (PASSOS&BARROS, 2015, p. 17)  

De um lado, na concepção mais tradicional de método, há um caminho pré-

determinado, fazendo com que se atinja um objetivo específico e premeditado, ou então: saber 

o caminho para depois percorrê-lo, sabendo de antemão onde se quer chegar. A cartografia 

inverte o sentido dessa operação, passando a criar as metas na duração do caminho, no 

instante mesmo em que é percorrido. 

É um tipo de pesquisa que não abre mão dos afetos gerados por encontros singulares e 

de sua potência transformadora, numa espécie de co-engendramento do campo ou objeto 

pesquisado e o corpo do pesquisador. É preciso ter abertura ao contingente e mover-se junto 
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com a pesquisa a cada instante e perceber os movimentos que traça em nós, produzindo um 

estado de investigação e de atenção contínua. Passos e Barros (2015) afirmam que a cartografia 

como orientação metodológica não é uma ação sem direção, e que o rigor da pesquisa se daria 

na formulação das estratégias a partir dos impasses e embates encontrados pelo percurso. 

A metodologia em sua acepção cartográfica estaria sempre aberta e conectável, com 

ênfase no processo de experimentação, suas descobertas e remanejamentos. A reinvenção 

metodológica se daria na medida em que a pesquisa já é um modo de intervenção imediata no 

mundo, não havendo separação delimitada entre sujeito e objeto de conhecimento. A cartografia 

é um campo a se construir, reconstruir, desmontar, desarranjar. Assim, todas as experiências do 

cartógrafo entram em jogo em sua pesquisa; seu corpo entra em modulação com o ambiente, e o 

ato de pesquisar é expandido, mais próximo de um estado investigativo, sempre à espreita. 

O trabalho do cartógrafo aqui pode ser compreendido na sua dimensão de estratégia 

e de construção do comum. Alvarez e Passos (2015, p. 133) afirmam que a pesquisa 

cartográfica parte de uma ideia de território que não se confunde com a fisicalidade do espaço 

já dado e construído, pois não se trata de um espaço que preexiste à sua habitação, por onde 

os corpos adentraram. A principal questão da cartografia territorial é que o espaço comum não 

está dado, mas precisa ser construído, habitado e propagado. Temporalidade e espacialidade 

construídas em atos. Disso decorre que o cartógrafo está sempre em situação de aprendizado, 

“aprendiz-cartógrafo” (Alvarez e Passos, 2015, p. 135). 

Jangadas e tentativas 

Foi investigando a cartografia que afundamos no mundo dos túneis subterrâneos da 

terra e do inconsciente. Mas não apenas: na lida objetiva com uma pesquisa, há sempre a 

presença de pontas de caos, acidentes imprevisíveis, que desviam dos objetivos imaginados, 

projetados, estipulados. Cabe ao pesquisador tomar as decisões do que fazer com seus 

desvios: ignorar, encobrir, narrar, reavaliar, colorir, fantasiar. Mas tudo muda quando o 

próprio caminho metodológico é posto em questão, e com ele, a ideia de projeto: quando os 

rascunhos, desvios e restos passam não só a ter relevância, mas a ser o nó central da 

investigação. Estamos ainda falando de um projeto? 
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Talvez isso não seja um projeto. Pelo menos não na sua concepção tradicional. Seria 

o caso, talvez, de utilizar outras palavras, outros conceitos, de tentar...? 

Talvez seja outra coisa, como apenas uma tentativa.  

Pesquisando antípodas da noção de projeto a ser realizado, para além do universo 

estritamente acadêmico, esbarrei na palavra “tentativa”, utilizada em um sentido muito 

particular, elevado a um patamar que excede o uso meramente coloquial da palavra, e que 

parecia desviar da noção mais tradicional de projeto, de modo a incluir as errâncias do 

processo. Refiro-me ao modo como o poeta e etólogo Fernand Deligny (2013; 2015) utiliza a 

palavra para se referir às diferentes fases de seu trabalho pedagógico realizado com idosos, 

psicóticos, jovens ditos “delinquentes” e crianças autistas, na França do final dos anos trinta 

até sua morte, em 1996. Mas porque utilizar uma palavra tão mundana, cotidiana, frouxa, 

precária e inocente como “tentativa”? Porque esquiva da dimensão pomposa e monumental 

que a ideia de projeto acarreta? 

[...] o que Deligny chama de uma tentativa - não é um projeto, não é uma instituição, 
não é um programa, não é uma doutrina, não é uma utopia – mas uma tentativa, diz 
ele, frágil e persistente como um cogumelo no reino vegetal... Uma tentativa esquiva 
às ideologias, os imperativos morais, as normas. Uma tentativa só sobrevive se não 
se fixar um objetivo, mesmo quando inevitavelmente é chamada a realizá-lo. 
(PELBART, 2013, p. 265) 

Não se trata, é claro, de falsa modéstia, mas de algo muito mais empírico e radical, a 

recusa dos imperativos engendrados pelo campo social e a produção de um modo de 

existência que traz algo de inédito, como coloca Marlon Miguel: “Deligny define uma 

tentativa como uma posição radical a se tomar, como algo próximo de uma obra de arte, no 

sentido em que ela deve inovar, fabricar um método que desvia o ‘fazer como’”. (MIGUEL, 

2015, p. 58). Esse aspecto de inovação fica evidente em Cévennes, onde passou a conviver 

com crianças autistas não verbais diariamente em uma propriedade rural, desenvolvendo junto 

delas e de outros adultos (chamados de “presenças próximas”) um modo de existência em 

rede. Nesse período, Deligny dirá que sua tentativa é análoga à uma jangada: 

Usei a imagem da jangada para evocar o que está em jogo nessa tentativa, nem 
que seja para dar a ver que ela deve evitar ser sobrecarregada, sob pena de 
afundar ou de virar, caso a jangada esteja mal carregada, a carga mal 
distribuída [...] Uma jangada, sabem como é feita: há troncos de madeira 
ligados entre si de maneira bastante frouxa, de modo que quando se abatem as 
montanhas de água, a água passa através dos troncos afastados. Dito de outro 
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modo: não retemos as questões. Nossa liberdade relativa vem dessa estrutura 
rudimentar, e os que a conceberam assim – quero dizer, a jangada – fizeram o 
melhor que puderam, mesmo que não estivessem em condições de construir 
uma embarcação. Quando as questões se abatem, não cerramos fileiras – não 
juntamos os troncos – para constituir uma plataforma concertada. Justo o 
contrário. Só mantemos do projeto aquilo que nos liga. Vocês veem a 
importância primordial dos liames e dos modos de amarração, e da distância 
mesma que os troncos podem ter entre eles. É preciso que o liame seja 
suficientemente frouxo e que ele não se solte. (DELIGNY, 2013, p. 90) 

A estrutura rudimentar de uma jangada não é fruto da falta de capacidade dos 

construtores, nem mesmo da falta de condições materiais. Nada de capacitismo. Nem mesmo 

o seu funcionamento depende da rigidez com que se amarram os troncos uns aos outros. 

Diferente do que poderíamos imaginar, são as lacunas entre os troncos de madeira, ligados 

pela amarração suficientemente frouxa para não soltar, que garantem que esta embarcação 

possa se sustentar nas águas dos rios, persistir em sua flutuação. É surpreendente que essa 

construção precária seja também aquilo que garante a liberdade. Mas o que parece essencial é 

que sem a porosidade da construção, ela própria está fadada à ruína – assim como reter 

questões a todo custo pode afundar a embarcação. Ressaltando a importância dos liames, dos 

nós, o trabalho desenvolvido em Cévennes consistia em urdir esses fios de existência em um 

plano comum, que formula suas próprias regras de convivência.  

A vida em rede 

Em que consiste a originalidade das tentativas de Deligny, em especial no que se refere 

ao seu trabalho com as crianças autistas? Seu objetivo era a construção de um modo de 

existência coletivo em rede, onde o silêncio e o gesto do autista poderiam germinar livremente 

sem a exigência constante do uso da linguagem e da comunicação impingida pelo campo social. 

Tal convivência visava não adaptar o comportamento das crianças a esses imperativos da 

sociabilidade, mas justamente esquivar desses imperativos, “num mundo onde o balanço da 

pedra e o ruído da água não são menos relevantes do que o murmúrio dos homens.” (PELBART, 

2013, p. 261). Mas como se dava o funcionamento dessa pequena comunidade silenciosa? 

Trata-se, em primeiro lugar, de uma organização que é de fato e 
concretamente em rede. Diferentes pessoas vivem em pequenas unidades 
(aires de séjour) espalhadas em um grande território. Essas unidades são em 
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geral coordenadas por um ou dois adultos (présences proches) e se 
encontram entre cinco e vinte quilômetros de distância umas das outras. 
Algumas unidades são simples acampamentos, outras uma pequena chácara 
com horta ou criação de cabra, outras uma pequena casa com um forno para 
produção de pão, etc... Elas são ao mesmo tempo interligadas, mas livres 
para experimentar como quiserem a vida no território. As crianças são livres 
para vagar por todo o território da rede e uma vez por semana pelo menos as 
presenças próximas se reúnem em uma das unidades, o Serret, o laboratório 
da rede, para discutir os “projetos”, os diferentes dispositivos e práticas. 
(MIGUEL, 2015, p. 59) 

A ideia de rede assume um papel fundamental no pensamento e na prática de 

Deligny, especialmente na busca de semióticas próprias ao modo de existência autista. Não é 

à toa que Deligny constrói seu conceito de rede à luz do que são para ele seus verdadeiros 

ancestrais: as aranhas. Recusando o modelo de filiação e parentesco própria ao estruturalismo 

de seu tempo, o autor compreende a produção da rede de modo análogo a como as aranhas 

tecem a sua teia: linhas que se estendem de um ponto à outro, que visam unicamente abraçar o 

acaso, acolhê-lo em suas fibras pegajosas. Mas o ponto importante é o fato de que o modo de 

existência em rede, assim como o tecer da teia do aracnóide, é estranho à ideia de um projeto 

prévio. Tudo ocorre a depender do encontro. 

É como a história do recanto de parede e da aranha que acabam por se 
encontrar; se de fato a aranha o procurou, pode-se dizer também que o 
recanto de parede aguardava. [...] Mas será possível dizer que a aranha tem o 
projeto de tecer sua teia? Não creio. Melhor dizer que a teia tem o projeto de 
ser tecida. (DELIGNY, 2015, p. 15-16) 

O tecer da teia não depende da vontade da aranha, mas sim do encontro com o 

espaço (um “aí”) e sendo a teia ela mesma a causa inata da sua produção incessante. Em 

outras palavras, a teia – ou a rede – não possui finalidade, pois visa justamente apreender o 

contingente. Os trajetos das crianças pela propriedade rural são como os fios da teia, que se 

engancham nos ramos das árvores, num monte de pedras, num balde, num pedaço de corda, 

num canto obscuro da sala. Assim como as aranhas, os autistas não têm a menor pretensão ou 

vontade de fazer esses passeios. Não existe intencionalidade. Eles simplesmente o fazem. 

Mas porque o fazem? 

Para nada. Pura ausência de projeto a realizar. É nesse vagar sem objetivo, nesse 

tatear sem resposta, nessa errância permanente que encontramos gestos mínimos, expressões 

de suas singularidades. 
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O fazer, o agir 

Foi por meio dessa ausência de finalidade, esse ‘para nada’ da atividade aracniana 

que Deligny pôde distinguir dois modos de ação no mundo: o fazer e o agir. O fazer é uma 

atividade transitiva, dotada de finalidade, inteiramente regulada em torno da utilidade. Todo 

fazer parte da vontade, do querer de um sujeito, de um “eu” interior e consciente de si, o 

“homem-que-somos” delignyando. O fazer é toda ação realizada consciente/inconsciente 

que se encaminha para a formalização de um objeto, ou seja, um projeto posto de antemão 

marcado pela sua funcionalidade, por um ‘fazer algo para alguma coisa’: fazer a comida 

para comer, fazer um barco para navegar, fazer sentido para ser compreendido. Já o agir é 

inato, é uma atividade intransitiva, sem significação, sem intencionalidade, sem finalidade: 

trata-se de um gesto desinteressado, despojado das exigências impostas pela finalidade, sem 

necessidade de uma obra realizada ‘para alguma coisa’, um “agir sem finalidade” como diria 

Deligny (2015, p. 47). 

Não estaria Deligny retomando a distinção aristotélica entre a práxis e a poiesis? 

Pascal Sévérac dirá que não é o caso: 

A distinção entre “agir” e “fazer” não encobre, portanto, a antiga distinção 
entre “práxis” e “poiesis”: mesmo a práxis, que tem seu fim em si e visa a 
um certo aperfeiçoamento de si, culminando em Aristóteles na atividade 
teorética, remeteria ainda, para Deligny, a um fazer que toma a si mesmo 
como objeto. O agir, ao qual é necessário estar sensível, caso se queira ver 
isto que realmente se trama, é um agir anterior ao pensamento, um agir 
aracniano, se compreendemos por isso tudo o que se trama de maneira a-
significante, todas as formas de relação não simbólicas, desprovidas de 
sentido, de direção, isto é, desprovidas de objetivo e, por isso mesmo, de 
subjetivo. (SÉVÉRAC, 2017, p. 126) 

Enquanto que o homem-que-somos é estruturado pela linguagem, e a subjetividade é 

cindida em consciente e inconsciente, sujeito e objeto, dentro e fora, os autistas encontram-se 

fora de tais classificações. Deslocamo-nos para um campo nem objetivo, nem subjetivo: o que 

Deligny nomeou de a-consciente (DELIGNY, 2015, p. 144), uma dimensão pré-linguística e 

pré-lógica (SÉVÉRAC, 2017, p. 126) um plano comum à toda sorte de seres, animados e 

inanimados, humanos e mais-que-humanos, uma vez que Deligny considera que o agir é inato 

(DELIGNY, 2015, p. 21) a todos os seres (como a teia que tem o plano de ser tecida) 
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inclusive ao homem-que-somos, mas o que ocorre ao homem é que este insiste na 

sobreposição do fazer em relação ao agir. 

O que acontece quando paramos de sobrepor o fazer ao agir? Dito de outro modo: o 

que aconteceria se o homem deixasse de ser o referente universal? 

Mas é claro que aos olhos dos homens, fazedores por excelência, que buscam pela 

finalidade em todo canto, o agir seja taxado como irracional, sem sentido ou serventia, 

afinal, “Por que uma criança faria um desvio extremamente longo pelo rio se ele está 

carregado de madeira para o forno e se poderia seguir uma linha reta e mais curta? Por que 

ele descasca uma laranja se não quer comê-la?” (MIGUEL, 2015, p. 59-60). Para nada. 

Nenhuma dessas perguntas faz sentido do ponto de vista do autista. Mas isso não significa 

que a criança autista não tire proveito ou se beneficie de suas ações. Deligny descreve uma 

situação na qual o agir emerge: 

Se a garotinha A. se obstina em depositar galhinhos sobe as cinzas 
escurecidas de uma fogueira que não arde há dois anos, pouco lhe importa a 
finalidade do agir, se ele era um querer, nem que fosse alimentar as chamas; 
e se alguém quer que o fogo arda, é para se aquecer ou cozinhar seus 
alimentos. Os gestos de A., que bem se vê, são inoportunos e surpreendentes 
em sua obstinada abnegação, não nos parecem, ainda assim, radicalmente 
estranhos; não é a primeira vez que vemos um gesto de mesma natureza. 
(DELIGNY, 2015, p. 47) 

E em seguida o autor conclui que: 

O que A. quer é refazer um gesto que ela viu ser feito; e é muito possível 
que, no momento em que ela estava a ponto de fazer como, alguém a tenha 
impedido, por medo de que ela se queimasse; razão a mais para refazê-lo 
agora que ninguém a impede, de refazê-lo à farta. (DELIGNY, 2015, p. 48, 
itálico do autor) 

Esse agir da garotinha A. pontua a heterogeneidade temporal que se estabelece, um 

fazer que antes fora interditado, o colocar lenha na fogueira, é atualizado mesmo tendo se 

passado dois anos, quando a fogueira já não está mais ali, e sobram apenas rastros. Mesmo 

assim o agir da garotinha A. persiste sem o perigo de se queimar e sem a finalidade para a 

qual a fogueira era destinada. Esse é um dos princípios das tentativas de Deligny: a renúncia 

absoluta ao jogo dos interesses, a abnegação a todo objetivo, desprendimento de finalidade, 

mas que persiste num traçado que vagueia por diferentes paisagens. 
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É curioso ver com que abnegação uma criança autista pode agir. [...] 
Realmente existe abnegação, pelo fato de que o agir é desinteressado. Mas 
esse desinteresse diz respeito ao que seria o “quê” do querer, não ao 
indivíduo que se privaria do benefício de seus atos. (DELIGNY, 2015, p. 47) 

É justamente o objeto, o objetivo que é suspenso no agir. Foi investigando esse gesto 

sem finalidade que Deligny buscou traçar um plano comum, que acolhesse os agires autistas e 

seu modo de existência, desenvolvendo um mecanismo bastante original que visava 

acompanhar os deslocamentos das crianças pela propriedade, e que inspirou o conceito de 

cartografia na obra de Deleuze e Guattari, que inspira uma metodologia que visa acompanhar 

processos em lugar de representar um objeto, o que acarreta uma série de remanejamentos da 

concepção tradicional de método. Podemos nós agir em lugar de fazer? 

O mapa do resto 

Podemos nos perguntar se ao menos essas linhas tem um autor? Seria a criança que 

traça um caminho, ou o adulto que observa? 

Pusemo-nos a transcrever, em folhas transparentes, os trajetos de umas e 
outras, linhas de errância, e, depois, essas linhas, esses traços, nós os 
guardamos, nós os fitamos e continuamos a fitá-los, por transparência; 
alguns datam de dez anos, e outros, da semana passada. (DELIGNY, 2015, p. 
160). 

Falávamos a pouco do modo de convivência em rede, inspirado nas teias de aranha, 

que em ambos os casos tratava-se de acolher os acasos. Mas esquecemos de falar sobre uma 

diferença que é crucial: enquanto que a teia é produzida por uma única aranha, a rede de 

Deligny precisa ser tecida coletivamente, preservando o caráter horizontal, o que significa 

dizer que a rede possui não um único autor, mas sim múltiplos autores, pois “Quando há um 

claro desenho prévio almejado, presente na cabeça do autor, é aí que desaparece justamente a 

dimensão do ‘agir’, do ‘vagar’, em favor do ‘fazer’, portanto já finalizado, com o que 

desaparece o caráter da rede.” (PELBART, 2013, p. 262). 

É desse ambiente silencioso que germina o dispositivo de Deligny: o mapeamento 

dos trajetos das crianças autistas pela propriedade em Cévennes, realizado pelas presenças 
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próximas, que visavam traçar em folhas de papel transparentes os caminhos percorridos pelas 

crianças, sempre com certa distância, desenhando o caminho dos seus gestos, sonoridades, 

encontros, buscando apreender as pequenas diferenciações que ocorriam em trajetos 

considerados habituais: são as chamadas linhas de errâncias e as linhas costumeiras. A origem 

desse procedimento remonta a uma situação vivida por Deligny com um de seus 

colaboradores: 

O mito conta que esses mapas surgiram de forma casual, como uma 
indicação de Deligny a Jacques Lin, uma presença próxima que vivia 
acampada no Serret. Jacques não sabia em certo momento o que fazer em 
relação a uma criança, como cuidar dela, visto que ela se mordia, batia sua 
cabeça contra a parede, em impulsos completamente autodestrutivos que não 
cessavam. Deligny propõe então que em vez de fazer algo, em vez de 
intervir diretamente, que ele se afastasse e tentasse apenas traçar os 
movimentos dela. (MIGUEL, 2015, p. 59) 

Os trajetos como linhas estendidas entre pontos de referência no espaço, muito 

diversos entre si: um pedaço de madeira, um riacho, uma árvore, assim como as aranhas que 

começam a tecer sua teia ligando dois pontos da parede. Percebemos assim que Deligny 

buscava justamente lançar mão do agir sem finalidade como componente fundamental da sua 

pedagogia. Não interferir, apenas acompanhar e registrar os movimentos, colocar em questão 

o fazer do homem-que-somos. Mas em favor do que? 

Apesar da fórmula ‘para nada’ ser perfeitamente válida nesse caso, podemos 

perceber outro aspecto dessa tentativa de Deligny: “Quanto à maioria desses traços, faz tempo 

que esquecemos de quem são. Esse esquecimento nos permite ver ‘outra coisa’: o resto, 

refratário de toda compreensão.” (DELIGNY, 2015, p. 160). Em outras palavras, os mapas 

não são atribuídos nem à criança, nem às presenças próximas, os trajetos costumeiros e 

trajetos de errâncias se fazem na co-presença de seres animados e inanimados, pelos olhares e 

pelos encontros, tracejando no espaço um conjunto de linhas que, no entanto, já é algo que 

vale por si mesmo, mas que permanece na invisibilidade, na incompreensão: o resto. 

Há, para Deligny, não uma greve de fome, mas de fim, a greve da finalidade, 
do objetivo (terapêutico, pedagógico, ocupacional, político), daí o ritornello 
tão provocativo: para que isso tudo? Para Nada - ou seja, para preservar o 
Resto do Tudo, sabendo que o Tudo é desde sempre já uma truculência, e a 
totalização, violência. (PELBART, 2013, p. 285) 
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A proposta é radical: para além de toda identificação, recusa o aspecto memorial e 

autoral das linhas, buscando a persistência daquilo que resta de um todo, mesmo que esse 

resto seja o mais frágil, o mais precário, o mais dissidente, ele insiste de modo implacável na 

sua existência, como mostra o exemplo da garotinha A. a colocar galhinhos na fogueira 

apagada. Os mapas não almejam dizer algo, simplesmente expressam um trajeto que é 

elevado a um novo patamar, que não busca o controle e nem a vigilância. Mas qual seria 

exatamente o estatuto dessas linhas? 

Para Sévérac, a tentativa de Deligny opera num duplo movimento: pela 

desvalorização das faculdades inerentes ao espírito, como o entendimento, as ideias, a 

consciência do objeto e de si, a vontade; e a valorização da natureza, do inato, daquilo que 

não se submete à normatividade exterior e postula, de modo brincante, suas próprias normas 

(SÉVÉRAC, 2017, p. 126), seria onde o agir toma o lugar do espírito (SÉVÉRAC, 2017, p. 

124). Mas atenção: isso não significa dizer que o espírito desaparece ou que ele é substituído 

pelo agir, muito pelo contrário: Sérevac nota que o agir sem finalidade não vem ocupar a 

vacância do espírito, o agir é precisamente o lugar do espírito, quando deslocamos a dimensão 

espiritual do plano puramente abstrato para o plano concreto das ações. O agir e o espírito 

acabam por coincidir. 

O espírito é um trajeto 

Para que essa questão seja melhor demonstrada, faremos um pequeno deslocamento, 

deixando Deligny e os autistas de lado para observar outra situação onde o agir no lugar do 

espírito pode ser detectado. O filósofo David Lapoujade, num livro sobre Éttiene Souriau, 

descreve a seguinte situação: uma criança dispõe, com todo o cuidado e precisão, uma porção 

de objetos variados sobre a mesa de sua mãe, para agradá-la. A mãe, na sua distração 

cotidiana, chega e pega um dos objetos, devolve outro para a estante, desfazendo toda a 

ornamentação criada pela criança. Imediatamente a criança cai em prantos contidos, e a mãe 

não compreende o motivo do choro. Quando a mãe se dá conta do descaso, ela exclama: “ah, 

meu amor, eu não vi que era alguma coisa!” (SOURIAU apud LAPOUJADE, 2017, p. 43). O 

que a mãe não vê, ela, no entanto toca, desfaz, atropela. 
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Que “alguma coisa” é essa que a mãe não vê? Podemos dizer que é a 
disposição cuidadosa dos objetos que mostra a presença de um ponto de 
vista preciso da criança. Podemos dizer que é a “alma” da criança – 
inteiramente transportada para a disposição dos objetos. Nos dois casos, 
teremos razão; ela vê os objetos, pois mexe neles e os arruma, o que ela não 
vê é o modo de existência deles sob o ponto de vista da criança, a arquitetura 
esboçada diante de seus olhos. O que ela não vê é o ponto de vista da 
criança: ela não vê que há um ponto de vista - que existe a seu modo. 
(LAPOUJADE, 2017, p. 43-44) 

Existiria como uma cegueira da percepção, que vê as coisas concretas e manifestas, 

mas não vê que existem múltiplos pontos de vista, invisíveis, e que cada um desses pontos 

inaugura um mundo, um modo de existir. Isso é possível pois, segundo Lapoujade, perceber 

não é uma atividade meramente passiva, perceber é, antes de mais nada, entrar em um ponto 

de vista, apreender uma perspectiva do seu interior, desde dentro (LAPOUJADE, 2017, p. 

47). Retomando a discussão sobre a tentativa de Deligny: as presenças próximas, as linhas 

erráticas, os mapas, o agir, o a-consciente, tudo isso parece incidir justamente na cegueira dos 

homens para com o modo de existência mínimo das crianças autistas. Percebe-se uma busca 

em moldar a prática sem sobrepor um projeto, partindo do ponto de vista da criança, e não do 

adulto, inventando um dispositivo que visa unicamente acolher os mundos que esses pontos 

de vista criam num corpo comum, sem a interferência ou exigência de um modelo de 

sociabilidade pautado pela linguagem. 

A arte de dizer o que as crianças dizem 

O que tudo isso diz sobre a arte? Ou o que a arte teria a dizer sobre o “para nada”? 

Talvez não tentar buscar a resposta num objeto, mas no modo pelo qual olhamos para esse 

objeto. É o que Deligny parece sugerir ao encarar os mapas, onde os trajetos das crianças se 

confundem com linhas da pintura. 

Falar de teia faz pensar em pintura. Onde está o quadro antes de ser feito? 
Muitos pintores, e dos mais gloriosos, podem até ter dito que o quadro está 
na tela e que, quando se pinta, o difícil é conseguir livrá-lo do branco 
aparente da tela sem danificá-lo, sem nada esquecer e sem acrescentar nada. 
Mas essas palavras são tomadas como um paradoxo, quase como um chiste. 
Qualquer um sabe muito bem onde se encontra o projeto do quadro: na 
cabeça, na alma ou no coração do pintor. 
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Comete-se um grande erro ao não ouvir os que sabem do que estão falando.
[...] 
Direi o mesmo sobre esse modo de ser em rede que constitui, talvez, a 
própria natureza do ser humano, e, no caso, o “espírito” só intervém como 
excedente: sua obra é mais essa sobrecarga do que a estrutura da rede. 
O pintor está muito certo ao dizer que, pelo fato de o quadro estar na tela, o 
grande risco, quando se quer extirpá-lo de lá, é acrescentar, isto é, servir-se do 
aracniano como de uma rede de contenção de bagagens, na qual o artista se 
desestorvaria dos seus sentimentos, suas fantasias, suas ideias e sei lá eu mais 
o quê daquilo que o estorva. (DELIGNY apud SÉVÉRAC, 2017, p. 127) 

Quando Deligny compara a rede aracniana à pintura de um quadro (valendo-se de 

um jogo de palavras com a palavra toile, que em francês significa tanto teia como tela), o que 

se busca mostrar são ressonâncias quanto à confecção da rede e do quadro. Em ambos os 

casos, sobressai uma certa tendência por parte do homem-que-somos em projetar uma 

imagem pronta sobre a tela. Mas o pintor não está sozinho: está acompanhado do tempo de 

sua prática, situado em uma sociedade, em uma cultura, tem seus desejos e suas angústias do 

momento presente, suas convicções ideológicas, sua concepção de arte e sua linguagem, tem 

os objetos que o circundam, tudo o que constitui o corpo em sua singularidade. Deleuze dirá 

algo muito parecido em relação à pintura: 

É um erro dizer que o pintor está diante de uma superfície branca. A crença 
figurativa advém deste engano: de fato, se o pintor estivesse diante de uma 
superfície branca ele poderia reproduzir um objeto exterior que funcionasse 
como modelo. Mas não é assim. O pintor tem muita coisa na cabeça, ou a 
sua volta, ou no atelier. Portanto tudo o que há na sua cabeça ou à sua volta 
já está na tela, mais ou menos virtualmente, mais ou menos atualmente, 
antes que ele comece a trabalhar. Tudo isto está presente sobre a tela, 
enquanto imagens, atuais ou virtuais. Se bem que o pintor não tenha que 
preencher sua superfície branca, ele terá antes que esvaziá-la, desimpedir, 
limpar. (DELEUZE, 2007, p. 45) 

Seria antes necessária uma tarefa negativa: o esvaziamento, um modo de retirar tudo 

aquilo que estorva o espírito, de liberá-lo de tudo aquilo que o inquieta. Ao invés de representar um 

objeto que se tenha em mente num espaço vazio, seria preciso passar do fazer ao agir, o agir no 

lugar do espírito. Respeitando as divergências e a singularidade de cada um dos autores e seus 

respectivos campos de atuação, no desestorvar o espírito em Deligny e na limpeza dos clichês em 

Deleuze, encontramos uma dimensão que é imediatamente estética e clínica. Não é por acaso 

que Deligny, que tinha formação em psicologia, preferia ser chamado de poeta e etólogo, pois 

as ressonâncias estéticas de seu trabalho remetem em muitos pontos ao trabalho do artista, ao 

mesmo tempo em nos deixam entrever, no esvaziamento do artista, uma dimensão clínica, 
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sobretudo pelo fato de que convocam uma outra sensibilidade, e com ela um modo de ação 

que desvia de um modelo pré-fabricado, das regras do bom senso e das normas estabelecidas. 

Num texto escrito a partir de algumas ideias de Deligny, Deleuze retoma a questão da 

arte, dizendo que “A criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer” (DELEUZE, 1997, p. 73) e 

que “A sua maneira, a arte diz o que dizem as crianças” (p. 78). A criança não para de inventar 

trajetos: corre pelo quarto, sacode as mãos, sobe na cadeira, vê duas crianças e um cachorro pela 

janela, o asfalto, dá um salto, rola pelo chão, e traça para esses trajetos um mapa correspondente. A 

arte seria capaz de dizer esses trajetos, de torná-los visíveis e audíveis, de modo que a obra é 

necessariamente uma colaboração de muitos, o cruzamento de distintos processos em curso, nunca 

de um único autor. Essa concepção, que Deleuze nomeia de arte-cartografia, visa arrancar a arte 

tanto da dimensão pessoal da autoria, quanto da dimensão memorial, comemorativa, que remonta 

um passado originário, que Deleuze nomeia de arte-arqueologia. 

A arte se define então como um processo impessoal onde a obra se compõe 
um pouco como um cairn, esse montículo de pedras trazidas por diferentes 
viajantes e por pessoas em devir (mais do que de regresso), pedras que 
dependem ou não de um mesmo autor. 
Só uma tal concepção pode arrancar a arte ao processo pessoal da memória 
e ao ideal coletivo da comemoração. À arte-arqueologia, que se afunda nos 
milênios para atingir a imemorial, opõe-se uma arte-cartografia, que 
repousa sobre “as coisas do esquecimento e os lugares de passagem”. 
(DELEUZE, 1997, p. 78) 

A arte, ao seu modo, também faz mapa, também faz rede, como as crianças. Em 

ambos os casos, o que está em jogo é a própria concepção de mapa. Não basta pensar os 

trajetos como deslocamentos espaciais – e por isso seria um engano supor que os trajetos das 

crianças são compostos de meras formas concretas. Deleuze dirá que a criança traça um mapa 

que é composto por materialidades muito heterogêneas: além da criança entrar em contato 

com a matéria extensa dos corpos, das coisas, dos objetos, das formas concretas, ela também 

encontra com qualidades, substâncias, potências e acontecimentos, que são matérias ditas 

intensivas; as intensidades, a dinâmica das forças, as transformações incessantes, compondo 

um mapa de afetos (DELEUZE, 1997, p. 73). É a partir desses dois planos, o extensivo e o 

intensivo, diferentes e inseparáveis, que Deleuze irá pensar a noção de mapa como algo em 

movimento, se desfazendo e se refazendo a todo o momento, descolando a cartografia da sua 

concepção tradicional de representação espacial de uma porção de terra estática, ao introduzir 
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o diagrama de forças que, segundo ele, é o que subtende, o que preenche o espaço: “Os mapas 

não devem ser compreendidos só em extensão, em relação a um espaço constituído por 

trajetos. Existem também mapas de intensidade, de densidade, que dizem respeito ao que 

preenche o espaço, ao que subtende o trajeto.” (p. 76), às viagens que podem ocorrer mesmo 

quando estamos parados, aos sonhos que se tem durante a vigília, às transformações 

incorpóreas, ou numa escala microscópica, que beira o imperceptível. Mapas cuja lógica é 

própria dos processos de subjetivação: a lógica dos devires. 

Como Deleuze reforça nesse e em outros textos, “um devir não é imaginário, assim 

como uma viagem não é real. É o devir que faz do mínimo trajeto, ou mesmo de uma 

imobilidade no mesmo lugar, uma viagem”, ao passo que “é o trajeto que faz do imaginário 

um devir.” (DELEUZE, 1997, p. 77). Teríamos então os trajetos e os devires, cuja 

coexistência é legível somente em um mapa onde as linhas não param de remeter uma à outra, 

de intercambiar-se, sobrepondo-se e justapondo-se; estabelecendo uma afetação recíproca, 

sem a qual nem o trajeto e nem o devir poderiam existir, uma vez que “O trajeto se confunde 

não só com a subjetividade dos que percorrem um meio mas com a subjetividade do próprio 

meio, uma vez que este se reflete naqueles que o percorrem.” (p. 73). Daí o caráter 

essencialmente coletivo da obra, mesmo no caso de um único autor. O que é dito fala por 

muitos, é sempre uma conjugação de linhas heterogêneas em co-implicação mútua e em 

constante processo de fazer-se e desfazer-se. Mas para isso é necessária toda uma arte de urdir 

as linhas, e a cartografia é um princípio fundamental na análise dos deslocamentos 

Cruzamentos 

Mas as alianças conceituais não param por aí. É evidente que Deleuze e Guattari se 

inspiram em vários aspectos das tentativas de Deligny, se apropriando e remanejando alguns 

de seus conceitos. Com isso não pretendemos dizer que a origem da cartografia em Deleuze e 

Guattari se encontra na prática de Deligny – como quem pretende realizar uma genealogia do 

termo –, mas traçar ressonâncias entre esses dois pensamentos que se comprometem com a 

diferença. Um exemplo dessas múltiplas ressonâncias aparece de modo bastante explícito 

numa longa passagem do livro Mil Platôs: 
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Perceber, como diz Deligny, que essas linhas não querem dizer nada. É 
uma questão de cartografia. Elas nos compõem, assim como compõem 
nosso mapa. Elas se transformam e podem mesmo penetrar uma na outra. 
Rizoma. Certamente não têm nada a ver com a linguagem, é ao contrário a 
linguagem que deve seguí-las, é a escrita que deve se alimentar delas entre 
suas próprias linhas. Certamente não têm nada a ver com um significante, 
com uma determinação de um sujeito pelo significante; é, antes, o 
significante que surge no nível mais endurecido de uma dessas linhas, o 
sujeito que nasce no nível mais baixo. Certamente não têm nada a ver com 
uma estrutura, que sempre se ocupou apenas de pontos e de posições, de 
arborescências, e que sempre fechou um sistema, exatamente para impedi-
lo de fugir. Deligny evoca um Corpo comum no qual essas linhas se 
inscrevem, como segmentos, limiares ou quanta, territorialidades, 
desterritorializações ou reterritorializações. As linhas se inscrevem em um 
Corpo sem órgãos, no qual tudo se traça e foge, ele mesmo uma linha 
abstrata, sem figuras imaginárias nem funções simbólicas: o real do CsO. 
A esquizoanálise não tem outro objeto prático: qual é o seu corpo sem 
órgãos? quais são suas próprias linhas, qual mapa você está fazendo e 
remanejando, qual linha abstrata você traçará, e a que preço, para você e 
para os outros? Sua própria linha de fuga? Seu CsO que se confunde com 
ela? Você racha? Você rachará? Você se desterritorializa? Qual linha você 
interrompe, qual você prolonga ou retoma, sem figuras nem símbolos? A 
esquizoanálise não incide em elementos nem em conjuntos, nem em 
sujeitos, relacionamentos e estruturas. Ela só incide em lineamentos, que 
atravessam tanto os grupos quanto os indivíduos. Análise do desejo, a 
esquizoanálise é imediatamente prática, imediatamente política, quer se 
trate de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Pois, antes do 
ser, há a política. (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p. 84-85) 

Peter Pál Pelbart elenca pelo menos quatro a apropriações e inflexões feitas por 

Deleuze e Guattari, bem como salienta diferenças cruciais entre o pensamento desses autores 

e o de Deligny: 

1) o Corpo comum foi retomado como Corpo-sem-órgãos; 2) a 
diferenciação entre as linhas (costumeira/errática) foi renomeada (molar/
molecular/de fuga); 3) os lineamentos são entendidos como linhas de 
desejo; 4) a rede é retomada como rizoma. Sabemos, no entanto, que 
Corpo-sem-órgãos, linha de fuga, rizoma, desejo, inconsciente, é uma 
terminologia que Deligny não endossa, já que seu problema é outro. Para 
dizê-lo de maneira excessivamente abrupta, o problema de Deligny não é o 
dos agenciamentos de desejo, mas o do inato, do pré-linguageiro, do a-
consciente, do que ele chama de humano, e que Deleuze e Guattari 
chamariam de inumano. Em contrapartida, pode-se dizer que a reticência 
em relação à linguagem, ao significante, à interpretação, à estrutura, 
persiste inteiramente, apesar da concepção diferente que têm sobre o 
estatuto da linguagem. (PELBART, 2013, p. 281-282) 
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Teoria das linhas 

Não é difícil imaginar que nosso corpo também é constituído de linhas. Podemos 

pensar, por exemplo, sua formação biológica: nossas veias e artérias, nossas cadeias 

musculares, em nossa estrutura óssea, ou mesmo nervuras conectoras e a pele como a linha 

que arremata um contorno. Mais de perto, com olhar atento à superfície, há linhas nas palmas 

das mãos e na sola dos pés, cicatrizes de um acidente vivido na infância, ou ainda as rugas 

esculpidas pelo tempo. Olhando para longe, as linhas que costuram o chão à parede, a 

distância da cadeira em relação a mesa, a teia de aranha. Adiante, pela janela: nossa 

vizinhança cultural, as diversas camadas sociais, até mesmo o contato com forças da natureza: 

tempestades, veraneios, montanhas, animais, plantas, rochas, etc. Um grande mapa por onde a 

vida se movimenta e que não para de se configurar na iminência de um novo encontro e de 

um novo atalho que não estava previsto em nosso itinerário. 

Assim propõe Gilles Deleuze (1998, p. 146-147): “indivíduos ou grupos, somos 

feitos de linhas”, linhas duras, linhas flexíveis e linhas de fuga. As linhas duras ou molares 

são segmentos que nos prendem e imobilizam com etiquetas identitárias que seguem uma 

lógica binária (homem-mulher, maior-menor, branco-preto). As linhas flexíveis ou 

moleculares seriam os limiares que constituem os desvios, micro-percepções dos 

movimentos mais sutis, pequenas intensidades que nos fazem vibrar em novas frequências. 

As linhas de fuga são aquelas que geram rupturas e nos levam para longe de nós mesmos, 

arrastando tudo consigo e tendendo a uma velocidade vertiginosa, apontando para o 

desconhecido. 

Cada uma contém suas dores e seus prazeres, suas alegrias e suas tormentas. 

Seria uma questão de acompanhar seus movimentos, desembaraçar as linhas, 

perceber suas transformações enquanto elas nos transformam. Acompanhar as linhas, eis 

o sentido de uma cartografia. E assim o mapa vai mudando, vai caminhando. Apesar de 

suas naturezas distintas, as linhas são imanentes, não param de se misturar e tomar uma 

pela outra, criando verdadeiros emaranhados, gerando interferências inesperadas com o 

que vemos, sentimos, lembramos, pensamos, em nossas ações e em nossa maneira de 

existir. 
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Extraímos do livro “O Aracniano e outros textos” uma série de mapas que 

“Transcrevem os deslocamentos de três crianças autistas durante o preparo do pão. Os ‘olhos’ 

marcam os lugares das crianças em torno da mesa. As ‘mãos’ são reconhecíveis e os fios de 

saliva (com que uma das crianças brinca), representados por pequenas ondulações”. 

(DELIGNY 2015, p. 254). Estes mapas foram feitos em novembro de 1976. No primeiro 

mapa (imagem 9), podemos observar a transcrição dos movimentos das crianças, tendo a 

planta baixa da cozinha da “Casa Y” como mapa de fundo. Nos outros mapas (imagens 10, 11 

e 12), vemos as linhas de movimento sem esse mapa de fundo. 

 

Imagem 9: Mapa de Deligny (2015, p. 255). 
Três crianças na cozinha durante o preparo de um pão, com mapa de fundo. 
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Imagem 10: Mapa de Deligny (2015, p. 256). 
Três crianças na cozinha durante o preparo de um pão, sem mapa de fundo. 

Imagem 11: Mapa de Deligny (2015, p. 257). 
Três crianças na cozinha durante o preparo de um pão, sem mapa de fundo. 
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Imagem 12: Mapa de Deligny (2015, p. 258). 
Três crianças na cozinha durante o preparo de um pão, sem mapa de fundo. 

Imagem 13: Mapa de Deligny (2015, p. 259). 
Três crianças na cozinha durante o preparo de um pão, sem mapa de fundo. 
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Intervalo: cinco estudos “para nada” 

Vagando com linhas 

Tortas, ajustadas umas às outras  

Retas, entrecruzadas 

Não tem razão de ser 

Somente o aconchego da aderência possível 

 

Imagem 14: Estudo para a aderência das linhas. No processo de confecção, cada traço solto é um decalque do 
próximo traço, evitando cruzar as linhas, preservando um pequeno espaço entre cada uma. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 15: Estudo para atiçar o tempo. Cada traço foi feito em uma medida de tempo, no topo temos linhas de 
lentidão e abaixo, linhas de aceleração. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 16: Estudo para uma memória curta 1. Composições utilizando traços curtos, formas arredondadas não 
previstas. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Imagem 17: Estudo para uma memória curta 2. Refazendo o desenho anterior, explorando as curvas que se 
pronunciavam no desenho anterior. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 18: Estudo para transpassar. Cruzando linhas curtas e longas, evitando premeditar os pontos de 
intersecção. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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PERCURSO 2: o animal 

Um escritor, imitando outro escritor, dizia: 

Entre outras coisas eu, Kafka... 
Durante muito tempo eu pretendi nascer para dentro do mundo. Me parece 
bastante estranho que eu tenha nascido para fora do mundo. Como é possível 
que, ao nascer, não se nasça para o interior do mundo, mas para uma zona 
exterior e ilegal? Minha condição é de aposentado prematuro; desde o início 
desencarregado do serviço do mundo por déficit de algum liame essencial. 
Em mim o liame era de gelo, amarra logo derretida e desfeita. Mas eu 
sempre desejei regressar ao engano dessa aderência. Eu via todo mundo 
vivendo pelo lado de dentro. Eu também queria viver na ilusão de estar 
vivendo por dentro. Os homens, quando vivem pelo lado de dentro, quando 
se encontram na ativa, eles estão tão bem encostados no ente e integrados ao 
mundo que são inteiramente identificáveis. 
(...) 
Experiências e acontecimentos se dão do lado de lá da fronteira, do lado dos que 
nasceram para dentro do mundo. Como eu nasci para fora, eu não consigo 
alcançar o reino das experiências. Numa carta que escrevi para Milena no ano de 
1922, eu disse que “minha vida é a hesitação ante o nascimento”. Nascer, para 
além do sentido biológico, é acolher determinações, é ganhar uma identidade no 
mundo. Ora, como eu zanzo na zona pré-natal, eu permaneço indeterminado e 
desreferencializado. O mundo dos nascidos (dos subjetivados) é para mim uma 
terra estranha onde entro como uma espécie de etnólogo invejoso. Tudo que para 
eles é um habitual partilhado, para mim é algo a ser decifrado... e aliás, grande 
parte da interpretose infinita que aparece nos meus textos deriva daí. Deriva 
de que devo me esforçar na direção do básico. Existe miséria maior do que 
ter que se esforçar na direção do básico? (PESSANHA, 2018, p. 237-238)  

Entre outras tantas coisas, eu encontro um escritor que visa entrar na pele de Kafka, 

falando com suas palavras, suas memórias, mesmo que inventadas; remetem a um ser que 

vive exilado do mundo, que zanza na zona pré-natal da existência, sem existir “realmente”. 

Devorar o autor, elaborar uma ficção na qual é possível ser outro que não si mesmo, um outro 

marcado pelo inacabamento . Os textos a seguir são uma tentativa de cartografar o encontro 3

 Sabemos que a história do teatro no ocidente está intimamente ligada a história da literatura, sobretudo da 3

chamada literatura dramática. Enquanto um evento efêmero, as peças teatrais resistem à passagem do tempo 
quando são codificadas pela escrita, tornando possível a sua repetição. Essa relação entre o evento efêmero e o 
texto dramático resulta na subordinação do teatro ao texto, de modo que uma encenação depende da palavra 
articulada como seu referente principal. Uma das críticas mais contundentes a esse modelo de teatro pode ser 
encontrada nos escritos de Antonin Artaud sobre a linguagem.  
Para o poeta francês, a reversão desse quadro não passa pela eliminação da palavras, do texto, ou mesmo da 
linguagem, mas sim pela modificação da relação entre os termos, emancipando o acontecimento teatral de sua 
submissão ao texto dramático. Nas palavras do autor: “Trata-se de substituir a linguagem articulada por uma 
linguagem de natureza diferente, cujas possibilidades expressivas eqüivalerão à linguagem das palavras, mas 
cuja fonte será buscada num ponto mais recôndito e mais recuado do pensamento.” (ARTAUD, 2006, p.129). A 
linguagem a qual Artaud se refere não possui uma gramática previamente elaborada, ela parte da necessidade.
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de um corpo de ator com a literatura de Franz Kafka, especificamente, especialmente as obras 

“A Metamorfose” (1997a), “Na Colônia Penal” (2009) e “A Construção” (1998). Esse 

encontro que não previsto nem arranjado, foi um acidente. 

1. A Metamorfose  

A personagem R. foi quem introduziu uma linha imprevista nessa escrita: linha K. 

Tudo começou numa troca de e-mails, quando R. leu um texto escrito por mim, onde tentava 

descrever alguns aspectos gerais sobre a pedagogia da atuação, um dos primeiros textos que 

escrevi durante o mestrado. Um dos questionamentos colocados por R. chamava bastante a 

atenção: dizia que o texto precisava ser melhor costurado, de modo que as partes soltas da 

escrita adquirissem consistência. R. usou a seguinte metáfora: eu precisava encontrar o fio 

que junta as pérolas, formando um colar, um pouco como o fio de Ariadne, que ajuda Teseu a 

não se perder no labirinto contruído para conter o Minotauro. 

Saí em busca desse fio que atravessava as muitas perguntas que rodeavam a 

pesquisa: barbante, fio dental, cabelos, extensões elétricas. Mas o fato é que eu sabia apenas 

encher balões de gás hélio, sem mãos suficientes para segurá-los todos juntos e 

simultaneamente buscar os fios para amarrá-los: o resultado era que muitos balões acabavam 

escapando, em direção a uma deriva pelo céu, e que eu acompanhava com o olhar angustiado. 

R., com muita paciência, abriu a bolsa e pôs-se a desenrolar uma porção de fitinhas de cetim 

coloridas, todas cortadas no comprimento de aproximadamente noventa centímetros, para 

urdir os balões. Ele parecia sugerir que o fio que reúne as pérolas não era um fio contínuo, 

que arremataria todos os balões em uma tacada, e sim descontínuo, em pedacinhos, 

necessitando de um trabalho artesanal e resignado, de uma costura atenciosa com os detalhes. 

No texto que segue, apresentamos um desses fiapos e uma tentativa de urdidura, 

desencadeada por um acontecimento imprevisto: o encontro com a literatura de Franz Kafka, 

a partir de um exercício de improvisação. Se este fiapo de criação adquiriu mais importância 

do que tantos outros, não é por ingenuidade: o que há em comum entre Kafka e nós, é a busca 

por traçar uma corporeidade. Do mesmo modo, se faz necessário perguntar: onde Kafka e a 

cartografia se tocam? 
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“A Metamorfose” (KAFKA, 1997a) é talvez a novela mais célebre de Kafka. Quem nunca 

ouviu falar da história do caixeiro-viajante que numa certa manhã, após uma noite de sonhos 

intranquilos, encontra-se em sua cama e percebe-se metamorfoseado num inseto monstruoso? Ao 

contrário de muitos que leram essa novela ainda na adolescência por recomendação de professores, 

meu contato com essa novela se deu de modo bastante particular no decorrer desta pesquisa. 

Kafka aconteceu por acidente, durante uma improvisação. Naquele primeiro período 

de aulas do ano de 2019, estava realizando um estudo a partir de caminhadas utilizando quatro 

apoios (mãos e pés), que visava à investigação de posturas que deslocam a coluna vertebral do 

eixo vertical para o horizontal, assim como a criação de transição entre as diferentes 

posturas . Cada postura tem o nome de um animal, embora o objetivo não seja a imitação de 4

uma forma, mas utilizar a figura animal como um modo de preencher uma postura, por meio 

de fragmentos-animais: o olhar de uma aranha, a maciez das articulações de um gato, os 

reflexos de um pássaro... Pequenas características quase imperceptíveis, que articuladas a 

cada uma das posturas, resultam num exercício que trabalha tanto a dimensão do esforço 

psicofísico quanto a dimensão expressiva, ainda que de modo muito sutil e quase esboçado. 

Aranha  

• Mãos e pés (4 apoios). 

• Cóccix ao alto.  

• Articulação rígida.  

• Deslocamento em bloco. 

• Fragmentos-animais: a teia sendo tecida, a precisão dos passos, o tronco suspenso. 

• Variações: caminhada homolateral (um lado desloca por inteiro), heterolateral 
(direita e esquerda alternam), homologa (somente braços e só pernas). 

Rato 

• Mãos, pés, cotovelos, e joelhos (8 apoios). 

• Figura miúda, mínima. 

• Passo curto e veloz. 

 O estudo das caminhadas em quatro apoios foi livremente inspirado pela metodologia de treinamento 4

desenvolvida pelo artista, professor e pesquisador Aguinaldo Moreira de Souza (2013).
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• Alternando braços e pernas (braço direito-esquerda, perna direita-esquerda). 

• Fragmentos-animais: redução do espaço do corpo, respiração encurtada, ver tudo 
de baixo. 

• Variações: quando se está próximo do chão, existe sempre uma saída pelo rolamento. 

Gato 

• Mãos e pés (quatro apoios). 

• Sinuosidade, articulações engraxadas. 

• Tronco ondulante. 

• Passos macios. 

• Fragmentos-animais: audição dilatada, o foco, o bote. 

• Variações: o ato levita entre os planos, explorando superfícies, seja no baixo, no 
médio ou no alto. 

Gafanhoto 

• Mãos e pés (quatro apoios). 

• Ventre para cima. 

• Figura quebrada. 

• Articulações decupadas. 

• Fragmentos-animais: visão periférica, o silêncio dos passos, movimento pontuado. 

• Variações: alternância da posição do quadril (ou “para onde meu umbigo aponta?”) de 
acordo com as referências espaciais ( cima e baixo, direita e esquerda, frente e trás). 

Era uma manhã de terça feira, estava numa das salas de prática do departamento de 

artes cênicas, sozinho, fazendo alongamentos. Foi então que apareceu R., dizendo que gostaria 

de ver como andava o meu trabalho prático com as partituras e improvisações. “– Claro!”, disse 

eu. Prontamente iniciei uma improvisação, a partir de quatro das posturas trabalhadas: a aranha, 

o rato, o gato, o gafanhoto. Num primeiro momento, instaurando cada um dos animais, 

permanecendo em cada corporeidade durante um tempo antes da transição, de modo que fossem 

reconhecíveis para o espectador R., para em seguida desmanchar essa delimitação construída 

anteriormente, explorando as inúmeras travessias possíveis de uma a outra; o que só foi possível 
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porque havia um domínio da partitura, o que permitia certa liberdade. Fazia tudo em silêncio, 

atento aos barulhos que os deslocamentos criavam no espaço. 

Após cerca de vinte minutos de improvisação, com o corpo já quente e em suadouro, 

R. interrompe, sugerindo quebrar o silêncio e acionar a voz durante a improvisação, dizendo: 

“– A voz vem debaixo, dos joelhos”. Com essa imagem, a voz que sobe dos joelhos, estava 

prestes a reiniciar a improvisação, mas tomado pela sensação de insegurança com a voz, não 

só porque este era um aspecto que havia sido negligenciado até então, mas pela vergonha 

mais banal e mundana de expor a própria voz em público, vergonha que o senso comum 

acredita que os artistas cênicos são possuem. Foi com essa sensação que reiniciei essa dança 

entre os animais, agora acompanhado da sonoridade da minha própria voz. 

Foi surpreendente o que a voz fazia acontecer: criou novos impasses para a 

respiração, pontos de ressonância nunca antes percebidos, modulações vocais que eram 

irreconhecíveis aos meus próprios ouvidos, e a própria partitura passou a ser realizada de 

outro modo, como se os fragmentos-animais obtivessem uma espessura maior, aliando-se a 

frequências vocais que não necessariamente remetem ao mundo animal. Segundo R., a 

improvisação durou quase uma hora, sendo interrompida bruscamente por um acidente: uma 

forte dor irradiando da escápula, que paralisou os movimentos do braço direito, 

interrompendo a vocalização por gritos de “– Ai, ai, ai...”. Parecia que o osso tinha saído do 

lugar. Imediatamente fui socorrido por R.. Eu temia ter deslocado alguma coisa, mais do que 

gostaria, mas para minha sorte, foi apenas uma lesão. 

Passado o susto, R. fez diversos comentários, técnicos e poéticos, especialmente em 

relação à prudência, sobre não forçar o corpo para além do seu limite, o que pode resultar em 

feridas, mesmo quando estamos munidos da boa vontade com um trabalho, buscando nos entregar 

plenamente ao que estamos fazendo, nos doar ao máximo à criação, com todo empenho e 

honestidade, isso tudo pode nos fazer ir além do que o corpo é capaz de suportar. Em seguida falou 

das impressões da improvisação, e imediatamente o nome de Franz Kafka veio à mesa. Eu, que 

nunca tinha lido nem sequer um conto do autor tcheco (na época presumia, equivocadamente, 

que Kafka fosse de nacionalidade alemã, tamanha minha ignorância em relação ao autor). 

Naquele dia, voltei para casa com o livro “A Metamorfose” que R. me emprestou (e que 

eu demorei para devolver), propondo aliar as investigações do corpo à narrativa kafkiana. Talvez o 

susto daquele dia fosse, na verdade, uma preparação para um outro susto, o susto que é ler Kafka. 
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Sonhos intranquilos 

As primeiras linhas de “A metamorfose” são como a linha do arpão baleeiro que se 

enrosca no nosso calcanhar e nos arrasta para o desconhecido: de imediato, somos 

transportados para um acontecimento que muda o curso da vida de uma família como 

qualquer outra: a metamorfose do caixeiro-viajante Gregor Samsa em um inseto, metamorfose 

que abre a novela como um fato já consumado, sem qualquer explicação sobre as causas. As 

primeiras linhas são por demais conhecidas, mas não custa repeti-las para salientar alguns 

aspectos. Dizia Kafka: 

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranqüilos, 
encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava 
deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a 
cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, 
no topo de qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. 
Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o 
volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. 
(KAFKA, 1997a, p. 6)  

“– O que aconteceu comigo?”, era o que pensava Samsa ao despertar e perceber seu 

novo corpo. A única pista sobre o momento anterior a esse estranho acontecimento: os sonhos 

intranquilos – fora isso, a causa da metamorfose permanece um mistério, não só para nós 

leitores, mas também para o próprio protagonista. O narrador, certifica-se de afirmar logo em 

seguida que nada daquilo é um sonho, nem mesmo um pesadelo, tampouco uma situação 

onírica, mas sim algo plenamente real; situação que fica em segundo plano diante da aflição 

de Samsa em se atrasar para o trabalho e cumprir suas obrigações. 

Existe ainda uma outra pista, que podemos extrair de alguns comentários sobre essa 

novela, feitos pelo tradutor da maioria das obras de Kafka do alemão para o português: 

Modesto Carone (2009). Segundo o tradutor, por mais que a tradução das primeiras linhas de 

“A Metamorfose” esteja correta e condizente com o original, ela perde alguns aspectos da 

língua na qual foi escrita. Além do mais, Carone afirma que Kafka era um etimologista 

amador, tendo plena consciência das origens das palavras, não fazendo escolhas ao acaso. O 

tradutor destaca três vocábulos usados na primeira frase da novela, que tem em comum o 

prefixo negativo “un”: unruhig (intranquilo), ungeheuer (monstruoso), Ungeziefer (inseto) 

(CARONE, 2009, p. 22). Indo mais adiante, Carone se debruça sobre a expressão ugeheueres 
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Ungeziefer (inseto monstruoso), extraindo – da etimologia das palavras escolhidas por Kafka 

algumas conclusões surpreendentes:  

Para o que agora nos interessa, o adjetivo ungeheuer (que significa 
monstruoso e como substantivo – das Ungeheuer – significa “monstro”) quer 
dizer, etimologicamente, “aquilo que não é mais familiar, aquilo que está 
fora da família, infamiliaris”, e se opõe a geheuer, isto é, aquilo que é 
manso, amistoso, conhecido, familiar. Por sua vez, o substantivo Ungeziefer 
(inseto), ao qual ungeheuer se liga, tem o sentido original pagão de “animal 
inadequado ou que não se presta ao sacrifício”, mas o conceito foi se 
estreitando e passou a designar animais nocivos, principalmente insetos, em 
oposição a animais domésticos como cabras, carneiros etc. (Geziefer). 
(CARONE, 2009, p. 23-24) 

Na leitura de Carone, essa expressão é o que sustenta toda a questão da metamorfose 

de Samsa, de parasitado a parasita, do sacrificado ao não-sacrificável, da adequação à 

inadequação, da identidade à diferença, do conhecido ao desconhecido, do familiar ao 

infamiliar, “do ‘ele’ para o ‘isso’, do manso para o monstro, do Gregor-homem para o Gregor-

inseto” (CARONE, 2009, p. 23-24). A própria escolha de utilizar um termo de origem pagã e 

que não significa exatamente inseto, mas sim um animal inadequado para o sacrifício, anuncia 

que não se trata apenas a perda de dignidade do homem, mas a perda de um mundo e a 

entrada no seu avesso. 

A metamorfose de Gregor-homem para o Gregor-inseto é o ponto fundamental de onde 

a novela escorre como numa avalanche de desventuras e infortúnios, para a família, para o 

trabalho, e principalmente para o próprio Gregor Samsa. Enquanto Samsa trabalhava como 

caixeiro-viajante, transitando por diferentes cidades sempre em condições paupérrimas para 

sustentar sua família, ele era o único pilar financeiro da casa do sr. e sra. Samsa, seus pais, e para 

Grete, sua irmã caçula. A metamorfose é o que impede a continuidade desse fluxo econômico, 

desarranjando esse pilar tão fundamental numa sociedade capitalista, no qual Samsa deixa de ser 

parasitado pela família e pelo trabalho para tornar-se ele mesmo o próprio parasita, para falar 

como Carone (2009, p. 24), tendo seu quarto esvaziado e sendo lá trancafiado, longe de 

qualquer tipo de convivência, sendo destituído, pouco a pouco, de toda qualidade humana. 

Mas esse não seria um caso de perda da identidade. Ao contrário, como aponta 

Modesto Carone (2009, p. 18), a passagem do homem para o animal não se dá totalmente, o 

inseto ainda é Samsa, tem suas lembranças, pensa enquanto homem, o que de certo modo 

dificulta a adaptação ao novo corpo, tal como a narrativa deixa transparecer. Mesmo entre a 
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sua família: apesar da repugnância pela nova forma de Samsa, eles não deixam de reconhecer 

o filho e o irmão no inseto monstruoso, quando, ao se referirem a ele, insistem em dizer do 

“estado atual de Gregor”, enquanto um ente familiar que é de algum modo reconhecido. 

 É apenas no final da novela, quando Grete exige ao pai que ele se livre dessa “coisa 

nojenta”, quando Samsa passa definitivamente do sujeito para a coisa, do humano para o 

inumano, do homem para o monstro, é o momento em que Samsa “deixa de ser tratado como 

‘ele’ (er) para ser rebaixado a um simples ‘isso’ (es)” (CARONE, 2009, p. 18). Isso seriam 

duas pontas da novela: os sonhos intranquilos e a metamorfose do corpo, e sua conclusão num 

ato vocal que desumaniza completamente. 

Mas existe ainda outra ponta da metamorfose: o momento em que Samsa escuta sua 

própria voz, se dando conta de que o mundo da linguagem já não lhe pertence, ou melhor, que 

ele já não participa desse mundo, está exilado da comunicação. 

Façamos um passeio por esse momento da novela. O relógio marca seis e quarenta e 

cinco, a família estranha o fato de Gregor não ter levantado ainda, tão pontual que era; ele 

está prestes a perder o trem para a próxima viagem de trabalho. Sua mãe, batendo 

cautelosamente a porta, diz: 

– Gregor – chamaram; era a mãe. – É um quarto para as sete. Você não 
queria partir?  
– Que voz suave! – Gregor se assustou quando ouviu sua própria voz 
responder, era inconfundivelmente a voz antiga, mas nela se imiscuía, como 
se viesse de baixo, um pipilar irreprimível e doloroso, que só no primeiro 
momento mantinha literal a clareza das palavras, para destruí-las de tal 
forma quando acabavam de soar que a pessoa não sabia se havia escutado 
direito. Gregor quisera responder em minúcia e explicar tudo, mas nestas 
circunstâncias se limitou a dizer:  
– Sim, sim, obrigado, mãe, já vou me levantar.  
Com certeza por causa da porta de madeira não se podia notar lá fora a 
alteração na voz de Gregor, pois a mãe se tranqüilizou com essa explicação e 
se afastou arrastando os chinelos. (KAFKA, 1997a, p. 8) 

A demora de Gregor passa a ser motivo de inquietação em sua casa, enquanto ele 

mal consegue levantar da cama, sem domínio de seu corpo atual, elaborando mil artimanhas 

para simplesmente mover-se alguns centímetros. Tudo piora quando o gerente em pessoa 

aparece na porta da casa dos Samsa, a fim de saber por que Gregor não partiu no trem pela 

manhã. Os pais suplicam que Gregor abra a porta, ou que deixe o senhor gerente entrar, mas 

ele diz não, sem saber como reagiriam diante do seu estado atual. O gerente então toma a 
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palavra, e se põe a questionar a produtividade de Gregor, sua índole como profissional, 

acusando-o de ostentar estranhos caprichos, tudo isso em frente aos seus pais e sua irmã. É 

nesse momento que ele exclama: 

– Mas, senhor gerente – exclamou Gregor fora de si, esquecendo tudo o mais 
na excitação, – eu abro já, num instante. Um ligeiro mal-estar, um acesso de 
tontura, impediram-me de me levantar. Ainda estou deitado na cama. Mas 
agora me sinto novamente bem-disposto. Já estou saindo da cama. Só um 
instantezinho de paciência! As coisas ainda não vão tão bem como eu 
pensava. Mas já estou bem. Como é que uma coisa assim pode acometer um 
homem? Ainda ontem à noite estava tudo bem comigo, meus pais sabem 
disso, ou melhor: já ontem à noite eu tive um pequeno prenúncio. Eles 
deviam ter notado isso em mim. Por que não comuniquei à firma? Mas 
sempre se pensa que se vai superar a doença sem ficar em casa. Senhor 
gerente poupe meus pais! Não há motivo para as censuras que agora o 
senhor me faz; também não me disseram uma palavra a esse respeito. Talvez 
o senhor não tenha lido os últimos pedidos que eu remeti. Aliás, ainda vou 
viajar com o trem das oito, as horas de repouso me fortaleceram. Não se 
detenha mais, senhor gerente; logo mais estarei pessoalmente na firma: tenha 
a bondade de dizer isso e de apresentar minhas recomendações ao senhor 
chefe. (KAFKA 1997a, p. 14) 

Após esse longo discurso desesperado, fora de si, o gerente consegue apenas dizer: 

“– Entenderam uma única palavra? – perguntou o gerente aos pais. (...) – Era uma voz de 

animal.” (KAFKA, 1997a, p. 15). Apesar das palavras serem incompreensíveis, para Gregor 

elas eram bastante claras. Nesse momento, fica óbvio que não se trata de um simples mal-

estar, que algo muito mais grave se passa com ele. Antes mesmo de sua imagem vir à tona, é 

por meio da voz que a metamorfose se anuncia como uma realidade para os que estão fora do 

quarto, quando a voz já não é reconhecida. Uma pequena partícula animal atravessa a parede, 

e é no som que encontramos outra ponta do processo de metamorfose, precisamente quando a 

metamorfose se faz presente para as personagens que estão do lado de fora do quarto, e 

anuncia ao próprio Gregor o exílio do mundo das palavras. 

No instante em que me deparei com essa passagem, a lembrança da improvisação 

preencheu cada dobra do meu corpo, o braço ainda dolorido, deu três pequenas latejadas. 

Quando R. sugeriu essa novela, a partir daquela situação que vivenciamos, estava ele 

consciente de uma possível ressonância entre a voz do Gregor-inseto que arrasta tudo à uma 

nova realidade, e minha voz que arrastava as posturas para fora de si? 

Não sei. Mais provável é que esta seja uma projeção da minha cabeça.  

No entanto, não deixa de ser uma tentativa de amarrar os balões dispersos no ar.  
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Não sei o que R. viu ali.  

Mas como não lembrar as palavras de Tatiana Motta-Lima (2012, p. 10) sobre a 

recepção de um material ou um tema?  

Muitas vezes, acreditamos ter escolhido um texto ou tema para trabalhar, 
mas, e se pensássemos que foi esse tema que nos escolheu? Como 
escutaríamos e como responderíamos a esse chamado? Como nos 
deixaríamos interpelar, como nos submeteríamos ao texto? E, às voltas com 
essas perguntas, não teríamos nos afastado tanto da representação e da 
ilustração quanto de uma qualquer ascendência do eu-sujeito (ator/diretor/
professor/aluno) sobre o material textual-objeto? 

Teria “A Metamorfose” me escolhido? Como escutar e responder às palavras inauditas 

que Kafka descreve tão detalhadamente? Tomando a liberdade de pensar o pensamento de 

Motta-Lima com as minhas palavras, buscar uma relação outra com as matérias que 

encontramos, uma relação que desvia da simples representação de um texto e, mais 

radicalmente, abre mão da pilotagem do sujeito, que toma decisões segundo o seu arbítrio. Não 

se trata de um caminho que se sobrepõe aos demais, mais certo ou mais verdadeiro. Por mais 

que o encontro com as matérias se encaminhe para uma obra finalizada, o exercício aqui é outro: 

que grau de abertura é solicitado pela matéria que nos chama? Como colocar entre parênteses a 

autonomia do sujeito que se projeta narcisisticamente em tudo que vê e ouve?  

Abdicar de um certo controle não significa sucumbir às forças do caos – ainda que 

esse perigo sempre esteja presente – nem mesmo um elogio da passividade em oposição à 

uma atividade excessiva. É Jorge Larrosa quem falou sobre estar exposto às experiências, 

sobre uma passividade que antecede a oposição clássica entre passivo e ativo, “de uma 

passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma 

receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura 

essencial” (LAROSSA, 2019, p. 26). Ou, para falar como um outro pensador, um corpo não 

cessa de encontrar outros corpos (DELEUZE, 2019 p. 76), corpo da gravidade, da luz, do ar, 

enquanto que o nosso corpo seria a resultante desses encontros com seres animados e 

inanimados. Mas esta não é a última palavra sobre o corpo: como uma pura e simples 

resultante ou efeito de encontros, ele está em permanente modificação devido à essa abertura 

vital, da qual não podemos nos subtrair. Nessa esteira de pensamento, recordamos as belas 

palavras de Tatiana Levy (2011, p. 39-40), que dizia, citando um artigo de Blanchot sobre 

Kafka, que o artista é justamente aquele que abre mão da interioridade subjetiva, aquele que 
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se lança para fora de si mesmo, aquele que passa do “eu” para o “ele”, aquele capaz de dizer 

“ele é infeliz” ao invés de “eu sou infeliz” (LEVY, 2011, p. 40). É nesse momento que, 

segundo a autora, a literatura entra em contato uma exterioridade radical, com uma voz que 

vem de fora, mas que fala através do corpo do artista: 

É no movimento de sairmos de nós mesmos que alcançamos a experiência 
do que é inteiramente fora de nós e alteridade absoluta: o próprio fora. A 
subjetividade do escritor passa, então, para fora de si, tornando-se 
estrangeira de si mesma. É como se a questão que leva o escritor a escrever o 
interpelasse sem lhe dizer respeito. O escritor carrega a questão e, no 
entanto, age como se não fosse sua, como se, “vindo apenas de nós, ela nos 
expusesse a algo totalmente diferente de nós”. A voz narrativa não é, 
portanto, a de uma interioridade subjetiva, mas uma voz radicalmente 
exterior, que vem do fora, esse enigma próprio da linguagem literária. 
(LEVY, 2011, p. 40) 

Obviamente, não existe uma fórmula para essa tarefa, tampouco se atinge com 

facilidade essa alteridade, assim como não é um processo amistoso e indolor, como nota 

Deleuze: “Do que viu e ouviu, o escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos 

perfurados.” (DELEUZE, 1997, p. 14). A exposição em excesso, maior do que um corpo pode 

suportar, pode levar a processos irreversíveis, ou mesmo ser fatal. É por isso que os escritores, 

geralmente, têm uma “frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas 

demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota” (DELEUZE, 

1997, p. 14). Como é o caso das personagens de Kafka, que trafegam num mundo 

absolutamente precário: o campeão de natação que não sabia nadar, o jejuador definhando 

voluntariamente na gaiola do circo, o homem metamorfoseado num inseto monstruoso, são 

figuras que beiram a impotência, mas que, simultaneamente, são dotados de uma obstinação 

inabalável, querem persistir na existência: “O corpo aparece aí como sinônimo de uma certa 

impotência, mas é dessa impotência que ele extrai uma potência superior, nem que seja à custa 

do próprio corpo.” (PELBART, 2013, p. 32). Ora, extrair da impotência uma potência superior 

pode parecer absurdo ou ingênuo. Mas como não supor que, uma tal potência superior, somente 

é alcançada quando nos reconciliamos com a impotência? Sem negá-la, sem atacá-la? Talvez 

porque a experiência da impotência, da precariedade, da fragilidade nos coloca face a face com 

algo que é constitutivo da existência, da qual não podemos escapar tão facilmente quanto 

imaginamos ou desejamos, como uma necessidade da própria vida: uma abertura para o fora, 

que nos arrasta para fora de nós mesmos. 
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2. Na Colônia Penal 

A novela “Na Colônia Penal” (KAFKA, 2011) apresenta a história de um 

explorador estrangeiro que assiste à execução de um soldado que cometeu crime de 

insubordinação contra o seu superior, sendo a sua visita guiada por um oficial militar e 

um soldado. A história se passa numa colônia penal localizada nos trópicos, onde existe 

um sistema jurídico que funciona de maneira muito particular, pois a pena é executada 

por uma máquina complexa, inventada por um antigo comandante da colônia penal, e que 

tem a função de torturar brutalmente o condenado durante o período contínuo de doze 

horas, até a morte: “É um aparelho singular” (KAFKA, 2011, p. 29) diz o oficinal militar 

ao explorador. A máquina tem uma estrutura dividida em três partes: uma parte inferior 

chamada de cama, uma parte superior chamada de desenhador, e entre as duas uma parte 

oscilante chamada rastelo. 

Era uma estrutura bem grande. A cama e o desenhador tinham as mesmas 
dimensões e pareciam duas arcas escuras. O desenhador estava disposto a 
cerca de dois metros sobre a cama; ambos se ligavam nas pontas por quatro 
barras de latão que quase emitiam raios sob o sol. Entre as arcas oscilava, 
preso a uma fita de aço, o rastelo. (KAFKA, 2011, p. 34) 

A máquina funciona do seguinte modo: condenado é deitado de barriga para 

baixo e preso à cama, que é revestida de um tipo específico de algodão. O desenhador é 

constituído por uma série de engrenagens, que são dispostas de acordo com um desenho 

que funciona como se fosse a matriz de uma gravura. Cada desenho corresponde ao teor 

da sentença. Quando a máquina é posta em funcionamento, o rastelo começa a vibrar em 

diversas direções, entrando em consonância com a vibração da cama. O rastelo é uma 

estrutura que corresponde à forma do corpo de um ser humano, feito de vidro para melhor 

visualizar o processo, e preenchido de inúmeras agulhas (similar ao rastelo de 

jardinagem). O rastelo é posicionado de modo que as agulhas tocam apenas as pontas no 

corpo do condenado, e dessa maneira é realizada a função da máquina: “O mandamento 

que o condenado infringiu é escrito no seu corpo com o rastelo. No corpo deste 

condenado, por exemplo – o oficial apontou para o homem –, será gravado: ‘Honra o teu 

superior!’” (KAFKA, 2011, p. 36, itálico do autor), diz o oficial, que estava muito 

entusiasmado em apresentar o que ele chamou de “um aparelho singular”. A todo o 
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momento conferia se o explorador estava atento a sua exaustiva explanação 

pormenorizada de todo o funcionamento da máquina, mas também funcionamento do 

sistema jurídico da colônia penal. 

É interessante notar que os desenhos foram feitos pelo antigo capitão da colônia 

penal, que representa um antigo regime do sistema judicial ali utilizado, lembrado e celebrado 

com certa nostalgia pelo oficial, a quem desagrada a postura do novo comandante, que 

representa um novo regime. É um aspecto extremamente rico de ser analisado, mas que não 

cabe neste estudo. Mas é importante ressaltar que na atmosfera da novela existe esse 

confronto entre o novo e o antigo. 

Como é típico de Kafka, a novela é preenchida de muitos detalhes, que tornam a 

narrativa mais escabrosa na medida em que é apresentado todo um conjunto de 

procedimentos cuidadosamente articulados para exercer uma punição. Isso faz com que seja 

uma leitura difícil de ser digerida, que impõe um ritmo de leitura que não passa apenas pela 

cadência do entendimento, mas por um ritmo visceral de sensações nada agradáveis e 

aprazíveis. Em minha experiência de leitura desse texto, tive de reler muitas de vezes uma 

mesma frase, não por falta de sentido ou hermetismo da linguagem, muito pelo contrário: a 

dificuldade se dava justamente pelo modo como toda a narrativa acontece de maneira 

explícita, acompanhada de muitas explicações dos mecanismos utilizados para o exercício 

da violência, expondo atos considerados atrozes, excessivos, desmedidos e irracionais, mas 

que, em verdade, são atos que possuem toda uma lógica própria, baseada em cálculos, 

medidas, estatísticas. 

Vejamos um trecho que exemplifica esse conto e dá visibilidade ao que acabamos de 

enunciar sobre esse aspecto estrategista do exercício da violência na novela de Kafka. 

Um primeiro ponto seria o fato de que o condenado não conhece a sentença à qual 

está sendo submetido, e essa notícia é recepcionada pelo explorador com surpresa: 

– Ele conhece a sentença? 
– Não – disse o oficial, e logo quis continuar com as suas explicações. 
Mas o explorador o interrompeu: 
– Ele não conhece a própria sentença? 
– Não – repetiu o oficial e estacou um instante, como se exigisse do 
explorador uma fundamentação mais detalhada da sua pergunta; depois 
disse: 
– Seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne. 
(KAFKA, 2011, p. 36) 
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No correr do diálogo, o explorador faz uma série de descobertas que o deixam 

perplexo, sobre o modo como os presos são julgados e condenados na colônia penal, sem 

saber sua sentença, sem saber porque foi condenado, sem direito à defesa. 

– Mas ele certamente sabe que foi condenado, não? 
– Também não – disse o oficial e sorriu para o explorador, como se ainda 
esperasse dele algumas manifestações insólitas. 
– Não – disse o explorador passando a mão pela testa. – Então até agora o 
homem ainda não sabe como foi acolhida sua defesa? 
– Ele não teve oportunidade de se defender – disse o oficial, olhando de lado 
como se falasse consigo mesmo e não quisesse envergonhar o explorador 
com o relato de coisas que lhe eram tão óbvias. 
– Mas ele deve ter tido oportunidade de se defender – disse o explorador 
erguendo-se da cadeira. (KAFKA, 2011, p. 37) 

Nesse momento o oficial, que estava entretido e entusiasmado com a explicação 

detalhada da máquina, percebe que as dúvidas colocadas pelo explorador tem muito mais 

relação com o condenado do que com a máquina, situação que o leva e dar detalhes sobre o 

funcionamento do sistema jurídico na colônia penal. Então, o oficial posiciona o explorador e 

a si mesmo em oposição ao condenado, dizendo: 

– As coisas se passam da seguinte maneira. Fui nomeado juiz aqui na colônia 
penal. Apesar da minha juventude. Pois em todas as questões penais estive 
lado a lado com o comandante e sou também o que melhor conhece o 
aparelho. O princípio segundo o qual tomo decisões é: a culpa é sempre 
indubitável. Outros tribunais podem não seguir esse princípio, pois são 
compostos por muitas cabeças e além disso se subordinam a tribunais mais 
altos. Aqui não acontece isso, ou pelo menos não acontecia com o antigo 
comandante. O novo entretanto já mostrou vontade de se intrometer no meu 
tribunal, mas até agora consegui rechaçá-lo – e vou continuar conseguindo. 
(KAFKA, 2011, p. 37 38) 

  

Em seguida, revela ao explorador o que ocorreu para que aquele homem fosse 

condenado a uma morte tão brutal: 

O senhor queria que eu lhe esclarecesse este caso; é tão simples como 
todos os outros. Hoje de manhã um capitão apresentou a denúncia de que 
este homem, que foi designado seu ordenança e dorme diante da sua porta, 
dormiu durante o serviço. Na realidade ele tem o dever de se levantar a 
cada hora que soa e bater continência diante da porta do capitão. Dever 
sem dúvida nada difícil, mas necessário, pois ele precisa ficar desperto 
tanto para vigiar como para servir. Na noite de ontem o capitão quis 
verificar se o ordenança cumpria o seu dever. Abriu a porta às duas horas e 
o encontrou dormindo todo encolhido. Pegou o chicote de montaria e 
vergastou-o no rosto. Ao invés de se levantar e pedir perdão, o homem 
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agarrou o superior pelas pernas, sacudiu-o e disse: “Atire fora o chicote ou 
eu o engulo vivo!”. São estes os fatos. Faz uma hora o capitão se dirigiu a 
mim, tomei nota das suas declarações e em seguida lavrei a sentença. 
Depois determinei que pusessem o homem na corrente. Tudo isso foi muito 
simples. Se eu tivesse primeiro intimado e depois interrogado o homem, só 
teria surgido confusão. Ele teria mentido, e se eu o tivesse desmentido, 
teria substituído essas mentiras por outras e assim por diante. Mas agora eu 
o agarrei e não o largo mais. Está tudo esclarecido? Mas o tempo está 
passando, a execução já deveria começar e ainda não acabei de explicar o 
aparelho. (KAFKA, 2011, p. 38-39) 

Vemos, então, o motivo pelo qual o soldado fora condenado: por ter dormido em 

serviço. Mas é interessante notar a imediaticidade da sentença: ela acontece no momento em 

que a situação vem ao conhecimento do oficial, que é não só aquele que melhor sabe 

manusear o aparelho, como é também o juiz da colônia penal. Os critérios utilizados para a 

decisão são baseados, como pudemos perceber pelo discurso do oficial, na tradição legada 

pelo antigo comandante, onde a sentença é monocrática, visto que o oficial considera 

indispensável a soberania da decisão, Segundo Maria Cristina Franco Ferraz: 

Em sua condição de juiz universal de todos os dispositivos jurídicos 
existentes, ele é emblemático da crença em valores universalmente válidos, 
da universalização de critérios de avaliação, crença metafísico-moral que se 
revelou como um dos suportes mais eficazes do processo de colonização e 
de expansão do Ocidente. (FERRAZ, 2009, p. 247) 

  

O fato de Kafka escolher como cenário uma ilha tropical colonizada não é apenas 

um detalhe: de um modo geral, a novela apresenta o contraste existente entre o mundo do 

explorador estrangeiro, vindo da uma metrópole europeia, e o mundo de uma ilha tropical 

colonizada onde o aparelho jurídico se concentra em uma única pessoa que toma todas as 

decisões segundo seu arbítrio, tendo como único critério esta pequena frase: “a culpa é 

sempre indubitável” (KAFKA, 2011, 37). A diferença cultural se desdobra em diversos 

momentos da novela: na descrição do sistema jurídico da colônia penal, que é 

radicalmente distinto dos tribunais europeus onde vigoram um sistema modernizado, pela 

língua falada apenas pelo explorador e o oficial, que difere da língua falada pelos demais. 

Num sentido mais amplo, podemos dizer que é a própria condição da presença de um 

estrangeiro coloca em confronto os valores morais que autorizam e engendram tais 

práticas. 
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Num embate entre o oficial e o explorador, o oficial afirma que o explorador 

“mantém-se preso à visão européia das coisas” (KAFKA, 2011, p. 52), enquanto que o 

explorador se coloca “contra o procedimento” (KAFKA, 2011, p. 58) utilizado como 

penalização, para o desagrado do oficial, que pretendia a todo custo convencer o explorador 

da eficácia e da exuberância da máquina. O choque entre valores antigos e modernos é 

representado no correr da novela pelas figuras do antigo comandante versus o novo 

comandante, onde este último se mostra favorável a mudanças e modernizações, 

desagradando o oficial, que por sua vez se mostra um conservador dos valores antigos, 

tempos passados que são lembrados com um tom de nostalgia. Já o explorador se mostra 

discordante de tal conservadorismo, e em favor do progresso e da modernização, julgando os 

procedimentos utilizados na colônia penal como práticas excessivamente cruéis, não 

civilizadas, que remetem ao tempo dos reis soberanos que exerciam o poder de acordo com 

sua vontade, antes da passagem para a chamada Modernidade. 

Escrituras Carnais 

Nos estudos sobre o corpo e poder na contemporaneidade, a obra de Michael 

Foucault (1984, 1987, 1999) é frequentemente abordada para compreender as mutações dos 

dispositivos de poder e suas diferentes modalidades e tecnologias de coerção dos corpos, 

sobretudo na passagem do século XVIII para o XIX, onde o filósofo situa o nascimento da 

Modernidade, e onde nasce também um novo regime, e com ele um novo tipo de estratégia de 

poder e um novo trato dado ao corpo. 

Até o final do século XVII e início do XVIII o regime político predominante na 

Europa era o regime de soberania: havia o soberano, representado pela figura do rei, que na 

condição de detentor das leis, da espada, da terra, além de ser um representante do Deus 

cristão, tinha o poder de fazer morrer aquele que violasse seu decreto. É justamente o ato da 

punição do criminoso que irá interessar Foucault para compreender a passagem da Idade 

Média à Idade Moderna, a partir da análise dos rituais de suplício dos infratores, que ocorria 

em praça pública, na presença de todos os cidadãos, como um modo de reinstaurar a lei. 

Nessa modalidade, o sofrimento era espetacularizado, o criminoso tinha seu corpo violentado, 
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arrastado, desmembrado, queimado vivo, torturado e finalmente executado de forma atroz 

(FOUCAULT, 1987, p. 35). Mas o que chama a atenção é que, na desmedida que a 

brutalidade do castigo impõe, existe ao mesmo tempo uma métrica, um cálculo, uma 

quantificação da punição, de modo que houvesse uma proporcionalidade entre o crime 

cometido e a pena, pois não se trata de um ato selvagem, mas sim de uma tecnologia do 

chamado poder soberano (FOUCAULT, 1987, p. 36). A violência exercida pelo corpo colossal 

do soberano contra o corpo minúsculo do supliciado visava produzir a confissão do crime, na 

presença de todos os cidadãos, que por sua vez participavam desse ritual jurídico de 

instauração da lei, produzindo assim uma política do medo. Até esse momento histórico, o 

corpo é uma superfície de inscrição do poder soberano. 

Na passagem para a modernidade esse cenário se modifica, com o surgimento do 

Estado Moderno, com a revolução francesa, a revolução industrial e o início do capitalismo, 

na virada do século XVIII para o XIX. Há o nascimento de novas tecnologias e 

modalidades coercitivas que visam não mais purgar de forma atroz o crime cometido diante 

de uma audiência, como na sociedade de soberania. Ao invés de “fazer morrer e deixar 

viver”, trata-se agora de “fazer viver e deixar morrer” (FOUCAULT, 1999, p. 287). Essa 

reversão fará com que apareça um novo interesse pelo corpo e diferentes modos de 

realização do exercício do poder sobre ele. 

Passagem da modernidade 

Seguindo na esteira de Foucault, para a pesquisadora Ana Márcia Silva (1999, p. 

8), o interesse pelo corpo na modernidade decorre em grande medida da cisão entre ser 

humano e natureza, e dos seres humanos entre si, com o surgimento da ideia de indivíduo. 

Silva aponta três características que sustentam esse novo trato dado ao corpo e que diferem 

dos regimes existentes até então: o primeiro seria a “destruição das ordens antigas” (SILVA, 

1999, p. 10-11) que está relacionada à morte de Deus e ao fim da aristocracia após a 

revolução francesa, com a passagem do teocentrismo judaico-cristão para o 

antropocentrismo, onde o humano perde paulatinamente a relação com a natureza, a 

transcendência, a religião, o misticismo, a magia, fazendo com que o mundo das crenças 
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seja transferido para a materialidade das coisas existentes, possíveis de serem conhecidas 

apenas pela razão. Isso nos leva a um segundo aspecto levantado por Silva, o “triunfo da 

racionalidade subjetiva ou instrumental” (SILVA, 1999, p. 12-13), fundado na separação 

entre corpo e mente firmada por Descartes, onde a razão é único meio de conhecer a 

verdade e o corpo seria um mero instrumento, uma máquina que executa comandos da 

mente, o que significa dizer que existe uma hierarquia entre corpo e mente, onde os 

excessos do corpo são desconsiderados enquanto forma de conhecimento verdadeiro, 

estando subjugado às operações e a pilotagem da racionalidade. Dessa relação assimétrica 

surge uma terceira característica, o “processo de subjetivação” (SILVA, 1999, p. 14-15): a 

formação de uma interioridade psíquica racional faz com que o corpo seja reduzido ao 

individualismo, ideologia indispensável para o modo de produção capitalista, onde cada 

indivíduo é entendido como autônomo, independente, cujas faculdades são universais, 

fundando assim a ideia do sujeito como indivíduo privado. 

As indicações da filosofia e da ciência, assim como as exigências da 
nova ordem socioeconômica, sobre o funcionamento mecânico atribuído 
tanto ao corpo quanto às coisas da natureza contribuíram para uma 
perspectiva secular da vida e para a consolidação de uma imagem 
corporal presa à materialidade. Nessa civilização material, na qual 
convém libertar o ser humano da tirania da natureza, o corpo entra em 
cena em toda a sua dualidade, com a força da sua materialidade que é 
respeitada como nova instância de reconhecimento do humano e com o 
obscurantismo de sua natureza que não se deixa apreender facilmente. 
(SILVA, 1999, p. 16-17) 

Na passagem do século XVIII para o XIX, com o nascimento do Estado 

Moderno, são criados os grandes meios de confinamento: instituições disciplinares como 

a família, a escola, a fábrica, o exército, a prisão, o hospital, a clínica. As instituições 

passam a ser a maneira pela qual o poder é exercido sobre o corpo e sobre a vida, o que 

configura duas políticas: de um lado, uma anatomia política que visa a gestão dos corpos, 

modelando cada indivíduo, na sua passagem contínua pelas instituições, desde o 

nascimento até a morte; de um outro lado, existe uma política de gestão da vida coletiva da 

população que passa a ser gerida pelo Estado, buscando estabelecer controles de sua saúde, 

a sexualidade, a higiene, a natalidade, os papéis sociais, por meio de práticas discursivas e 

mecanismos de vigilância como a célebre estrutura arquitetônica do panóptico 

(FOUCAULT, 1987, p. 219).  
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Travessia contemporânea 

Em um texto inspirado pelos escritos de Foucault, Gilles Deleuze (2008, p. 219) 

descreve o funcionamento dessa sociedade disciplinar da seguinte maneira: primeiramente 

pela concentração das massas nas instituições (crianças na escola, jovens no exercito, 

adultos na fabrica, doentes no hospital, loucos no manicômio, criminosos na prisão...), 

fazendo com que certas categorias de indivíduos sejam privadas do convívio social e outras 

não. Em seguida, pela distribuição das massas no espaço, que é estruturado, arquitetado 

segundo certa lógica, com o objetivo de vigiar os enclausurados, ou pelo menos fazer com 

que se sintam vigiados (o panóptico). Um terceiro elemento seria a regulação e otimização 

do tempo: hora para acordar, hora para trabalhar, hora para lazer, hora para comer, hora para 

sexo, hora para ir ao médico, hora de ter um filho, hora de estudar, hora de sofrer, hora de 

amar, hora de morrer.  

Mas o que Deleuze irá pontuar é que existe uma mutação na maneira pela qual o 

poder é exercido entre os séculos XIX e XX, culminando após a Segunda Guerra Mundial: as 

chamadas sociedades de controle (DELEUZE, 2008, p. 220). As instituições de confinamento 

criadas a partir da modernidade entram em crise e começam a rachar, como um vaso cheio de 

água, que se esparrama por todo lado e perde sua interioridade, que por sua vez não 

desaparece, mas se fluidifica, fragmenta, poliniza por todo o corpo social, pois, segundo 

Deleuze, “os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma 

modulação, como uma modelagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada 

instante, como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro.” (DELEUZE, 2008, 

p. 221). Essa metamorfose pode ser observada tanto na crise institucional que se alastra até os 

dias atuais, quanto na dissolução da ideia de identidade do sujeito moderno como uma 

interioridade, que reduz o corpo à sua individualidade e a vida meramente biológica, como 

veremos a diante. 

Deleuze diz que passamos de um animal a outro: da velha toupeira monetária, 

fechada em seu casco – sociedade dos meios de confinamento – para a serpente e seu 

movimento ondulatório – sociedade de controle (DELEUZE, 2008, p. 222-223). Se nas 

sociedades disciplinares existia o corpo individual e coletivo dos trabalhadores na fábrica, 

formando o par indivíduo-massa, na sociedade de controle esse corpo individual e coletivo 
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tende à fragmentação, o indivíduo se torna “dividual”, dividido em informações, amostras, 

bancos de dados e senhas (DELEUZE, 2008, p. 222). Se na sociedade disciplinar as 

instituições de confinamento concentravam e centralizavam o poder dentro dos seus muros, 

na sociedade de controle esse grande polo de poder será descentralizado, fazendo com que os 

indivíduos se tornem os agentes de sua própria coerção e vigilância, empreendedores de sua 

própria vida segundo a lógica neoliberal (DELEUZE, 2008, p. 221). Se na sociedade 

disciplinar o humano não cessava de entrar e sair de instituições, de passar de um espaço 

fechado a outro, onde cada entrada era um novo começo, na sociedade de controle nada nunca 

acaba em um espaço completamente aberto e sem limites: a formação é continua pelo resto da 

vida, o trabalho invade o tempo de lazer, o homem confinado é substituído pelo homem 

endividado (DELEUZE, 2008, p. 224).  

Bioascese 

O fato que podemos depreender da analise de Foucault e Deleuze é que houve uma 

metamorfose, um deslocamento de foco. O poder não está mais concentrado em uma 

instituição como antigamente, ele se ampliou de tal maneira que parece ter violado espaços 

que antes eram considerados invioláveis, sendo exercido em nossas relações mais elementares 

e cotidianas, objetivas e subjetivas. É como se a palavra de ordem já não viesse do exterior, 

mas do interior, enquanto uma exterioridade que ecoa desde dentro: a lógica das instituições 

foi incorporada, internalizada pelos seres humanos, não apenas no nível da consciência, mas 

também pelo nível do inconsciente, numa espécie de institucionalização da subjetividade e 

dos modos de subjetivação. A mudança de foco que esse processo anuncia, segundo Pelbart, 

está no fato de que identidade do sujeito moderno, o ‘eu’, que antes estava localizado na 

intimidade psíquica e individual, foi redimensionada para o corpo, reduzindo a subjetividade 

ao corpo, e o corpo reduzido à fisicalidade, à aparência, à vida meramente biológica 

(PELBART, 2013, p. 27). Talvez um bom exemplo sobre esse investimento do corpo na 

contemporaneidade seja aquilo que Pelbart, na esteira de Francisco Ortega, chamou de 

“bioascese”: 
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Por um lado, trata-se de adequar o corpo às normas científicas da saúde, 
longevidade, equilíbrio, por outro, trata-se de adequar o corpo às normas da 
cultura do espetáculo, conforme o modelo das celebridades. A obsessão pela 
perfectibilidade física, com as infinitas possibilidades de transformação 
anunciadas pelas próteses genéticas, químicas, eletrônicas ou mecânicas, 
essa compulsão do eu para causar o desejo do outro por si, mediante a 
idealização da imagem corporal, mesmo à custa do bem-estar, com as 
mutilações que o comprometem, substituem finalmente a satisfação erótica 
que prometem pela mortificação autoimposta. (PELBART, 2013, p. 27). 

Diferente da concepção da ascese enquanto “estética da existência” do período da 

antiguidade greco-romana investigadas por Foucault na obra “A Hermenêutica do Sujeito” 

(FOUCAULT, 2006), onde o foco era a construção de uma vida bela ou uma bela existência, a 

bioascese contemporânea possui ferramentas e objetivos outros: consiste num conjunto de 

práticas e discursos que visam não uma vida bela, e sim um corpo belo (PELBART, 2013, p. 

27). A busca pela perfectibilidade corporal em nossos dias passa tanto da ordem científica 

quanto estética: visa tanto a boa saúde quanto a boa aparência, sua longevidade e seu 

desempenho, seu organismo e sua imagem, enquanto que os humanos se submetem 

voluntariamente a esse ideal inalcançável, por meio dos mais diversos dispositivos e 

tecnologias autocoercitivas “em nome de um gozo sensorial cuja imediaticidade torna ainda 

mais surpreendente o seu custo em sofrimento.” (PELBART, 2013, p. 27). Com a infiltração 

do poder nas malhas da subjetividade, o corpo encontra-se coagido tanto por forças exteriores 

quanto por forças interiores, ou seja, corpos que se submetem à servidão. Tudo indica que 

vivemos na contemporaneidade numa cena aporética, onde o corpo atinge um limiar, um 

estado limite, entre a superexcitabilidade estimulada pela voracidade do consumo e a letargia 

e embrutecimento sensorial e afetivo pela medicalização da existência. 

As transformações do diagrama de poder fazem com que a resistência, seu oposto 

antagônico, engendre novos contornos. Uma vez que o poder está espalhado, a resistência 

tende também a espalhar-se. Como falávamos a pouco, na sociedade disciplinar, existia 

necessariamente o espaço exterior das instituições de confinamento, onde era possível ancorar 

e organizar as formas de resistência ao poder, como os sindicatos, organizações do trabalho, 

os movimentos sociais e culturais; nos dias atuais, o poder engoliu esse espaço externo, de 

modo que qualquer ponto, local, coisa, pessoa, sentimento, é um foco de incidência do poder, 

do mais objetivo ao mais subjetivo. Como coloca Foucault: 
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Como sempre, nas relações de poder, nos deparamos com fenômenos 
complexos que não obedecem á forma hegeliana da dialética. O domínio, a 
consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do 
investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o 
desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... Tudo isto 
conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, 
obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos 
soldados, sobre o corpo sadio. (FOUCAULT, 1984, p. 81) 

Mas o que Foucault irá apontar é que a partir do momento no qual “o poder penetrou 

no corpo”, simultaneamente, o poder “encontra−se exposto no próprio corpo” (FOUCAULT, 

1984, p. 81). Ao mesmo tempo em que o poder investe o corpo, invadindo-o até os confins do 

inconsciente, ele fica vulnerável ao próprio corpo: o corpo tanto é visado quanto é temido. 

Para que o poder seja exercido, ele cria suas próprias zonas de resistência, das quais ele 

depende necessariamente para existir, e ao mesmo tempo essas zonas são sua maior ameaça.  

Mas, a partir do momento em que o poder produziu este efeito, como 
conseqüência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a 
reivindicação de seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a 
economia, o prazer contra as normas morais da sexualidade, do casamento, 
do pudor. E, assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo por que ele 
é atacado. (FOUCAULT, 1984, 81). 

O fato é que a resistência também se fragmentou, o que significa que, assim como o 

poder, qualquer ponto, coisa, pessoa, sentimento, pode vir a ser um foco eventual de 

insurreição e de resistência.  

Mesmo o espaço da arte, que num certo período representava um espaço de 

resistência e insurreição, ao longo do século XX e XXI será programaticamente anexado aos 

interesses do mercado e da sociedade do espetáculo. 

Não seria o caso de falar da resistência associada a prática da militância política, mas 

a um tipo de resistência que está vinculada aos modos de existência. 

(R)existência 

Diante desse cenário no qual estamos imersos até o último fio de cabelo, podemos nos 

perguntar: “o que poderia ainda sacudir-nos de tal estado de letargia, lassidão, esgotamento?” 

(PELBART, 2013, p. 28), se não existe mais um espaço privilegiado para a criação e resistência? 
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Se nem mesmo o campo da arte está a salvo, como instaurar um plano de experiência que possa 

reativar a potência de resistir? Deleuze em um texto intitulado “O Ato de Criação” (1999), afirma 

que existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e a resistência, mesmo sendo coisas 

distintas. Que afinidade seria essa e quais seriam suas diferenças? 

Fazendo um brevíssimo resumo, para Deleuze, a arte, a filosofia e a ciência são 

atividades criadoras, cada qual com sua especificidade. Enquanto a filosofia cria conceitos e a 

ciência cria funções, a arte cria blocos de sensação compostos perceptos e afectos, ou seja, 

percepções e sensações inéditas (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 253). Ao pensar a arte 

como criação de sensações, Deleuze será categórico ao dizer que “A obra de arte não é um 

instrumento de comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a mínima informação”. 

(DELEUZE, 1999, p. 13), pois a informação seria um “sistema controlado das palavras de 

ordem que têm curso numa dada sociedade” (DELEUZE, 1999, p. 12), ou seja, a arte se 

relaciona com a comunicação somente enquanto uma contra-informação, contra as palavras 

de ordem e de controle que vigoram no tecido social  

Um exemplo sobre a questão da informação: no início do século XX, Walter 

Benjamin (1985, p. 198) já escrevia sobre os impactos da invenção da imprensa sobre a 

tradição da narrativa oral, tornando a experiência algo impossível de ser narrado e 

simbolizado frente à experiência da guerra e com a ascensão do nazismo na Alemanha. Nos 

dias atuais, não é difícil notar que a circulação de informação tem se expandido cada vez 

mais, principalmente a partir da informática e das redes digitais. É nesse sentido que a arte, tal 

como Deleuze a define, enquanto um bloco de sensações inéditas, não visa produzir uma 

palavra de ordem, se não enquanto um movimento de oposição ao ordenamento e ao controle 

por meio da informação. Mas a contra-informação – que aparece em ambientes sociais e 

políticos hostis e funcionando como uma espécie de contra-narrativa histórica – não seria o 

bastante para realizar uma transformação consistente da realidade. 

Não falemos de obra de arte, mas digamos ao menos que existe a contra-
informação. Em países sob ditadura cerrada, em condições particularmente 
duras e cruéis, existe a contra-informação. No tempo de Hitler, os judeus que 
chegavam da Alemanha e que foram os primeiros a nos contar sobre os 
campos de extermínio faziam a contra-informação. O que é preciso constatar 
é que a contra-informação nunca foi suficiente para fazer o que quer que 
fosse. Nenhuma contra-informação foi capaz de perturbar Hitler. Salvo num 
caso. Que caso? Isso é de vital importância. A única resposta seria que a 
contra-informação só se torna eficaz quando ela é – e ela o é por natureza – 
ou se torna um ato de resistência. (DELEUZE, 1999, p. 12) 
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A contra-informação, por si só, pode fazer pouco, quase nada: cócegas na barriga do 

poder. Para que ela se torne eficaz e tenha algum efeito concreto sobre a realidade, é preciso 

que ela se torne um ato, um ato de resistência (DELEUZE, 1999, p. 13). É nesse sentido que a 

obra de arte e o ato de resistência estão próximos e possuem afinidades: na contramão do 

exercício do poder. Definitivamente eles não são a mesma coisa, ou pelo menos não existe 

garantia de que a obra de arte e o ato de resistência coincidam, que se encontrem num mesmo 

território, ou que produzam por si só uma diferenciação no interior do tecido social. Em certos 

momentos, a linha que separa a obra de arte e o ato de resistência tende a afrouxar, e uma 

coisa pula para o território da outra.  

Mas o que é que faz com que o ato acabe sendo obra? Ou, ao contrário: o que é que 

faz com que a obra seja um ato? Podemos encontrar uma pista a partir de uma pergunta 

feita pelo filósofo: “Qual a relação misteriosa entre uma obra de arte e um ato de 

resistência, uma vez que os homens que resistem não têm nem o tempo nem talvez a cultura 

necessários para relacionar-se minimamente com a arte?” (DELEUZE, 1999, p. 13). Como 

erguer um bloco de sensações frente ao cenário da catástrofe ambiental, do empobrecimento 

vital, da exploração econômica, da blindagem sensorial, do desengajamento político, da 

precarização das formas de vida? Como fazer surgir outra sensibilidade que resista às forças 

reativas que ordenam o mundo tal qual o conhecemos? O que poderia abalar o estado de 

debilidade e desânimo que se alastra pela sociedade contemporânea? A esse respeito, 

Deleuze deixa uma questão para ser pensada, dizendo que “não existe obra de arte que não 

faça apelo a um povo que ainda não existe.” (DELEUZE, 1999, p. 14). Ou seja, não existe 

obra de arte separada de uma relação com o outro, sejam coletividades humanas ou extra-

humanas, reais ou imaginárias, virtuais ou atuais: arte e política são indissociáveis por essa 

perspectiva. Isso significa coisas interessantes do ponto de vista do artista: não seria esse 

um sujeito excepcional dotado de talento e criatividade, mas aquele que teria a capacidade 

de ser um canal de expressão para essas coletividades não-formadas e minoritárias, sem que 

para isso seja preciso recorrer à gramática identitária da modernidade. Talvez essa seja a 

tarefa do pensamento em nosso tempo. 
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É e OU 

Como podemos observar, a cisão operada entre o homem e a natureza desde a 

modernidade não desapareceu, mas se metamorfoseou: o que muda nos dias de hoje é o fato 

dessa cisão ter adquirido capacidades adaptativas, modulantes e auto modulantes. Podemos 

dizer, como colocam brilhantemente Fernanda Eugênio e João Fiadeiro (2013, p. 120), que 

passamos do regime do ‘é’ para o regime do ‘ou’. Segundo os autores, no período da 

modernidade, a existência passa a ser um objeto da verdade, que pode ser conhecido a partir 

de uma explicação racional, operando tanto de maneira implícita quanto fechada. O ‘é’ possui 

uma função fechada na medida em que define as coisas do mundo, a partir da cisão entre 

interior e exterior, dividindo o mundo em séries de oposições binárias: sujeito e objeto, corpo 

e mente, indivíduo e sociedade, natureza e cultura, razão e paixão, eu e mundo, etc. Nesse 

sentido, ‘é’ seria um operador que visa construir essa delimitação fechada a partir de um 

implícito, o pressuposto infalível da organização da realidade, diminuindo as possibilidades 

de criar relações diferenciais: “Desenha-se a certeza da existência como cisão, não como 

relação onde ‘é’ desenha dois planos cindidos e complementares” (EUGÊNIO & FIADEIRO, 

2013, p. 120). É como dizer: você é uma caixa de papelão e nada mais, é uma tartaruga e nada 

além, é uma pedra e somente uma pedra, é um homem e nada menos. 

O regime do ‘ou’ é colocado como característico daquilo que se convencionou chamar 

de pós-modernidade: se antes as posições eram complementares e cindidas, hoje tais posições 

tornaram-se simétricas e equivalentes: a operação do ‘ou’ visa justamente raspar a rigidez do ’é‘, 

destituí-lo de sua função apriorística: o regime do ‘ou’ nasce a partir dos diversos contra-

discursos que visam superar a cisão o binarismo engendrado pela modernidade. Mas o que 

Eugênio e Fiadeiro vão afirmar é que a construção do contra-discurso pós-moderno não elimina 

a cisão do sujeito, mas relativiza os conteúdos que compõem cada conjunto: o ‘ou’ faz com que 

conteúdo de cada plano possa oscilar de forma equivalente, gerando a possibilidade de 

alternância aleatória, de deslizamento do sentido, fazendo com que os dois planos sejam 

indiferenciados: é o mundo onde tudo se equivale ou do “tanto faz” (EUGÊNIO & FIADEIRO, 

2013, p. 120). O ‘ou’ estabelece uma lógica relativista, sem que o problema da cisão seja 

confrontado diretamente. Nas palavras dos autores: 
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Troca-se assim a rigidez de uma existência segura porém miserável pelo 
liberalismo da resistência, não menos miserável, do desejo de alternativas, 
que por fim não instaura outra coisa senão um generalizado “tanto faz”. Se 
no primeiro regime zela-se pela certeza das “condições iniciais” (a 
realidade que “já é” desde o princípio), no segundo zela-se por sua 
conspurcação em realidade qualquer. Algum ganho de mobilidade, de fato, 
na medida em que a explicação unívoca se fragmenta na polifonia da 
“diversidade” interpretativa das visões de mundo. Mas a brecha na 
representação não tarda em se suturar: a interpretação entra com ainda 
mais pressão no ralo da autoria que a explicação por ela criticada. 
(EUGÊNIO & FIADEIRO, 2013, p. 122). 

Nesse sentido, passamos de uma lógica de compreensão da realidade enquanto 

implícita e fechada, que pode ser conhecida pela razão, pelo intelecto, para uma lógica 

fechada em interpretações individuais sobre o mundo: a oposição entre sujeito e objeto foi 

substituída pela oposição entre sujeito e sujeito (EUGÊNIO & FIADEIRO, 2013, p. 120), 

cada qual com sua interpretação individual da realidade e do verdadeiro. Eis o motivo pelo 

qual a cisão operada na modernidade não cessa de reaparecer em novas roupagens, mostrando 

que a separação instituída na modernidade é mais difícil de superar do que pensamos. 

3. A construção  

Em 1923, Franz Kafka escreveu uma obra intitulada “A Construção” (KAFKA, 

1998), uma de suas últimas composições antes de sua morte, em julho de 1924. 

Considerado por muitos intérpretes da obra kafkiana como uma espécie de testamento 

literário do autor, o conto, narrado em primeira pessoa, trata da história de um animal não 

identificado construindo seu habitat: uma toca subterrânea. O animal faz uma descrição 

minuciosa e metódica da construção, à qual dedica toda a sua vida, vangloriando-se pela 

complexa rede de túneis que foi capaz de elaborar, onde tudo é milimetricamente planejado 

para despistar inimigos e preservar o conforto de sua solidão, o silêncio íntimo que tanto 

aprecia. Em outro momento, encontra-se acuado em sua própria casa por ruídos, um 

barulho quase inaudito, um zumbido de seres que vivem dentro da terra, que desestabiliza 

toda sua segurança, talvez de maneira mais aguda do que se um predador invadisse sua 

toca. O animal utiliza toda sua capacidade de previsão e planejamento para formular teorias 

sobre a natureza do barulho que tanto o angustia: questiona se seria um invasor externo que 
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se alojou em sua toca, ou se ele mesmo não seria o invasor, empreendendo a construção em 

território já habitado por outras criaturas: “Aqui não importa que se esteja na própria casa, 

pois o fato é que se está na casa deles” (KAFKA, 1998, p. 35). O espaço da casa, que foi 

metodicamente planejado para ser inviolável, passa a ser motivo de estranhamento, medo e 

angústia para o pequeno animal. 

Sabemos que Kafka é um autor bastante comentado e sua obra possui 

reconhecimento mundial, o que gera uma pluralidade de linhas interpretativas. Uma dessas 

linhas tende a relacionar a literatura de Kafka com sua biografia, buscando encontrar em sua 

obra traços da pessoa-Kafka, assim como vestígios da experiência histórica e social de seu 

tempo. Tomemos como exemplo o texto citado acima, trazendo alguns aspectos do seu 

contexto de criação: , “A Construção” foi escrito em Berlim, Alemanha – numa das raras 

ocasiões em que Kafka saiu de Praga  –, no período posterior à Primeira Guerra Mundial. No 5

mesmo ano, o Partido Nazista alemão fez uma tentativa, sem sucesso, de golpe de estado na 

região da Baviera, evento que ficou conhecido como Putsch da Cervejaria de Munique 

(CARONE, 2009, p. 27). A ascensão do nazismo na Europa Ocidental representava uma 

ameaça, pois Kafka era judeu. Ao mesmo tempo havia outra ameaça: desde 1920 Kafka 

convivia com a tuberculose pulmonar, que devido à condição precária em que se encontrava 

no final de sua vida – sem dinheiro para comprar carvão num inverno muito rigoroso – 

começara a se agravar, chegando à laringe, consumindo-o desde dentro (CARONE, 2009, p. 

27). Isso nos leva a notar que Kafka vivia espremido, encurralado, coagido de todos os lados, 

“ameaçado por fora pelo nazismo e por dentro pela doença”, como dirá Modesto Carone 

(2009, p. 27). Fica evidente que o enredo de “A Construção”, onde o animal-narrador 

desencontra-se com a segurança do lar, corresponde a um grau da realidade existencial de 

Kafka naquele momento: tanto o contexto social e histórico e cultural de elaboração do texto, 

quanto os estados corporais do escritor e a debilidade de sua saúde. 

 Um dos mais importantes centros comerciais da Europa desde a Idade Média, Praga tornou-se, em 1918 a 5

capital da nova e independente (do império Austro-Húngaro) república da Checoslováquia que após um período 
de dominação alemã, na Segunda Guerra Mundial (de 1938 a 1945), passou para a órbita soviética, até 1992, 
quando se dividiu em República Tcheca, sendo Praga sua capital e Eslovênia, cuja capital é Lubliana. Para mais 
informações sobre este assunto, ver em: SONDHAUS, L. A Primeira Guerra Mundial: história completa. São 
Paulo: Contexto, 2013.
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Contra a interpretação 

Fizemos esse caminho por algumas ideias que circundam a obra de Kafka para 

incidir em um ponto crucial: essa relação imediata e adesiva entre autor e obra não diria mais 

sobre nossos modos de interpretar o mundo que sobre a obra? Não estaríamos submetendo 

muito rapidamente a obra à vontade de interpretação e sentido, para nos afastar dos afetos que 

essa leitura suscita? O problema dos escritos de Kafka é que eles colocam em cheque o desejo 

de interpretar e atribuir um sentido às suas narrativas. Apesar de todo o rigor com que a 

narrativa é construída, não existe qualquer explicação, causa ou motivo para as situações 

descritas. Para a filósofa Jeanne-Marie Gagnebin (2015, p. 4), ler Kafka é tanto encantador 

quanto irritante, pois desafia nossas categorias de significação e de compreensão. 

Às vezes, aliás, essa obra somente irrita, em particular o leitor filósofo, 
mesmo simpático e sensível, mas que se desespera com a opacidade desses 
textos tão transparentes. Ler Kafka consiste, pois, em primeiro lugar, em 
deixar ir à deriva nossa busca de significações. Lemos textos coerentes, bem 
construídos, recheados de figuras argumentativas que parecem lógicas, 
escritos num vocabulário banal e cotidiano – e não entendemos o que eles 
“querem dizer”, o que significam. (GAGNEBIN, 2015, p. 4) 

Essa ausência de explicação faz com que nós, leitores apressados e com sede de 

investigar, tentemos a qualquer custo encontrar algo no qual possamos nos segurar, um chão 

para pisar, um horizonte, um sentido, uma resposta, uma explicação. Na ausência de 

explicação, a vida do autor parece preencher o que estava faltando: significações. É como o 

pequeno animal de “A Construção” , que busca encontrar as significações do ruído em face da 

impossibilidade de uma explicação conclusiva. 

No emblemático texto “Carta ao Pai” (KAFKA, 1997b) – um dos exemplos mais 

evidentes sobre o vínculo entre sua vida pessoal e sua literatura – podemos ler uma tomada de 

posição de Kafka frente ao despotismo de seu pai, com quem mantinha uma relação bastante 

conturbada e que desprezava a vida e o ofício de escritor que o filho escolhera seguir. O 

próprio Kafka confessa em seus diários a “ancoragem biográfica da novela” (CARONE, 

2009, p, 47). Mas remeter sempre e imediatamente uma obra à biografia do autor para daí 

tentar compreendê-la, parece um horizonte demasiadamente seguro onde nós, leitores, nos 

apoiamos em nossa vontade de interpretar. 
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Desloucamento 

A literatura de Kafka é conhecida justamente pela encenação de situações aporéticas, 

absurdas, sem saída, de encurralamento e de impossibilidade. As personagens de seus contos, 

novelas e romances são o avesso da imagem que o homem na cultura moderna ocidental construiu 

de si mesmo, enquanto um ser superior e dotado de razão. Indo numa direção contrária, Kafka irá 

privilegiar figuras abjetas, inumanas, desprezíveis, irracionais, animalescas, corpos dilacerados, 

seres alienados, ignorantes de qualquer conhecimento sobre o motivo ou a causa de seu infortúnio 

e sem qualquer remediação possível. Histórias delirantes que, no entanto, são narradas de modo 

corriqueiro, cotidiano, quase banal. É como diz a célebre frase de um dos maiores comentadores 

da obra kafkiana, Günther Anders: “O espantoso, em Kafka, é que o espantoso não espanta 

ninguém” (ANDERS, 2001, p. 20). Arriscamos dizer que Kafka fazia de sua literatura 

instrumento para expor o delírio do modo de vida moderno e suas promessas de progresso. 

A fisionomia do mundo kafkiano parece desloucada. Mas Kafka deslouca a 
aparência aparentemente normal do nosso mundo louco, para tornar visível 
sua loucura. Manipula, contudo, essa aparência louca como algo muito 
normal e, com isso, descreve até mesmo o fato louco de que o mundo louco 
seja considerado normal. (ANDERS, 2001, p. 15) 

A palavra desloucamento, junção de deslocamento com enlouquecimento , sugere 6

um duplo movimento simultâneo realizado na literatura de Kafka: ao tornar visível o lado 

avesso da realidade, provoca um enlouquecimento da aparente normalidade. Essa alucinação, 

esse delírio, porém, não tem nada de ilusório, é plenamente real na medida em que apresenta 

existências recalcadas na vida social, que quando emergem, interferem na produção de 

realidade, engendrando uma diferença no campo social. Kafka não nos fala de um mundo à 

parte, suplementar a esta realidade, mas caminha em direção à crueldade (num sentido 

artaudiano) do real como ele é, o que não implica em percorrer os céus ou um mundo onírico 

ou da imaginação, em busca de respostas transcendentes, mas os subsolos: ver aquilo de que o 

olhar insiste em desviar, os odores que causam arrepio e ânsia, aquilo que trancafiamos no 

esquecimento mas que não cessa de encontrar modo de se manifestar. 

 Carone, tradutor da obra de Anders do alemão para o português, elucida que o termo desloucamento é um “jogo 6

de palavras entre verrückt, particípio passado de verrücken, ‘deslocar’, e o adjetivo verrückten, que significa 
‘louco’” (CARONE, In: ANDERS, 2001, p. 151).
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Riso e política 

Em seu primeiro livro escrito em conjunto, intitulado “Kafka: por uma literatura 

menor” (2017), Gilles Deleuze e Félix Guattari (2017), desdobram uma faceta pouco usual na 

leitura de Kafka. O filósofo e o psicanalista se recusam a ceder às interpretações tipificadas e 

estereotipadas da literatura kafkiana, com seus inevitáveis clichês, como o clima de certa 

morbidez, culpa, alienação e angústia que atravessa sua obra; ou a tendência a afastar Kafka 

da sua relação com o real, lendo suas novelas e romances no campo estritamente simbólico, 

alegórico e onírico, intimista e autoreferencial. 

Uma só coisa causa dor a Kafka e o deixa com raiva, indignado: que a gente 
o trate como escritor intimista, encontrando refúgio na literatura, autor da 
solidão, da culpa, da desgraça íntima. (...) há o riso de Kafka, o riso muito 
alegre, que se compreende tão mal pelas mesmas razões. (DELEUZE & 
GUATTARI, 2017, p. 77) 

Sem excluir a relevância dos diários e cartas – escrituras próprias ao mundo privado 

dos indivíduos – na leitura de sua obra, Deleuze e Guattari apresentam um Kafka muito 

diferente da maioria dos intérpretes: seria um equívoco considerar Kafka um autor do dentro, 

intimista e tristonho, desvinculando toda sua obra do riso, do social, do fora. É nesse sentido 

que Deleuze e Guattari estabelecem uma leitura pelo avesso da tradição, apresentando um 

Kafka alegre, risonho e, sobretudo, político. 

Dois princípios somente para esposar Kafka: é um autor que ri, 
profundamente alegre, de uma alegria de viver, malgrado e com suas 
declarações de palhaço, que ele estende como uma armadilha ou como um 
circo. De ponta a ponta, é um autor político, adivinho do mundo futuro, 
porque tem como dois pólos que ele saberá unificar em um agenciamento de 
fato novo: longe de ser um escritor retirado em seu quarto, seu quarto lhe 
serve a um duplo fluxo, o de um burocrata de grande futuro, ligado aos 
agenciamentos reais em vias de se fazer; e o de um nômade fugindo da 
maneira mais atual, que se liga ao socialismo, ao anarquismo, aos 
movimentos sociais. (DELEUZE&GUATTARI, 2017, p. 77) 

Um exemplo sobre o riso em Kafka aparece no posfácio escrito por Modesto Carone 

para a obra “A Metamorfose” (1985, p. 90). Segundo Carone, era um hábito de Kafka fazer 

leituras de seus escritos em processo para um grupo de amigos. Numa dessas ocasiões, em 

dezembro de 1912, Kafka fez a leitura dos dois primeiros capítulos da novela “A 
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Metamorfose”. Curiosamente, o texto provocou gargalhadas generalizadas em seus 

companheiros, “graças ao grotesco frio que a perpassa” (CARONE, 1985, p. 90). Creio que os 

leitores contemporâneos de “A Metamorfose” podem estranhar que haja humor numa 

“história repulsiva”, como o próprio Kafka se referia a esta novela. Rir dessa e de outras de 

suas narrativas soa como algo condenável, mesmo impossível. Claro que existe toda uma 

questão histórica e cultural envolvida no riso, a qual não cabe aqui explicitar. O ponto a ser 

destacado é o fato de que muitas vezes, nós, leitores, nos deixamos contaminar pelas leituras 

existentes, cedendo a essas leituras como fonte de explicações para uma obra tão complexa e 

que desafia nossa capacidade de compreensão. 

Mundo Subterrâneo 

Por enquanto, vamos deixar as imagens de Kafka pairando no ar e passamos agora à 

investigar o procedimento adotado por Deleuze e Guattari na sua leitura pouco tracional da 

obra kafkiana. Afinal, se não se trata de interpretar o texto pela via das significações, qual 

seria um caminho alternativo e como ele funciona? A obra de Kafka seria cartografável? Uma 

pista para responder a essas questões pode estar no texto “A Construção” e a partir dele, 

embarcaremos em um trajeto pelo conceito de “rizoma” e pelas contribuições do método da 

cartografia (PASSOS&KASTRUP&ESCÓSSIA, 2009). 

Em “A Construção”, o pequeno animal-narrador revela que existe uma entrada falsa 

para o seu esconderijo, que serve apenas para despistar o inimigo: “Por fora é visível apenas 

um buraco, mas na realidade ele não leva a parte alguma, depois de poucos passos já se bate 

em firme rocha natural” (KAFKA, 1998, p. 34). Assim como toda a arquitetura labiríntica da 

construção, com seus corredores e túneis emaranhados, Kafka cria, em sua obra, dispositivos 

para barrar a entrada do que vem a ser a verdadeira ameaça: “o Significante, e as tentativas de 

interpretar uma obra que se propõe, de fato, à experimentação” (DELEUZE & GUATTARI, 

2017, p. 10). Mas como negar a força autorreferencial das obras de Kafka, que por vezes é tão 

óbvia? Deleuze e Guattari afirmam que isso “é uma armadilha, do bicho, e do próprio Kafka.” 

(2017, p. 9). Em que sentido? Talvez Kafka não estivesse falando de seu foro íntimo, expondo 

suas angústias pessoais – apesar de ser inegável que sua escrita também passa por esse campo 
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– mas o que a obra faz aparecer são os mecanismos ocultos da civilização e da cultura 

européia, através dos quais somos submetidos a operações de poder que controlam nosso 

desejo, ao definir quais são os objetos válidos de serem desejados, impingindo-nos o que nos 

causa a dor e o mal estar ou o prazer e o gozo, e que não se limitam aos dramas da esfera 

privada da família, mas estão ligados ao campo social. O filósofo e o psicanalista dão uma 

pista na introdução de uma outra obra conjunta, “Mil Platôs”, dizendo que: 

Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou 
significante, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á 
com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar 
intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, 
com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. (DELEUZE & 
GUATTARI, 2012, p. 18) 

É a partir dessa recusa a interpretação que Deleuze e Guattari encontram na obra de 

Kafka aquilo que chamaram de rizoma, com suas múltiplas entradas, nenhuma valendo mais 

do que a outra – desde que existam múltiplas saídas, por mais improváveis que possam 

parecer –, sem começo e sem um fim determinado. Um rizoma é uma figura da botânica, 

transportada para a filosofia por Deleuze e Guattari (2012), que, fazendo isso, atribuem um 

sentido amplo à palavra no contexto dessa filosofia fortemente marcada pelo problema da 

diferença subordinada à identidade: o rizoma é um sistema aberto e sem um centro gerativo, 

apesar de possuir nódulos que se aglutinam e ganham importância, formando uma espécie de 

rede que é simultaneamente ontológica e política, onde a existência torna-se inseparável da 

relação com a alteridade. Um rizoma enquanto tal não representa um todo, não faz totalidade, 

é sempre um processo incessante de formação e dissolução de um determinado território. A 

dificuldade de pensar o rizoma é que esses processos de formação e dissolução quase sempre 

estão subordinados ao todo e a totalidade, de modo que o rizoma precisa ser pensado como 

uma realidade em si, quando as linhas deixam de ligar os pontos e começa a passar entre, 

para usar uma imagem cara à Deleuze e Guattari (2012d, p. 99). Por esse motivo, o rizoma 

define-se menos por uma função atribuída de antemão e mais pelo modo de funcionamento: 

não o ‘qu’ê se forma e se dissolve, mas sim ‘como’ se forma e se dissolve. Também não se 

trata de uma metáfora, uma imagem que visa representar certos processos: o rizoma é o 

próprio processo em desdobramento. Mais uma operação, menos uma coisa. 
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Até animais o são, sob sua forma matilha; ratos são rizomas. As tocas o são, 
com todas suas funções de hábitat, de provisão, de deslocamento, de evasão 
e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua 
extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em 
bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os 
outros. Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, a erva daninha. 
(DELEUZE&GUATTARI, 2012, p. 22)  

Tradicionalmente, a imagem da árvore é usada como metáfora dos processos de 

conhecimento, “(...) cujas extensas raízes devem estar fincadas em solo firme (as premissas 

verdadeiras), com um tronco sólido que se ramifica em galhos e mais galhos, estendendo-se 

assim pelos mais diversos aspectos da realidade.” (GALLO, 2003, p. 88). Diferente da árvore 

ou sistema arborescente, com suas raízes profundas – uma totalidade estática de onde tudo 

provém e para onde tudo se dirige e/ou remete, com sua estrutura vertical e hierarquizante, 

sua reprodução maciça de folhas, sua genealogia familiar, o estiramento do corpo da terra –, o 

rizoma é o povoamento da superfície de modo horizontal: aproximação de vizinhanças, 

alianças demoníacas, espaço liso de livre circulação, desterritorializações, deslocamentos, 

devires. Diferente da árvore, com seus referenciais de centro e periferia, o rizoma possui 

apenas relações de velocidade e lentidão; diferente da árvore, com sua suposta universalidade, 

o rizoma é uma multiplicidade; diferente da árvore, com seus decalques, imitações e 

reproduções de um mesmo termo, o rizoma é cartográfico, desmontável, remontável, 

reversível, recomeçável, reinventável. Isso faz do rizoma um sistema indissociavelmente 

ontológico e político, na medida em que a existência é inseparável das relações que engendra, 

ou seja, uma essência que é necessariamente composta.  

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 
as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem como 
tecido a conjunção “e... e... e…” Há nesta conjunção força suficiente para 
sacudir e desenraizar o verbo ser. (DELEUZE & GUATTARI, 2012a, p. 22) 

Deleuze e Guattari (2012a) definem seis princípios com os quais pretendem dar 

consistência ao modo de funcionamento do rizoma. O primeiro deles é que um rizoma é uma 

conexão, ou seja, estamos falando de uma dinâmica que é necessariamente relacional: “qualquer 

ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (p. 22). O segundo é que 

essa conexão é sempre entre heterogeneidades, ou seja, elementos de naturezas diferentes, sejam 

elas: social, artística, tecnológica, política, biológica, econômica, espiritual, etc. Como dizem 
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Deleuze e Guattari, “(...) o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada 

um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo 

regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos” (p. 43). 

O terceiro princípio é que, devido às conexões heterogêneas e variáveis, não há 

totalização nem universalização possível no rizoma, ou seja, um rizoma é uma multiplicidade 

que procede pelas variações de suas dimensões; não se deixa remeter e nem seria uma 

derivação da unidade, pois segundo Deleuze e Guattari (2012a, p. 43), um rizoma: 

(...) não é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o Uno se 
acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes 
de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio 
pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n 
dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do 
qual o Uno é sempre subtraído (n-1). 

Este princípio recusa os dualismos e as hierarquizações que a partição binária do 

mundo engendra, uma vez que uma multiplicidade procede apenas por variações de suas 

dimensões, que jamais poderiam ocorrer sem que a multiplicidade mude de natureza, 

operando uma metamorfose que tanto cria novas conexões quando abandona outras. Por esse 

motivo é preciso dissolver a ideia de uma totalidade pré-formatada que nos antecede, 

ultrapassando a predicação que torna o uno gerativo do múltiplo e afirmando a multiplicidade 

enquanto um substantivo. 

O quarto seria o princípio de ruptura significante, ou seja, “Um rizoma pode ser 

rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas 

linhas, e segundo outras linhas” (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p. 25). Ao mesmo tempo 

em que uma multiplicidade cria conexões ela se desconecta e rompe com relações 

estabelecidas – que podem reaparecer em outra multiplicidade. Num rizoma existe menos 

dualismo e mais ambiguidade. Isso quer dizer que é próprio do rizoma ter uma pluralidade de 

sentidos, até mesmo contrários, que coexistem num mesmo termo, objeto, coisa, pessoa, 

acontecimento, e que varia de acordo com o modo de operação. Nada é bom ou mau em si, 

tudo depende do agenciamento. Há sempre o risco de quebra, interrupção, ruptura de uma 

cadeia de significações que faz vazar um sistema dominante, mas há também o risco de 

fechamento, engessamento, blindagem, estratificação, onde as saídas são cerceadas, 

impedindo conexões com o que está fora. 
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O quinto e o sexto são respectivamente os princípios de cartografia e decalcomania. 

O decalque está relacionado à representação ou, mais especificamente, ao modo pelo qual 

reproduzimos a realidade segundo aquilo que consideramos familiar, reconhecível, 

constatável, perceptível, inteligível, de acordo com princípios estruturais de procedência e 

finalidade. Já a cartografia seria um procedimento avesso ao decalque, pois não visa 

representar o real, mas sim uma experimentação ancorada no real, relacionada à composição 

em um mapa aberto, com múltiplas entradas e saídas.  

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser 
rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado 
por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa 
parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou 
como uma meditação. (DELEUZE & GUATTARI, 2012a, p. 21) 

Cartografia Territorial 

Quando utilizamos um conceito de Deleuze e Guattari, todo cuidado é pouco, pois 

muitas vezes, os autores utilizam uma palavra em um sentido nem um pouco usual, como 

vimos em relação ao rizoma, proveniente do mundo da botânica. Mas é preciso manter em 

mente que os conceitos dessa filosofia não são metáforas, são literais, mas de outro tipo que 

não a literalidade factual, como mostra um artigo escrito por François Zourabichvili (2005) 

sobre o tema. Esse é também o caso do conceito de território, que apesar de se referir à uma 

certa espacialidade, tem seu sentido reinventado: não se refere a um espaço objetivo, 

geopoliticamente demarcado, com fronteiras entre cidades, estados, povoados, os bairros, as 

casas, os quartos, os corpos: Deleuze e Guattari buscam referências na etologia, ciência que 

estuda o comportamento dos animais, para reinventar o conceito de território. 

Primeiramente, é preciso desfazer nossas suposições sobre o que é o território para 

compreender o seu funcionamento, tal como propõe a lógica do rizoma: buscar pelo 

funcionamento, não pela definição, e os sentidos que daí advém. Desfazer a ideia de que o 

território é um espaço dado e preexistente, utilitário e funcional onde é fundada a separação 

entre dentro e fora de um determinado domínio. Este seria apenas um aspecto do território, 

que Deleuze e Guattari nomearam de “função territorializada” (2012d, p. 106). O filósofo e o 
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psicanalista enfatizam que a marca de um território seria antes de mais nada o ritmo e a 

expressão, ou o que chamam de “expressões territorializantes” (2012d, p. 106). Existe um 

território quando meios e ritmos tomam sentido e expressão, processo esse que está na base 

das funções territorializadas. Nesse sentido, um território é reconhecível quando existe a 

repetição de um mesmo termo, a recorrência de um comportamento, a reincidência de uma 

conduta, de modo que a sua expressão é dada num determinado ritmo. Esta seria a principal 

característica dessa concepção de território: ele é uma assinatura expressiva, como sugerem os 

pesquisadores Johnny Alvarez e Eduardo Passos: 

O território é uma assinatura expressiva que faz emergir ritmos como 
qualidades próprias que, não sendo indicações de uma identidade, garantem 
a formação de certo domínio. As funções e as direções das condutas não 
podem dar conta da formação do território. A assinatura expressiva se 
encarna em condutas, não podendo, no entanto, ser explicada por estas. 
(ALVAREZ & PASSOS, 2015, p. 133) 

Há portanto uma inversão da relação entre as condutas e o território, como explicam os 

autores supracitados: ao invés de considerarmos que são as condutas que formam um determinado 

território, as condutas seriam efeitos da assinatura expressiva do território. Isso porque a expressão 

não pertence a um sujeito, como colocam Deleuze e Guattari: “Ora, exprimir não é pertencer; 

há uma autonomia da expressão.” (2012d, p. 108). Mas isso não quer dizer que a expressão se 

dê de modo livre e sem impedimentos, pois como veremos mais à frente, toda a questão 

circula no embate entre as qualidades expressivas do território e as matérias de expressão com 

as quais o território será formado: “Com efeito, as qualidades expressivas ou matérias de 

expressão entram em relações móveis umas com as outras, as quais vão ‘exprimir’ a relação 

do território que elas traçam com o meio interior dos impulsos e com o meio exterior das 

circunstâncias.” (DELEUZE & GUATTARI, 2012d, p. 108). Em destaque, o caráter existencial 

do território, que é tanto material quanto afetivo, como coloca François Zourabichvili: 

O valor do território é existencial: ele circunscreve, para cada um, o campo 
do familiar e do vinculante, marca as distâncias em relação a outrem e 
protege do caos. O investimento íntimo do espaço e do tempo implica essa 
del imitação, inseparavelmente material ( . . . ) e afet iva ( . . . ) . 
(ZOURABICHVILI 2004, p. 23) 
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Se o território é constituição de um domínio, um limite que demarca o interior e o 

exterior, a que se considerar que esse limite é cambiante, oscilante, vibrátil, em constante 

relação com o que é externo, permanentemente se fazendo e em vias de se fazer. A questão 

recai em saber: de que modo uma determinada formação territorial é abandonada ou criada? 

Por meio de quais ações esse território é conservado? E ao contrário: quais ações fazem um 

território evadir? Para essas questões, existe todo um procedimento cartográfico. 

A ciência dos mapas 

Existe uma pequena narrativa de Jorge Luis Borges intitulada “Do Rigor da Ciência” 

que remete ao procedimento da cartografia num antigo império, onde um mapa atinge o seu 

ponto máximo de rigor científico: 

...Naquele Império, a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição que o 
mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, e o mapa do 
império, toda uma Província. Com o tempo, esses Mapas Desmesurados 
não foram satisfatórios e os Colégios de Cartógrafos levantaram um Mapa 
do Império, que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com 
ele. Menos Afeitas ao Estudo da Cartografia, as Gerações Seguintes 
entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem Impiedade o 
entregaram às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste 
perduram despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por 
Mendigos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas 
Geográficas. (BORGES, 1999, p 247) 

Borges nos mostra que tudo aquilo que chega ao seu auge acaba por tornar-se inútil, 

torna-se obsoleto ao adquirir a mesma escala que a realidade. 

Essa história parece um tanto absurda, mas no entanto, não estamos tão distantes 

dessa realidade no mundo contemporâneo. Se levarmos em conta os dispositivos eletrônicos e 

sinais via satélite, parece que esse mapa reaparece em nosso tempo, de outra maneira: como 

mecanismos de controle, onde todo tipo de aparelho possui GPS, onde as estradas são cheias 

de olhos, radares, sensores, pedágios, plataformas que mapeiam em tempo real nossos 

deslocamentos, por meio de codificações diversas. Mas existe ainda outra geografia, aquela 

que se faz no subterrâneo, daquilo que não é dito explicitamente, daquilo que passa num 

campo intensivo, no lado avesso. 
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O termo cartografia vem da geografia, e trata do conjunto de estudos e 

procedimentos na composição de cartas cartográficas e representações espaciais: a articulação 

de elementos para a elaboração de um mapa. O termo aparece aqui e ali com certa frequência 

em outros campos de pensamento, como na arte, na educação, na filosofia e na psicologia, 

com significados e usos diversos. É possível constatar que é a partir da obra de Deleuze e 

Guattari (2012a) que esse conceito é transportado para além do campo específico da 

geografia, tornando-se uma ferramenta de acompanhamento dos movimentos, transformações 

e dissoluções de um determinado território existencial. 

Diferente do decalque – correspondente à recognição do pensamento arborescente – 

que pretende reproduzir uma forma tendo como critério a semelhança do original, a 

cartografia não possui modelos e está em constante reinvenção. Nessa perspectiva, o decalque 

por si só não traria nada de novo, a não ser a reprodução daquilo que é familiar, conhecido, 

constatável, perceptível. O decalque já está pronto, solidificado, estruturado segundo o 

organismo e sua função, função esta que serve para um fim. É imitação, cópia, reprodução. Já 

a cartografia vai em sentido contrário a esse processo, faz conexões inesperadas, utiliza 

matérias de expressão diferentes e muitas vezes contraditórias, tendo como fim último a 

criação de uma nova realidade atual, ou seja, a criação de outros modos de existir. A 

cartografia está relacionada à composição em um sistema aberto, o rizoma, com múltiplas 

entradas e saídas. Seu motor estaria ancorado na tensão engendrada por nossa experiência 

subjetiva face às formações sociais, onde qualidades e matérias de expressão entram em 

tensão, e não em oposição. 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para uma 
experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz um inconsciente 
fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos 
campos, para o desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura 
máxima sobre um plano de consistência. 

Segundo a psicanalista Suely Rolnik, a cartografia “é um desenho que acompanha e 

se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem.” (1989, p. 15). O 

cartógrafo não se articula apenas com um objeto estático e cristalizado, mas com linhas que 

aparecem e desaparecem, ou detecta lineamentos que ainda não tinham aparecido e que fazem 

um determinado conjunto vazar. O cartógrafo compõe suas estratégias, orientado por nada 

mais que uma bússola ética, e não moral, e sempre em defesa da vida. É alguém que não 
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premedita os passos ou os caminhos traçados a priori em um mapa, mas os constrói pela 

urgência do desejo. Guarda a inocência de uma criança, e sua atividade é antropofágica. 

O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, 
devorar e desovar, transvalorado. Está sempre buscando elementos/alimentos 
para compor suas cartografias. Este é o critério de suas escolhas: descobrir 
que matérias de expressão, misturadas a quais outras, que composições de 
linguagem favorecem a passagem das intensidades que percorrem seu corpo 
no encontro com outros corpos que pretende entender. (...) E o que ele quer é 
mergulhar na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para 
fazer sua travessia: pontes de linguagem. (ROLNIK, 1989, p. 67) 

A prática do cartógrafo pode ser definida como as estratégias da formação do desejo 

no campo social. Se, num primeiro momento, compreendemos o cartógrafo como um 

improvisador, experimentador de matérias de expressão, criança e antropófago, isso não 

significa que essa prática se justifique ou seja um fim em si mesmo. Digo que não se faz 

cartografia apenas improvisando. A prática está totalmente ancorada na realidade e na sua 

transformação pela formação do desejo. Nesse sentido, o trabalho do cartógrafo possui um 

componente problematizador, pois a cada encontro, a cada instante, é preciso recriar as 

estratégias para que as intensidades continuem a circular. Rejeita qualquer tipo de pressuposto 

infalível, seu único princípio tem a função ser um antiprincípio: qualquer modelo de onde se 

parte estaria sob suspeita, pois a vida, no limite, não é representável. Essa suspeita é sempre 

em relação ao que está impedindo a passagem dos afetos para que se configurem novos 

modos de existir, sendo esse o seu princípio e também seu fim.  

Pesquisa e in(ter)venção 

No Brasil, a cartografia aparece como um método de pesquisa acadêmica que busca 

driblar os métodos tradicionais de conceber a pesquisa e produzir conhecimento, optando por 

uma abordagem inventiva e sem abrir mão do rigor. Nas linhas de pensamento que tocam na 

cartografia, podemos notar um traço comum que reúne seus discursos e inquietações: 

formação da subjetividade num campo de forças, que vem passando por mudanças turbulentas 

desde o final do século XVIII e início do século XIX, período que, como vimos, Michael 

Foucault (1978) definiu como o de nascimento da modernidade. 
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A cartografia enquanto campo metodológico e epistemológico implica no 

desmanchar de certas estruturas e condições à priori, destituir seu valor, diluindo a dicotomia 

entre o sujeito e objeto do conhecimento, sem modelo a priori para alcançar uma meta de 

antemão, para adotar um tipo de postura investigativa, ao engendrar o campo de pesquisa 

como um sistema complexo e relacional, feita de agenciamentos consistentes e precários, 

sempre aberta a desvios, derrapagens, derivas e errâncias. Segundo Passos e Barros, a 

cartografia implica em uma reversão, e por consequência uma torção, metodológica que visa 

produzir uma modificação na relação entre os termos: 

O desafio é o de realizar uma reversão do sentido tradicional de método – 
não mais um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas o 
primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão, então, 
afirma um hódos-metá. A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam 
o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do 
pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados. 
(PASSOS & BARROS, 2015, p. 17) 

De um lado, na concepção mais tradicional de método, há um caminho pré-

determinado, fazendo com que se atinja um objetivo específico e premeditado: saber o 

caminho para depois percorrê-lo, sabendo de antemão onde se quer chegar. A cartografia 

inverte o sentido dessa operação, passando a criar as metas na duração do caminho, no 

instante mesmo em que é percorrido. 

É um tipo de pesquisa que não abre mão dos afetos gerados por encontros singulares e 

de sua potência transfiguradora, numa espécie de co-engendramento entre o campo ou objeto 

pesquisado e o corpo do pesquisador. É preciso ter abertura ao contingente e mover-se junto 

com a pesquisa a cada instante, percebendo os movimentos que traça em nós, produzindo um 

estado de investigação e de atenção contínua. Passos e Barros (2015) afirmam que a cartografia 

como orientação metodológica não é uma ação sem direção, e que o rigor da pesquisa se daria 

na formulação das estratégias a partir dos impasses e embates encontrados pelo percurso. 

A metodologia em sua acepção cartográfica estaria sempre aberta e conectável, com 

ênfase no processo de experimentação e suas descobertas. A reinvenção metodológica se daria 

na medida em que a pesquisa é pensada enquanto intervenção, de si e do mundo, não havendo 

separação delimitada entre sujeito e objeto de conhecimento. A cartografia é um campo a se 

construir, reconstruir, desmontar, desarranjar. Assim, todas as experiências do cartógrafo 

entram em jogo em sua pesquisa, seu corpo entra em modulação com o ambiente.  
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A prática da atenção 

Das ferramentas de um cartógrafo, Virginia Kastrup (2015) aponta aspectos da 

atenção no trabalho em campo, relacionados a seu funcionamento com as chamadas políticas 

da cognição, que seriam “(...) um tipo de atitude ou de relação encarnada, no sentido de que 

não é consciente, que se estabelece com o conhecimento, com o mundo e consigo mesmo” 

(KASTRUP, 2015, p. 33). Tais políticas seriam formas de organização do fluxo da atenção, ou 

seja, a formação de regimes de atenção no campo social. Podemos visualizar essa relação com 

o pensar na maneira pela qual exercitamos a atenção quando crianças na escola, onde o estar 

sentado em silêncio ouvindo o professor falar é sinônimo de “prestar atenção”. Há dois 

aspectos que a autora ressalta em relação a atenção: seu funcionamento e suas variações para 

além da função seletiva. Quanto à primeira, Kastrup afirma que: 

Seu funcionamento não se identifica a atos de focalização para preparar a 
representação das formas de objetos, mas se faz através da detecção de 
signos e forças circulantes, ou seja, de pontas do processo em curso. A 
detecção e a apreensão de material, em princípio desconexo e fragmentado, 
de cenas e discursos, requerem uma concentração sem focalização, indicada 
por Gilles Deleuze no seu Abécédaire através da ideia de uma atenção à 
espreita (KASTRUP, 2015, p. 33) 

A política cognitiva preponderante na contemporaneidade é justamente a que valoriza a 

atenção seletiva, assegurando a soberania do reconhecer ao invés de conhecer. O trabalho do 

cartógrafo consiste em criar linhas de fuga da recognição, apontando para a invenção de novas 

políticas cognitivas e assim, outras atitudes atencionais diante do fluxo da vida. A questão seria 

onde pousar a atenção, dados os diversos acontecimentos simultâneos que o trabalho em campo 

possui, o que pode vir a gerar dispersões desnecessárias. Nesse sentido, Kastrup aponta para 

quatro variações da atenção no cartógrafo: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento 

atento, (2015, p. 40) que ocorrem de distintas maneiras e velocidades variadas. 

O rastreio seria uma leitura difusa do território, onde não há um ponto de concentração 

mas uma atenção que flutua pelo ambiente, como o vôo de um pássaro que não se sabe ainda 

onde irá pousar. Por isso é tão necessário que haja total afinidade do cartógrafo com o problema 

pesquisado, que ele seja afetado pelo problema, rompendo com inclinações ou saberes já postos 

para uma experimentação radical da realidade. A autora aproxima o rastreio do conceito de 

percepção háptica, ligada ao tato. Não se trata aqui da percepção dos órgãos do sentido 
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propriamente, mas de mudanças qualitativas em nosso campo perceptivo, nesse sentido, a 

percepção háptica pode se apresentar em outros sentidos, como a visão, o olfato, a audição. 

Para Deleuze, o movimento da percepção háptica se aproxima mais da 
exploração de uma ameba do que do deslocamento de um corpo no espaço. 
O movimento da ameba é regido por sensações diretas, por ações de forças 
invisíveis como pressão, estiramento, dilatação e contração.(...) Como uma 
antena parabólica, a atenção do cartógrafo realiza uma exploração 
assistemática do terreno, com movimentos mais ou menos aleatórios de 
passe e repasse, sem grande preocupação com possíveis redundâncias. 
(KASTRUP, 2015, p. 41-42) 

O toque seria um sinal, um vislumbre, algo que acontece e demanda um 

deslocamento do campo perceptivo, como um anúncio de algo ganhando relevo na paisagem 

atual. Essa mudança não ocorre aleatoriamente a qualquer sinal, mas é antes “algo que 

acontece e exige a atenção” (KASTRUP, 2015, p. 42). Nesse momento, apreendemos a 

realidade concreta e simultaneamente somos afetados por ela. Esse acontecimento produz 

efeitos sobre o corpo do cartógrafo, que se utiliza desses efeitos para poder avaliar e tomar 

novas decisões. Ainda segundo Kastrup (2015, p. 42): 

O ambiente perceptivo traz uma mudança, evidenciando uma incongruência 
com a situação que é percebida até então como estável. É signo de que há 
um processo em curso, que requer uma atenção renovadamente concentrada. 
O que se destaca não é propriamente uma figura, mas uma rugosidade, um 
elemento heterogêneo. Trata-se aqui de uma rugosidade de origem exógena, 
pois o elemento perturbador provém do ambiente. (KASTRUP, 2015, p. 42) 

Aparece aí um primeiro indício de uma mudança na paisagem, mas ainda não se sabe 

ao certo do que se trata. É um primeiro impulso, que aparece de modo involuntário, sem 

interferências do cartógrafo. É um pequeno sinal de que o corpo do cartógrafo foi afetado por 

alguma coisa, algo o contagiou no espaço em que se encontra, algo desconhecido. Em 

linguagem deleuziana, seriam os primeiros movimentos de desterritorialização. 

O pouso configura uma paragem, que não significa ausência de movimento, mas sim 

uma parada no movimento. Sinaliza que o processo de mudança no campo perceptivo se 

concluiu, a paisagem mudou, mudamos de “janela atencional”, formando um novo 

enquadramento, onde: “Cada janela cria um mundo e cada uma exclui momentaneamente as 

outras, embora outros mundos continuem copresentes” (KASTRUP, 2015, p. 43). 
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Observamos que o movimento jamais deixa de ser levado em conta, assim como a copresença 

de diferentes planos é sempre levada em consideração.  

O reconhecimento atento, conceito extraído da filosofia de Henri Bergson, seria um 

ponto de interseção entre a memória e a percepção não subordinada à ação. A autora comenta: 

O presente vira passado, o conhecimento, reconhecimento. No caso do 
reconhecimento atento, a conexão sensório-motora é inibida. Memória e 
percepção passam então a trabalhar em conjunto, numa referência de mão 
dupla, sem a interferência dos compromissos da ação. Para Bergson, a 
memória não conserva a percepção, mas a duplica. A cada experiência com 
um objeto se formam dois registros: a imagem perceptiva e a imagem 
mnésica virtual. Quando do reconhecimento atento, a memória dirige à 
percepção imagens que se assemelham a ela. Se essas não a recobrem 
totalmente, novo apelo é lançado a regiões mais afastadas da memória e a 
operação pode prosseguir indefinidamente. (KASTRUP, 2015, p. 46) 

O reconhecimento atento visa desviar de um tipo de percepção do objeto que passa 

por um processo de recognição, que busca em nosso repertório cultural algum código 

semelhante ao que a percepção capta, para que possamos agir e tomar decisões. Mas esse 

procedimento é condicionado estritamente à resposta motora correspondente na vida 

cotidiana, ao hábito, que busca apenas re-conhecer o objeto já conhecido. A suspensão do 

reconhecimento imediatista faz com que a memória comece a operar em outros registros, em 

conexão com o momento presente no qual o objeto percebido se instala. 

Com esse apontamento, a atenção passa a trabalhar em concomitância com os 

princípios pelos quais o cartógrafo opera, apreendendo vetores do diagrama de forças, 

suspendendo os julgamentos e explicações de um “eu” individualizado, deixando-se afetar sem 

cair nas armadilhas da recognição. Seria redundante dizer que é inútil pensar nesses quatro 

gestos como uma espécie de manual, ou mesmo como ações da consciência – isso seria uma 

recognição desses gestos. Creio que o exercício da atenção é algo a ser produzido na prática, não 

bastando compreender seu funcionamento, mas sendo necessário um esforço em relação à vida, 

cabendo a cada um de nós inventar os meios na habitação e na escuta de territórios. 
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Intervalo: janela dos sonhos  

O sonho de um escritor insone: 

A janela estava aberta, em meus pensamentos desconexos eu me jogava da 
janela de quinze em quinze minutos, continuamente, aí vinha um trem, os 
vagões iam passando sobre meu corpo estirado nos trilhos, aprofundando e 
alargando os dois cortes, no pescoço e nas pernas. 
Carta a Felice Bauer, 28 de março de 1913 (KAFKA, 2003, 68) 

O sonho de uma mulher que viu um pequeno vão: 

Outro sonho: no interior que é o exterior, uma janela e eu. Através dessa 
janela eu vejo passar lá fora o que é pra mim, o que está dentro. Quando 
acordo, a janela do quarto é a do sonho, o de dentro que eu procurava é o 
espaço de fora. (...) Inúmeras vezes eu acordei na janela de meu quarto 
procurando o espaço exterior como sendo “dentro”. Tenho medo do espaço – 
mas a partir dele eu me reconstruí. Nas crises ele me escapa. É como se 
brincássemos – ele e eu – de gato e rato, onde quem perde, ganha. (CLARK, 
1980, p. 23) 

O sonho de uma criança assustada: 

Guardo a lembrança de um pesadelo, um dos poucos que marcaram meu corpo. Nele, 

acordo de sobressalto de minha cama, e caminho até o banheiro. Abro a porta e vejo uma 

escada, desço, e encontro meu pai vestindo um jaleco de cientista, e sua cabeça se 

transformou na cabeça de um gorila. Assustado, corro para a cozinha, onde encontro minha 

mãe, à beira do balcão, sua cabeça era a de um tubarão. Grito por minha irmã, corro para o 

seu quarto e sua cabeça era a de uma serpente. Saio correndo sem rumo de casa, e de resto, 

lembro apenas do sol se pondo, eu caminhando por uma trilha ao lado de uma tartaruga. 
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Imagem 19: Árvore falante 1. Sentado debaixo de um abacateiro. Abro os olhos, busco registrar o rosto das 
folhas. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 20: Árvore falante 2. Ainda sentado debaixo do mesmo abacateiro, fecho os olhos e procuro escutar o 
que as folhas da árvore dizem umas às outras. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 21: Árvore falante 3. Após uma semana, longe do abacateiro, rememoro suas feições. 
Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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PERCURSO 3: O andarilho 

O estrangeiro 

Aqui reencontramos o teatro, como um estrangeiro, que retorna de uma longa viagem 

para o seu local de partida. Apesar do retorno à casa, essa volta instaura uma estranha sensação 

de desabrigo, não reconhecendo as paredes, as portas, janelas. A casa parece exatamente como 

antes, e simultaneamente, tudo é diferente. Diferença interna ou externa? Ou ambas? Pois antes 

mesmo de buscar uma causa para essa sensação, é preciso melhor colocar o que entendemos 

pela palavra estrangeiro, um termo que pode ser interpretado tanto literalmente quanto 

metaforicamente. Por enquanto, estamos utilizando este termo para descrever uma sensação, que 

se constitui a partir do afastamento de um espaço dito familiar e o retorno, evidenciando o 

estranhamento do familiar, questão que possui implicações tanto sociais quanto subjetivas. 

No ensaio “O estrangeiro” o sociólogo de Georg Simmel (1983) elabora sobre as formas 

de interação social do estrangeiro diante das mutações do campo social da Europa no início do 

século XX. Escrito em Berlim, por volta de 1908, o texto tem como cenário um momento de 

intensas transformações históricas e sociais, como o crescimento da metrópole urbana a partir dos 

fluxos migratórios, o desenvolvimento da dinâmica mercantil própria do capitalismo, as grandes 

inovações tecnológicas, a massificação dos modos de vida. Nesse cenário, Simmel analisa a figura 

do estrangeiro segundo diferentes aspectos, desde a sua posição e mobilidade no espaço físico até 

sua participação no campo social e simbólico. Nesse sentido, o autor busca repensar a figura do 

forasteiro menos como aquele “que chega hoje e parte amanhã” e mais aquele que “chega hoje e 

amanhã fica” (SIMMEL, 1983, p. 182), habitando curioso paradoxo de proximidade e distância. 

Vejamos alguns aspectos desse paradoxo e que, segundo o autor, configura um modo de relação 

muito específico e que produz um tipo de tensão no interior da sociedade. 

O estrangeiro seria o portador de uma natureza ambígua, que encarna a proximidade e o 

distanciamento: “a distância significa que ele, que está próximo, está distante; e a condição de 

estrangeiro significa que ele, que também está distante, na verdade está próximo” (SIMMEL, 1983, p. 

182), o que configura a singularidade de sua posição enquanto membro de um grupo. Reconhece-se em 

traços muito genéricos e, ao mesmo tempo, são esses traços que o distanciam, pois, segundo Simmel: 
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Em relação ao estrangeiro, assim me parece, esta constelação tem uma 
preponderância fundamental e extraordinária sobre os elementos individuais 
que são exclusivos daquela relação em particular. O estrangeiro está próximo 
na medida em que sentimos traços comuns de natureza social, nacional, 
ocupacional, ou genericamente humana, entre ele e nós. Está distante na 
medida em que estes traços comuns se estendem para além dele ou para além 
de nós, e nos ligam apenas porque ligam muitíssimas pessoas. (1983, p. 186) 

A distância daria ao estrangeiro uma relação mais objetiva com o contexto social. O autor 

toma como exemplo cidades da Itália que requisitavam juízes de fora “porque nenhum natural da 

cidade estava livre do enredamento dos interesses familiares e partidários” (Simmel, 1983, p. 184). 

Ou seja, o estrangeiro não possui o mesmo tipo de laço social e simbólico como os nativos entre si, 

tendo certa liberdade em relação às convenções que são predominantes e particulares daquele 

contexto, o que não significa não-participação, mas um tipo específico de participação. Uma vez 

que o estrangeiro é por definição aquele que chega onde antes não esteve, ele “não é dono de terra” 

(Simmel, 1983, p. 183), o que garante a liberdade de observar com distanciamento o conjunto de 

regras, normas, leis, valores, costumes, representações, gestos que constitui o grupo. 

Até agora, compreendemos o estrangeiro nas suas relações positivas, ou seja, enquanto 

configuração de um modo de relação social. Mas existe o modo negativo. Seria a negação da 

relação, uma não-relação, não-participação, onde são rejeitados os traços mais gerais em comum 

e a posição de reconhecimento enquanto membro. O elemento não-comum é gerado pelo 

conflito que proximidade e distância gera no campo social, fazendo com que o estrangeiro seja 

identificado primeiramente não como indivíduo, mas como estrangeiro. O autor afirma que: 

Antes, enquanto membro do grupo, ele está ao mesmo tempo próximo e 
distante, como é característico de relações fundadas apenas naquilo que é 
genericamente comum aos homens. Mas entre os dois elementos produz-se 
uma tensão particular entre a proximidade e a distância, quando a 
consciência de só ser comum o absolutamente geral faz com que se acentue 
especialmente o não-comum. No caso de uma pessoa estranha ao país, à 
cidade, à raça, etc., este elemento não-comum, todavia, mais uma vez, não 
tem nada de individual, é meramente a condição de origem, que é ou poderia 
ser comum a muitos estrangeiros. Por essa razão, os estrangeiros não são 
realmente concebidos como indivíduos, mas como estranhos de um tipo 
particular: o elemento de distância não é menos geral em relação a eles que o 
elemento de proximidade. (SIMMEL, 1983, p. 187) 

Na qualidade negativa, assim como o autor nos explica, temos a caracterização abjeta do 

estrangeiro: quando a generalização, que num primeiro momento poderia tecer algum tipo de laço 

social entre nativos e estrangeiros, se transforma em uma política de exclusão – sublinhando 
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diferenças a partir de hierarquias, deflagrando estratégias de poder econômico e social. Mas esta não 

é uma dinâmica que afeta apenas quem vem de fora. Podemos pensar nos estrangeiros “internos” ao 

próprio meio social, como mendigos, pobres, periféricos, etc. Nesse sentido as relações de 

proximidade, de intimidade e familiarização estão obstruídas, sem possibilidade de aderência, 

objetiva e também subjetiva. Cabe sublinhar sobre a relação de tensão instaurada pelo estrangeiro, e 

como essa tensão produz um processo de metamorfose em diferentes gradações: seja ela visível e 

material, constituindo um estado de coisas; seja ela invisível, mínima, molecular, inacabada. 

Estamos navegando entre pólos aparentemente opostos: estranho e familiar, próximo 

e distante, intimidade e exterioridade. A tensão social provocada pelo estrangeiro ao afirmar 

sua diferença não é algo somente da ordem social. O estrangeiro é também o mais íntimo de 

nós mesmos: “Estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa 

identidade, o espaço que arruina a nossa morada, o tempo em que se afundam o entendimento 

e a simpatia”. (KRISTEVA, 1994. p. 9). O estrangeiro não configura apenas uma realidade 

social puramente exterior que se daria no contato entre alteridades, mas também algo que 

habita a experiência de intimidade do indivíduo. 

A partir do final do século XIX e início século XX, a psicanálise irá se debruçar 

largamente sobre a presença simultânea do estranho e do familiar, especialmente a partir do 

estudo de Freud (1919) sobre o conceito Unheimlich (traduzido como estranho, inquietante, 

sinistro, infamiliar). Freud irá fazer uma análise etimológica da palavra Heimlich, 

desdobrando detalhadamente seus diversos e complexos significados, como: “pertencente à 

casa, não estranho, familiar, doméstico, íntimo, amistoso” (p. 140). Mas o curioso é que um 

dos desdobramentos de Heimlich coincide com seu oposto, Unheimlich, pois significa 

“escondido, oculto da vista, de modo que os outros não consigam saber, sonegado aos outros” 

(p. 141). Deste modo, Freud descobre que a experiência do familiar, do conhecido, do caseiro 

está sempre acompanhada do não familiar, da inquietude, do estrangeiro, logo não configura 

uma relação de oposição simples. Ou seja, é do mais familiar que devém o estrangeiro, não 

enquanto termos que se eliminam, e sim como lados de uma mesma superfície. Uma primeira 

definição é colocada por Freud parafraseando o filósofo Schelling: “unheimlich é tudo o que 

deveria ter permanecido secreto e oculto mas veio à luz.” (p. 142). Seria exatamente aquilo 

que não está no domínio da consciência, do visível e do inteligível, e sim do invisível e do 

ininteligível: o inconsciente, o estrangeiro em nós mesmos. 
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A presença do estranho será trabalhada pela psicanálise como conteúdos negados e 

reprimidos pela consciência, e que permanecem recalcados em nossa psique, manifestando-se de 

maneira indireta em atos falhos, sonhos e chistes que se repetem numa espécie de ciclo, como algo 

que não pode ser elaborado ou dito conscientemente, pela vontade. Mas vale ressaltar que Freud 

reconhece que há um tipo de estranhamento que passa para campo da estética: uma repetição poética, 

criadora, que escapa ao ciclo dos conteúdos recalcados, que abre para novas possibilidades de criação 

com o mundo, a exemplo da maneira pela qual a literatura trabalha a sensação de estranhamento. 

Imagem 22: Penumbra. Observação dos movimentos das sombras dos corpos de um grupo de estudantes do 
curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no primeiro semestre de 2019, na disciplina 
optativa Laboratório de Ações Físicas. As linhas ao redor das figuras preenchidas representam as regiões de 

penumbra e sua oscilação. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 23: Deslocamentos. Observação da sequência de movimentos dos corpos de um grupo de estudantes do 
curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no primeiro semestre de 2019, na disciplina 

optativa Laboratório de Ações Físicas. As setas indicam a passagem de uma imagem corporal à outra. 
Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 24: Aquário 1. Deitado no chão, imagine que toda a superfície do corpo é feita de vidro e preenchida por 
água. De repente, como num passe de mágica, surge dentro desse aquário corporal um peixinho, que nada 
sozinho por todo canto. Esse peixinho se duplica: agora, são dois, e depois três, quatro, cinco, seis… um 

cardume. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal.  
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Imagem 25: Aquário 2. Lentamente, o cardume interno começa a mover o corpo, procurando brechas no aquário 

corporal, preenchendo, invadindo e povoando o espaço. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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O cúbico e o esférico 

Em 1948, Éttiene Souriau escreveu um pequeno texto dedicado à arte teatral, onde o 

filósofo apresenta duas concepções de sistemas teatrais, representadas a partir de dois 

poliedros: o cubo e a esfera (SOURIAU, 1963, p. 31). Mas não se trata de uma oposição 

formal entre dois modelos espetaculares contraditórios entre si, como o filósofo faz questão 

de ressaltar ao longo do texto, nem da distinção entre formas arquitetônicas que acolhem o 

acontecimento teatral, tampouco pretende julgar a superioridade ou inferioridade de uma em 

detrimento da outra. O cubo e a esfera seriam realidades cênicas coexistentes.  

O cubo é o processo de realização (no sentido de tornar real) de um recorte da obra a 

ser encenada, comporta no seu interior os acontecimentos concretos de um texto dramático, 

onde tem lugar as ações dos atores, o cenário, a luz, a sonoplastia, etc. Uma das faces desse 

cubo é aberta, por ela os espectadores testemunham esse processo de realização do fragmento 

da obra. Souriau (1963, p. 34) define três características marcantes do “espírito cúbico” do 

teatro: a primeira é o seu realismo, mas não no sentido de um teatro realista que busca a 

verossimilhança, mas no sentido da realidade aparente aos sentidos, sua forma delimitada e 

definida, concreta, visível e audível. A segunda característica seria a orientação: esta é 

definida pela abertura do cubo para o espectador, indicando que os acontecimentos da cena 

são direcionados para essa abertura, pois “se por um instante o actor volta as costas para o 

público, são nesse momento as suas costas que se projectam para o espectador” (Idem), são 

suas costas que agem e que constroem o vetor horizontal, em direção ao espectador. A terceira 

característica apontada por Souriau é a arquitetura dada, que diz respeito ao universo da 

organização interior da obra, que é constituído antecipadamente, onde “é preciso que tudo se 

adapte a uma decisão cénica inicial, uma arquitetura preestabelecida” (p. 35): todas as 

situações apresentadas em cena, o deslocamento pelo espaço, o manuseio de objetos, a 

mudança de cenário, as vestimentas, tudo é decidido previamente e de acordo com o universo 

intrínseco da obra. Esses três elementos constituem a o cubo. 

Já no “espírito esférico” do teatro, estamos diante de uma mudança dessa dinâmica: 

não mais o espaço fechado do cubo, e sim o espaço aberto e livre da esfera, “nem cena, nem 

sala, nem limites”, diria Souriau (1963, p. 36). Ao invés de um recorte antecipado de um 

fragmento determinado da obra a ser feita, busca-se agora o centro dinâmico da obra, o seu 
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coração pulsante, ponto de irradiância que deve ser encarnado pelo ator: “eles (os atores) são 

o centro e a circunferência não está em parte alguma – trata-se de a prolongar até o infinito, 

englobando os próprios espectadores, englobando-os na sua esfera ilimitada” (Idem). Por um 

lado, isso significa que o teatro não depende do edifício teatral para sua realização, podendo 

ocorrer nos locais mais diversos, como praças, bosques, hospitais, igrejas, casas, etc. Mas o 

importante para Souriau é que o espaço (seja ele qual for, teatral ou não teatral) não se 

sobrepõe ao acontecimento, não impõe a sua forma ao que se passa em cena; sua função não é 

outra além de reunir atores e espectadores em torno desse centro que vibra e palpita (Idem). 

Nesse sistema esférico, um objeto cênico pode adquirir diferentes sentidos segundo aquilo 

que ocorre no instante da cena: uma caixa que ora é um cofre, ora é uma cadeira, ora é uma 

montanha. No sistema esférico não temos mais o vetor horizontal que parte do ator para o 

espectador: por um lado esse vetor se espalhou por todo corpo do ator e do acontecimento 

cênico enquanto centro de irradiância, por outro lado o espectador passa a ser participante, 

envolvido na construção daquele universo ou, como diz Souriau, retomando o exemplo das 

costas do ator, “Agora não só o actor trabalha inteiro, mas também o seu triunfo seria 

conseguir, mesmo, fazer trabalhar as costas do espectador” (p. 38). Nesse sentido o sistema 

esférico se opõe à arquitetura dada de antemão: é um espaço de mobilidade e improvisação, a 

maleabilidade da matéria teatral, que cultiva o ideal, absoluto e irrealizável, de uma 

disponibilidade pura, de uma liberdade sem cálculo prévio, obrigatoriedade ou obstáculo (p. 

39). Ao mesmo tempo, porém, experimenta-se na instabilidade do acontecimento, que se 

lança à impermanência em uma espécie de jogo que sai dos ditames excessivamente rígidos 

do sistema cúbico. 

Nesse dualismo complementar dos sistemas cúbico e esférico, o desenho parece num 

primeiro momento claro: de um lado temos o realismo das manifestações físicas, o vetor 

unilateral do ator para o espectador, a cena previamente arquitetada, um sistema que parece 

ser governado pelo ‘é’, que tende para essa formatação calculada da obra, que possui um 

sentido único (no sentido de direção e de significação), onde ocorre um fechamento na 

possibilidade de construir relações. De outro lado, temos o teatro pensado como um espaço 

liso e sem fronteiras, liberado de imposições espaciais, arquitetônicas, dramatúrgicas, 

instaurado a partir de um centro palpitante que convoca os espectadores a se tornarem 

participantes da sua construção, tomando uma posição equivalente ao papel desempenado 

114



pelo ator. Todos se tornam atores na medida em que são englobados pelo acontecimento 

cênico, que parece regido pelo ‘ou’ e sua alternância indefinida, que pode tudo incorporar, 

pois tudo se equivale. 

De um ponto de vista histórico, as vanguardas artísticas do século XX exploraram 

amplamente esse espaço esférico, especialmente na figura do espectador-participante. Na 

primeira metade do século XX, a suposta passividade do espectador é atacada por propostas 

como a de Brecht, que preconiza um distanciamento crítico e uma tomada de posição, em 

contraposição à identificação anestesiante do “teatro ilusionista”; ou de Artaud, que exige um 

envolvimento visceral e busca ativar sua energia vital, com uma cena que repudia o 

logocentrismo racionalista do “teatro dialogado”. Na segunda metade do século passado, o 

happening e a performance, oriundos do campo das artes plásticas, ou espetáculos teatrais 

como os do Living Theatre, que visavam construir no acontecimento cênico uma espécie de 

comunidade temporária, a figura do artista como que desaparece, se dissolve em outros 

suportes, agentes, objetos, como se a aura da obra de arte tivesse se deslocado para o 

espectador, conforme o estudo sobre estética relacional  de Nicolas Bourriaud (2009, p. 28). 7

Em contraposição a essa exigência de um certo tipo de participação ativa do espectador, 

Jacques Ranciére (2014) questiona o pressuposto de que o teatro é comunitário por si mesmo 

(p. 20) e de que o processo de emancipação do espectador, objetivo tão almejado por essas 

vanguardas artísticas, passa pelo questionamento da oposição entre olhar e agir, pois “olhar 

também é uma ação” (p. 17). 

Antes de condenar ou reivindicar certa passividade do espectador, tentemos superar 

essa compreensão dualista de sua posição, enquanto “ativa” ou “passiva”, em um sistema 

“cúbico” ou “esférico”, no qual o espectador “é” isso “ou” aquilo e busquemos as múltiplas 

entradas e saídas para sua ação, lembrando, com Deleuze & Guattari, que nada é bom ou mal 

em si e nos perguntado quais seriam os seus agenciamentos possíveis com a criação artística. 

Por um lado, sua passividade pode resultar das práticas disciplinares e coercitivas de que 

falamos anteriormente, com seus mecanismos e tecnologias que tornam os corpos docilizados, 

obedientes, e, portanto passivos a todo tipo de operação e manipulação, como querem os 

grandes meios de comunicação de massa; por outro, pode existir uma forma de passividade 

muito diferente, como a que Jorge Larossa (2019) considera anterior à oposição entre ativo e 

 Bourriaud define a estética relacional como “uma arte que toma como horizonte teórico a esfera das interações 7

humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado” (2006, p. 7).
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passivo, que pode ser compreendida como receptividade, disponibilidade, padecimento, 

paciência, atenção, paixão, que não cabe na hierarquia dos sentidos. Uma aparente 

passividade pode apontar para um reconhecimento atento, uma visão contemplativa que se 

desvia do conhecimento enquanto mera recognição, enquanto uma atividade baseada na 

apreensão da obra de arte como um objeto estático e cristalizado pode mascarar um decalque 

que se limita a reproduzir palavras de ordem. Nesse sentido, recusar e reivindicar são ações 

que não necessariamente se excluem: reapossar-se da visão sem ver, recusar a visão vendo. É 

preciso estar constantemente atento para o lado e seu avesso. 

Fique atento, ao lado e seu avesso. 

Cenários emaranhados 

No século XX, o teatro passou por profundas transformações em seus pilares 

fundamentais, que corresponderam à vertiginosa mutação social e subjetiva que iniciou-se no 

século XIX com a revolução industrial e parece culminar na virada do século XX para o XXI, 

com a revolução da tecnologia da informação, ainda em curso, que consolida o controle de 

corações e mentes pela cultura de massa da sociedade do espetáculo. Esses fatores desenham 

um cenário onde certas concepções de arte já não respondem como antes aos desafios que se 

apresentam, gerando um cenário movediço, de contínuos reposicionamentos e necessárias 

hibridizações. O teatro na contemporaneidade, assumindo sua condição de inelutável 

marginalidade, foi tomando a forma de um labirinto em ruínas, onde as paredes se movem e o 

chão desliza, descentralizando suas práticas e seus discursos, criando caminhos complexos e 

estreitos. Quando pensamos estar num lugar, estamos em outro: do avesso, como em um 

quadro de Escher ou em um conto de Borges. 

Tendo em vista essa pluralidade de caminhos, intensificada a partir da segunda 

metade do século XX até a atualidade, percebemos uma propagação de conceitos que buscam 

dar visibilidade a práticas artísticas que nasciam naquele período, decorrentes das 

transformações ocorridas no mundo e na estética contemporânea. O intuito seria acolher a 

diversidade de manifestações artísticas que fogem a definições clássicas e institucionais do 

que é a arte. Segundo Silvia Fernandes (2018, p. 8) boa parte das transformações que ocorrem 
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na arte teatral no século XX, e que se fazem presentes no século XXI, deve-se em grande 

medida à invasão do performativo, que segundo a autora define-se em contraposição à 

teatralidade da representação espetacular. O “giro performativo”, dos estudos de Erika 

Fischer-Lichte, o teatro pós-dramático de Hans-Thies Lehmann (2007) e o conceito de teatro 

performativo de Josette Féral (2015) apontam na mesma direção. Para esses autores, a 

reinvenção do teatro é abordada (de diferentes maneiras, em diferentes contextos) a partir de 

suas contaminações com o paradigma da performance, tendo como foco de análise as relações 

entre a arte teatral e performática produzida a partir da segunda metade do século XX até 

nosso presente. Sem negligenciar essa forte presença do performativo na cena contemporânea, 

optamos por uma abordagem conceitual que busca apreender a teatralidade da cena como um 

processo permanente de remanejamento e expansão do campo artístico.  

No final da década de setenta, encontramos um dos primeiros conceitos que visavam 

compreender as manifestações híbridas e experimentais que começaram a aparecer na década 

anterior: o termo “campo expandido” ou “campo ampliado” da arte. O termo foi criado no 

ensaio “A escultura no campo ampliado”, da pesquisadora americana Rosalind Krauss (1984), 

onde a autora percebe um movimento de hibridação da escultura com a arquitetura e a 

paisagem, o que caracteriza um novo tipo de estratégia nos processos criativos da época. 

A suspeita de uma trajetória artística que se move contínua e 
desordenadamente além da área da escultura deriva obviamente da demanda 
modernista de pureza e separação dos vários meios de expressão (e portanto 
a especialização necessária de um artista dentro de um determinado meio). 
Entretanto, o que parece ser eclético sob um ponto de vista, pode ser 
concebido como rigorosamente lógico de outro. Isto porque, no chamado 
pós-modernismo, a práxis não é definida em relação a um determinado meio 
de expressão – escultura – mas sim em relação a operações lógicas dentro de 
um conjunto de termos culturais para o qual vários meios – fotografia, livros, 
linhas em parede, espelhos ou escultura propriamente dita – possam ser 
usados. (KRAUSS, 1984, p. 136) 

A ampliação do campo da arte acontece na medida em que as fronteiras entre as 

linguagens artísticas são diluídas. O diagnóstico de Krauss aponta para a prática do artista que 

“já não é organizada em torno da definição de um determinado meio de expressão” (KRAUSS, 

1984, p. 136), mas como uma experimentação envolvendo diferentes suportes e linguagens do 

campo da arte, que dificilmente se enquadra nos gabaritos clássicos e institucionais.  
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Natureza e Cultura 

Mas o que diferenciaria a arte modernista das experimentações artísticas da 

contracultura, que surgem na segunda metade do século XX, seria a perspectiva sobre a 

relação entre arte e vida: não mais um jogo entre opostos (vida-morte, natureza-cultura, 

esquerda-direita, dentro-fora, individuo-sociedade, corpo-mente), mas uma postura que 

pretende desviar da lógica dualista do conflito, em favor de uma multiplicidade de 

existências heterogêneas. Aquilo que antes aparecia como contrário ou oposto em 

relação ao modelo ou padrão, agora aparece como positividade e coexistência, a partir 

da criação de um plano comum que possa ser habitado. De acordo com Nicolas 

Bourriaud (2009, p. 21-22): 

(...) o modernismo se banhava num “imaginário de oposição”, retomando 
os termos de Gilbert Durand, que procedia por separações e oposições, 
amiúde desqualificando o passado em favor do futuro; baseava-se no 
conflito, enquanto o imaginário de nossa época se preocupa com 
negociações, vínculos, coexistências. Hoje não se procura mais avançar 
por meio de posições conflitantes, e sim com a invenção de novas 
montagens, de relações possíveis entre unidades distintas, de construções 
de alianças entre diferentes parceiros. Os contratos estéticos, tal como os 
contratos sociais, são tomados pelo que são: ninguém mais pretende 
instaurar a idade de ouro na terra, e ficaremos contentes em criar modi 
vivendi que permitam relações sociais mais justas, modos de vida mais 
densos, combinações de existência múltiplas e fecundas. Da mesma 
forma, a arte não tenta mais imaginar utopias, e sim construir espaços 
concretos.  

Podemos notar uma importante mudança na sensibilidade contemporânea, que 

parece colocar os pés na terra e na sociedade, com práticas geograficamente situadas, 

intimamente ligadas com seu contexto, como instalações e arte in situ. O ideal utópico da 

obra de arte pura (a perda da aura de que nos fala Benjamin) será substituído por 

acontecimentos e proposições, utilizando signos precários e inacabados, que mobilizam o 

público à participação e cocriação, negociações em diversas ordens de sentido e sensação 

que por sua vez se concretizam buscando transformações concretas da paisagem política, 

social e subjetiva de um contexto específico. 
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O campo expandido 

Como podemos perceber, o conceito de campo expandido permite uma série de 

desdobramentos por parte de teóricos e artistas que se dedicam a ampliar o campo da arte para 

além de si mesma, de seu próprio território, remontando à problemática da relação entre arte e 

vida da perspectiva do que poderíamos chamar de modos de existência. Porém, o que entra 

em jogo não são mais as fronteiras entre gêneros e linguagens da arte, mas a fronteira entre 

arte e não-arte, ou seja, territórios eminentemente não artísticos. De acordo com Cassiano 

Quilici (2014, p. 12), sobre a utilização do termo “campo expandido”: 

De modo geral, tais conceitos pretendem nomear proposições que 
extrapolam uma área artística específica, borrando as fronteiras que separam 
teatro, performance, artes visuais, dança, vídeo etc. Mais que isso, trata-se de 
fazer transbordar as práticas artísticas para fora dos circuitos e dos sentidos 
que lhe são habitualmente atribuídos, inserindo-as em lugares insuspeitos, 
articulando-as com outras formas de saber e fazer, colocando em cheque 
categorias que se encarregavam de situar a arte em um campo cultural 
nitidamente definido. 

Podemos constatar que existe valorização do espaço “entre” a arte e outros domínios. 

A arte evade para fora de seu contorno, estabelecendo uma relação com seu fora, outras 

relações com a cultura, a sociedade e a política, extraindo arte do que não é arte, e extraindo o 

que não é arte da arte. A marca principal dessa mudança de perspectiva seria a relação 

intrínseca com o contexto social e político, ou seja, na sua potência relacional e que busca 

engajar um espírito participativo. 

É possível dizer que tais experimentações acabam por expandir e transformar o 

próprio sentido de arte, sua prática e mesmo seus objetivos. A pesquisadora Ileana Diéguez 

Caballero (2010, p. 136) irá se perguntar sobre as figurações cênicas, teatrais e performativas 

da sociedade, nas quais estamos enredados enquanto atores, personagens e performers, das 

representações que constituem o campo da política às demandas que a realidade social coloca 

frente ao campo da arte, de movimentos que irrompem no tecido social, mais como um traço 

“ético” do que “estético”, deslocando os conceitos de teatralidade, performatividade e 

representação para o campo da política. 
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Teatralidade, performatividade e representação são termos que vão além das 
categorias tradicionais, situando-nos diante de outras práticas 
representacionais que já não podemos categorizar na concepção de teatro ou 
encenação; práticas que, diversas vezes, estão dirigidas para a ação política e 
não buscam definir-se como artísticas. E, sem dúvida, projetam um profundo 
vitalismo capaz de regressar àquelas proposições de Artaud sobre o teatro 
total produzido numa cena de rua. (CABALLERO, 2010, p. 136) 

A autora transpõe a crise da representação para além do dispositivo cênico, 

problematizando as formas de representação social, o cenário social e seus cidadãos-

performers, assim como as mediações simbólicas mais elementares da cultura. Não se trata 

de instaurar um teatro da presença física do corpo sem mediação simbólica, o que não 

garante a fuga de um sistema de representações, mas de pensar as relações entre 

personagens, atores e performers, e as teatralidades e dramas sociais, presentes em nosso 

entorno e na vida cotidiana, de modo que a obra e ação social aparecem como 

inextrincáveis.  

Compreendendo a interface entre a arte e outros domínios, podemos nos perguntar 

sobre as diferentes figurações do ator e do performer nessa “outra cena” descrita pelos autores 

acima citados, assumindo diferentes nomeações. Caballero (2010) fala de um cidadão-

performer e sua potência de afetar o cenário social. Quilici (2014) irá evocar o artista alemão 

Joseph Beuys e suas ações performáticas na perspectiva de uma “escultura social”, que 

perpassa por diferentes personas da cultura, tanto do mundo arcaico quanto da realidade atual, 

como o professor, o xamã, o filósofo, etc. Fernandes (2018) irá notar a ênfase em dispositivos 

cênicos relacionais e contextuais, ou seja, inacabados, que dependem e exigem participação e 

engajamento dos espectadores, transformando-os em co-criadores e mesmo atores, onde o 

artista assume um papel de mediação entre obra e público, ou mesmo desaparecendo em 

determinadas proposições. 

Poderíamos desdobrar indefinidamente as interfaces dos agentes no contexto do 

campo expandido, mas o que conta para nós é a mudança de ponto de vista: fugir de um 

enquadramento prévio em favor de uma experimentação. Seria o tipo de atitude ou postura 

frente aos desafios contemporâneos, de habitar o território da arte como campo de práticas 

singularidades e múltiplas.  
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Esculturas líquidas 

O artista encontra-se do lado de fora do teatro estritamente artístico e da 

formalização de uma obra acabada. Como num teatro a céu aberto, o ator encontra figuras, 

mistura-se com elas, desfaz seu corpo e sua identidade, se aventurando em outros caminhos 

de investigação que não lhe são normalmente atribuídos e que apresentam desafios à 

percepção e à atenção, numa constante relação de estranhamento. 

Existe aí uma interface entre o trabalho artesanal da atuação e a formação da 

subjetividade. Isso significa uma mudança de ponto de vista em relação à arte e ao modo 

como compreendemos o que é o corpo e os processos de subjetivação: tomar os 

procedimentos do campo artístico como estratégia de investigação, como ferramentas para a 

exploração de planos de nossa experiência enquanto corpo vivo, experiência que, no mundo 

contemporâneo da sociedade da espetacularização, parece ter perdido o valor. Falo de coisas 

muito básicas e fundamentais, quase pueris, capacidades e relações de que todos nós 

dispomos, mas que guardam implícitos e paradoxos, tais como: presença, espaço, tempo, 

toque, percepção, sensação, atenção. 

A cena contemporânea é frequentemente vista como espaço de desconstrução do 

corpo em prol da experimentação de novos modos de existência, diferentes daqueles já 

postos. Trata-se de tomar a prática artística não apenas como uma atividade finalizada à 

construção de obras-objetos da experiência estética, mas como uma ferramenta, um 

instrumento de investigação e questionamento da realidade nas suas mais diversas esferas. 

São duas abordagens que têm suas diferenças, mas que não se excluem necessariamente, pois 

não se trata de desistir de uma prática em detrimento de outra, ou de saber qual é a melhor. 

São processos que podem ser concomitantes: estar em cena, diante de um público, pode ser 

uma situação investigativa e transformadora. O que procuramos ressaltar, ao falar em arte 

como uma ferramenta para se interrogar a realidade, para desconstituir os mundos já 

constituídos e criar novos mundos é a mudança de perspectiva em relação ao que vem a ser o 

próprio processo artístico e o conceito de arte, que muda de acordo com o contexto. Seria 

preciso pensar a arte não apenas como um ato de formalização, mas ponderar sua inscrição no 

campo social e político, de avaliar sua potência de criação e relação com o mundo. 
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Assim como a filosofia, o campo das artes participa dessa dinâmica da definição do 

corpo por meio de suas obras e práticas, reconfigurando e transformando nossa compreensão. 

A arte do século XX, em especial a arte produzida a partir dos anos 1960, tende à 

radicalização das experimentações centradas no corpo, tornando praticamente impossível o 

encontro de uma definição universal. Nessa linha de pensamento, existe uma curiosa inversão: 

não fazer do corpo uma edificação, mas encontrá-lo em seu desfalecimento, em vias de deixar 

de ser o que é. A desconstrução do corpo, suas posturas, hábitos e materialidades passa a ser 

uma aposta na invenção de novas experiências intensivas, onde o corpo não aparece como 

dado, mas como algo que precisa ser fabricado. 

Assim o corpo é essa dupla realidade, ao mesmo tempo sujeito e objeto, meu 
exterior infinito e meu interior como abismo sem fundo. “Dilatar o corpo de 
minha noite interna” é uma frase inesquecível de Antonin Artaud. 
Há uma dimensão que só o corpo pode captar, tanto que o corpo provém 
desta dimensão, sob a qual o pensamento não pode ter a visão dominante, 
uma vez que não é possível para o pensamento dominar um objeto, se este 
objeto está separado de si mesmo. O corpo é esse entrecruzamento do visível 
e do invisível, do dentro e do fora, do que se toca e do que é tocado. Ele não 
é uma coisa, nem uma ideia, mas o que faz existir uma coisa e uma ideia 
para nós. (UNO, 2012, p. 58) 

Mas em que essa mudança de ponto de vista implica exatamente? Diremos que isso 

implica pensar as relações entre arte e vida, sobre arte como existência e resistência, sobre 

práticas existenciais e políticas. Sabemos que no trabalho nas artes da cena – no teatro, na 

dança e na performance – há uma constante analogia entre o corpo do atuante e a tela em 

branco do pintor. Ou seja, o corpo do atuante e a tela do pintor são a matéria-prima, o lugar da 

criação. Deslocando da tela ao corpo, fica mais evidente o fato de que o corpo, assim como a 

tela, não é um espaço vazio, neutro e imparcial. Ao contrário, o corpo é atravessado por 

percepções e afetos singulares, sugerindo que a permeabilidade é constitutiva do ato criador, 

que vai caminhando e se conectando a umas imagens e deixando outras de lado. Disso 

depende a capacidade de avaliar e agir, de estar atento ao que precisa ser limpo e o que 

precisa ser alimentado. 

Mesmo compartilhando certos pontos em comum com outros artistas, há uma 

particularidade do artista cênico que é preciso pontuar: o atuante, ao ser matéria-prima da 

criação, trabalha necessariamente com a presença, modos de estar vivo em frente ao 

espectador. A natureza efêmera do teatro nos distancia da tentação de criar objetos. As cartas 
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parecem ficar ainda mais embaralhadas: o atuante é sujeito e objeto de sua obra, 

simultaneamente. Seu trabalho consiste em prolongar a presença no espaço-tempo do 

acontecimento, como se ali liberasse um mapa existencial. O que acontece na cena devém de 

um tempo determinado (cinquenta minutos, uma ora), mas simultaneamente extrapola essa 

duração: penso em todas as germinações de ideias, preparações, ensaios, treinamentos, etc. Ao 

mesmo tempo, o atuante condensa e irradia a cada instante tal percurso, não só do processo 

criativo, mas também de seu processo enquanto ser vivo: percepções, sentimentos, afetos, 

memórias. Em outras palavras, curtas e simples, sua vibração singular. Nesse sentido, se 

acreditarmos que o marco zero não é uma realidade a priori, e se compreendermos que a 

zeroidade é na verdade uma invenção constante, podemos traçar um paralelo entre 

desmanchar e criar. Não há regras a extrair daí, somente pedimos um pouco de atenção: é 

preciso observar o mapa, avaliar a cada instante, remanejar, readaptar, reconfigurar os trajetos, 

avaliar seus bloqueios, passagens subterrâneas, o campo de forças que nos interpela. 

Pensação 

A convivência entre a filosofia e as artes nunca foi amistosa. Certa vez, num debate 

acalorado sobre problemas de infraestrutura nos cursos de Teatro e Filosofia na universidade 

pública, um filósofo tomou a palavra e disse aos artistas: “vocês não pensam, vocês apenas 

rolam pelo chão!”. Muitos tomaram essa frase como um insulto, retrucando fervorosamente, 

outros nem se deram ao trabalho de dar continuidade ao debate, julgando que não valeria a 

pena comprar a briga. Eu estava lá, sentado, observando tudo aquilo com o sangue correndo 

em alta velocidade, assistindo o confronto que se formara entre aquelas autoridades, em 

silêncio. É claro que na discussão me colocava ao lado dos artistas – pois me reconhecia e me 

reconheço enquanto tal –, especialmente entre aqueles que percebiam na frase “vocês não 

pensam, vocês apenas rolam pelo chão” a expressão da mais pura ignorância sobre a teoria e 

prática artística. Naquele momento de indignação, só conseguia pensar: como um filósofo 

poderia proferir tal despautério? Permaneci em silêncio, mas saí dessa reunião com alguma 

coisa entalada na garganta, sem meios para expressar o que sentia. A ofensa e o orgulho ferido 

eram apenas a parte mais superficial do problema enunciado. Fato é que muitos anos se 
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passaram desde então, e esse acontecimento ainda me inquieta. Hoje posso ver essa 

experiência com distanciamento, sem ferver as orelhas e sem julgamentos. 

Escrevo para tornar esse pensamento, invisível aos olhos daquele filósofo, visível. 

Tornar visível os corpos que ensinam, aprendem e criam rolando pelo chão, como os bebês 

recém-nascidos. Ao contrário do que possa parecer, o intuito não seria refutar a afirmação da 

ausência de pensamento numa prática corporal, numa espécie de ataque à posição arrogante 

do filósofo e em defesa dos artistas como pensadores (pois sim, somos pensadores). O que 

extraí dessa experiência, que tanto martela as ideias, é da mais (im)pura inocência (para não 

dizer ingenuidade): o que significa pensar? 

Ora, cada um de nós imagina saber o que é pensar, assim como cada um de nós 

imagina saber o que é um corpo. Peço que, por gentileza, pelos próximos momentos, 

deixemos essas suas duas crenças em suspenso, para que possamos encontrar alianças entre 

esses dois conceitos, que em suas longas histórias tradicionalmente se encontraram em 

oposição: corpo e pensamento. 

Deleuze e Guattari (1992, p. 13) também se perguntaram “o que significa pensar?”. 

Essa pergunta convida a colocar o próprio pensamento em causa, a suspeitar do que 

compreendemos por pensamento. Em “vocês não pensam, vocês apenas rolam pelo chão!”, 

que compreensão de pensamento está em jogo? Nesse caso, trata-se de uma definição 

negativa: o rolamento, o estar em movimento, em horizontalidade, a proximidade com o plano 

baixo, o contato com a sujeira – areia, papel de bala, cacos de vidro, poeira, imundícies – 

carregada pelas solas dos sapatos, tudo isso surge como referência do que não é pensar. 

Podemos inferir que esta concepção de pensamento exclui aquilo que nas artes cênicas é 

crucial: o corpo. 

Mas não estaríamos aceitando a afirmação do filósofo ao dizer que sua concepção de 

pensamento exclui o corpo? Não estaríamos caindo na mesma armadilha ao pressupor o que é 

um corpo? Ora, grande parte dos estudos que se debruçam sobre o corpo na 

contemporaneidade buscam balizas teórico-práticas que interferem justamente na produção de 

uma ideia hegemônica do que é o corpo, num constante exercício de formulação do que é esse 

corpo do qual falamos, sobre o entendimento que se tem do que seja o corpo segundo um 

ponto de vista, uma teoria, sua historicidade, suas características, seus modos de agir, ou 

mesmo a partir da finalidade para a qual esse corpo é destinado em uma determinada cultura. 
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São recortes que nos permitem ver e compreender diferentes registros desse tema tão 

complexo e extenso, que, ao mesmo tempo, corre o risco de cair em reduções precipitadas, em 

uma máxima universal que mais aperta o corpo em um modelo do que garante alguma 

compreensão. Existem múltiplas linhas que atravessam e traçam nosso corpo, e que o 

compõem enquanto um ser singular. 

Do ponto de vista da história do Ocidente, podemos elencar algumas tendências de 

pensamento nas quais o corpo foi enredado. O filósofo Luiz Orlandi (2004, p. 44-49), ao 

elaborar seu pequeno inventário sobre o corpo na filosofia, aponta ao menos três linhas de 

indagação sobre o corpo, do período clássico ao moderno: 1) como objeto da ciência, o corpo 

seria tomado como pura fisicalidade e estrutura orgânica, definido pela sua funcionalidade 

(pensamento preconizado principalmente por Aristóteles); 2) como instrumento da alma, o 

corpo seria um receptáculo finito e perecível de uma essência infinita, eterna e imutável sendo 

o corpo visto como empecilho na busca pela verdade (linha inaugurada pela filosofia de 

Platão e sua distinção entre essência e aparência, reformulada e reestabelecida na 

modernidade por Descartes e seu dualismo substancial entre o corpo e a mente); 3) no 

momento em que o corpo passa a ter relevo nas discussões filosóficas, não tratado como 

empecilho e nem a partir de suas funções, mas visto como uma problemática da qual a 

maioria dos pensadores se abstiveram, a pergunta “o que é o corpo?” cede lugar à pergunta 

espinosana “o que pode um corpo?”. Segundo Espinosa “até o presente, ninguém determinou 

o que pode um corpo, porque não conheceu a estrutura do corpo” (ESPINOSA apud 

ORLANDI, 2020, p. 49), ou, em outras palavras, se o conhecimento da estrutura do corpo é 

seu modo de fabricação, a potência de agir e ser agido, afetar e ser afetado, é o próprio ato de 

fabricação desse corpo. A estrutura e a potência de um corpo seriam predicados do mesmo 

sentido, univocamente. 

Retomamos assim a pergunta: o que significa pensar? Segundo Tatiana Salem Levy 

(2011, p. 123) o pensamento não é uma faculdade voluntária que podemos acessar 

conscientemente, como é o caso da inteligência racional que acionamos segundo a nossa 

vontade. O pensamento só trabalha quando é forçado, atuando de modo involuntário, 

aparecendo somente quando nos confrontamos com o desconhecido, com o caos, com algo de 

impensável no próprio pensamento. 
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A experiência do fora coloca em crise toda a subjetividade. Pensar não é a 
expressão de um sujeito pensante já constituído, mas uma relação com o 
fora, com o acaso. O pensamento não tem, portanto, sua fonte na 
consciência. Só se pensa quando se alcança a exterioridade impessoal. É 
preciso um fora para abalar o pensamento e fazê-lo capaz de pensar. Como 
tal, o pensamento em vez de nos colocar diante do conhecido, lança-nos ao 
imprevisível e ao inesperado. Pensar não acontece a todo instante, mas é 
fruto de um acaso circunstancial. Pensar depende de um encontro, de uma 
violência, de forças desconhecidas que esvaziam nossas certezas. Nesse 
sentido, pensar é uma possibilidade, algo que pode ou não acontecer, 
depende da ocorrência e da força dos encontros. (LEVY, 2011, p. 123)  

O pensamento está em constante relação com o caos, um espaço indiscernível e 

relacional de onde pode emergir algo novo (o pensamento), seja na arte, filosofia ou ciência. 

Mas cada uma se relaciona de maneira diferente com a caoticidade dos encontros. Cada 

campo de saber cria de maneira singular, portanto se relaciona com o caos de maneira 

também singular. O caos não seria desordem, pois a desordem se faz quando alguma lei é 

quebrada, e não se pode deter o caos, irreversível em uma velocidade infinita. 

O que caracteriza o caos, com efeito, é menos a ausência de determinações 
que a velocidade infinita com a qual elas se esboçam e se apagam: não é um 
movimento de uma a outra mas, ao contrário, a impossibilidade de uma 
relação entre duas determinações, já que uma não aparece sem que a outra 
tenha já desaparecido, e que uma aparece como evanescente quando a outra 
desaparece como esboço. O caos não é um estado inerte ou estacionado, não 
é uma mistura ao acaso. O caos caotiza, e desfaz no infinito toda 
consistência. (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 58) 

Pensar é um ato criativo, que implica uma relação com a realidade menos estável. A 

busca por estabilidade nos leva sempre à reproduzir o conhecido, enquanto a instabilidade se 

abre ao desconhecido. O desconhecido não é somente algo que foge à dimensão inteligível, 

mas algo que provoca um processo de subjetivação, que passa a habitar os corpos. A 

subjetividade encontra-se em desequilíbrio, e começa a fazer experimentações para buscar um 

novo equilíbrio. Aqui, se trata da força de criação do pensamento, que deve começar a operar 

conexões diversas, inclusive com territórios não-filosóficos, não-científicos, não-artísticos. A 

filosofia de Deleuze e Guattari é uma filosofia que privilegia as relações, ou ainda, novos 

tipos de relação, pois a questão do pensamento é justamente produzir algo novo. 

Isso se mostra na diferenciação da produção de pensamento na arte, na filosofia e na 

ciência. Todas estabelecem relações com o caos, mas são relações completamente diferentes e 

que confluem em direção à criação. O pensamento opera dois procedimentos: traça um plano 
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e o preenchimento do plano. Isso significa que a condição de possibilidade de conhecer não se 

encontra no sujeito, nem é desvelada no objeto, mas é preciso que essas condições sejam 

criadas. Trata-se de estender um plano para dele surgir a criação, e cada plano é orientado de 

maneira diferente. Segundo Deleuze e Guattari (1992, p. 253): 

O que define o pensamento, as três grandes formas do pensamento, a arte, a 
ciência e a filosofia, é sempre enfrentar o caos, traçar um plano, esboçar um 
plano sobre o caos. Mas a filosofia quer salvar o infinito, dando-lhe 
consistência: ela traça um plano de imanência, que leva até o infinito 
acontecimentos ou conceitos consistentes, sob a ação de personagens 
conceituais. A ciência, ao contrário, renuncia ao infinito para ganhar a 
referência: ela traça um plano de coordenadas somente indefinidas, que 
define sempre estados de coisas, funções ou proposições referenciais, sob a 
ação de observadores parciais. A arte quer criar um finito que restitua o 
infinito: traça um plano de composição que carrega por sua vez monumentos 
ou sensações compostas, sob a ação de figuras estéticas. 

A ciência quer delimitar o caos numa forma mensurável, e para isso é preciso que 

essa velocidade infinita seja diminuída ou reduzida para poder extrair dali suas funções, 

conforme explicam Deleuze e Guattari: “No caso da ciência, é como uma parada da imagem. 

É uma fantástica desaceleração, e é por desaceleração que a matéria se atualiza, como também 

o pensamento científico, capaz de penetrá-la por proposições. Uma função é uma 

Desacelerada.” (1992, p. 153). É por desaceleração que a matéria se atualiza, como quer o 

pensamento científico, capaz de traçar um plano de referências onde há conjuntos de posições 

bem definidas e contornadas, e desse plano criar funções ou proposições, que não seriam nada 

mais do mensurações instáveis do caos, o que permite observar recorrências, noções comuns. 

A filosofia trabalha na consistência do caos, ou seja, na realidade em estado virtual . A 8

filosofia opera com as virtualidades que não se atualizam, por isso é tão importante 

compreender a realidade virtual do caos. Seu percurso é praticamente inverso ao da ciência, pois 

ela objetiva não reduzir a velocidade, mas salvá-la, fazer com que essa velocidade continue a se 

afirmar. No processo de atualização de um virtual, estendendo um plano de imanência onde é 

feito um corte no caos, estabelecendo uma relação temporal de conexões, e desses cortes 

 Deleuze define o virtual da seguinte maneira: “O virtual não se opõe ao real, mas somente ao atual. O virtual 8

possui uma plena realidade enquanto virtual. Do virtual, é preciso dizer exatamente o que Proust dizia dos 
estados de ressonância: ‘reais sem serem atuais, ideais sem serem abstratos’; e simbólicos sem serem fictícios. O 
virtual deve até ser definido como uma estrita parte do objeto real como se o objeto tivesse uma das suas partes 
no virtual e nele mergulhasse como uma dimensão objetiva.” (DELEUZE apud LEVY, 2011, p. 110).
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extraindo conceitos – componentes inseparáveis e heterogêneos, uma aglutinação de 

pensamentos em conexão, que sempre estão relacionados a um problema. Os autores comentam: 

O problema da filosofia é de adquirir uma consistência, sem perder o infinito 
no qual o pensamento mergulha (o caos, deste ponto de vista, tem uma 
existência tanto mental como física). Dar consistência sem nada perder do 
infinito é muito diferente do problema da ciência, que procura dar 
referências ao caos, sob a condição de renunciar aos movimentos e 
velocidades infinitos, e de operar, desde início, uma limitação de velocidade: 
o que é primeiro na ciência é a luz ou o horizonte relativo. A filosofia, ao 
contrário, procede supondo ou instaurando o plano de imanência: é ele, cujas 
curvaturas variáveis conservam os movimentos infinitos que retornam sobre 
si na troca incessante, mas também não cessam de liberar outras que se 
conservam. Então, resta aos conceitos traçar as ordenadas intensivas destes 
movimentos infinitos, como movimentos eles mesmos finitos que formam, 
em velocidade infinita, contornos variáveis inscritos sobre o plano. 
(DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 59) 

A arte iria nas duas direções simultaneamente, mas diferente da ciência, ela não quer 

ordenar o caos, e nem opera diretamente sobre o caos como a filosofia. Sua função seria de 

extrair as qualidades e as potências do próprio caos, tornando o caos sensível, dando uma 

consistência à sensação, buscando o infinito nas coisas, criando um plano de composição que 

recorta o caos da matéria. O que a arte faz nascer não está no território atual, mas naquilo que 

é inteiramente novo e passa a constituir a realidade (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 250), 

um espaço onde a criação se dá por blocos de sensação constituídos por perceptos e afectos. 

Perceptos e afectos não são percepções sensoriais ou sentimentos psicológicos que 

correspondem à experiência do sujeito, pois na medida em que a arte trabalha com sensações, 

tem a capacidade de fazer nascer e operar novas maneiras de perceber e de sentir, compondo 

outros modos de existência, mudando a configuração da realidade. Sobre a diferenciação entre 

essas experiências, Suely Rolnik pontua: 

O percepto é distinto de percepção, pois consiste numa atmosfera que excede 
as situações vividas e suas representações. Quanto ao afeto, este não deve ser 
confundido com afeição, carinho, ternura, que correspondem a um dos 
sentidos dessa palavra nas línguas latinas. É que não se trata aqui de uma 
emoção psicológica, mas sim de uma “emoção vital”, a qual pode ser 
contemplada nessas línguas pelo sentido do verbo afetar – tocar, perturbar, 
abalar, atingir; sentido que, no entanto, não é usado nas mesmas em sua 
forma substantivada. Perceptos e afetos não tem imagem, nem palavra, nem 
gesto que lhes correspondam – enfim, nada que os expresse – e, no entanto, 
são reais, pois dizem respeito ao vivo em nós mesmos e fora de nós. 
(ROLNIK, 2018, p. 53)  
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As percepções e sensações que vivenciamos enquanto sujeitos se estruturam segundo 

um mapa de códigos e representações culturais, como um modo de organização das nossas 

vivências mais imediatas, condicionado às praticidades da vida cotidiana, quando 

desempenhamos funções que são habituais, articulando aquilo que é familiar. Por outro lado 

os perceptos e afectos também compõem nossa experiência, mas eles não possuem uma 

forma, trata-se de uma vivência que excede os códigos e representações culturais dos quais 

dispomos para interpretar o mundo, de um encontro com o “fora de”, com novas formas de 

perceber e de sentir. A arte seria capaz de extrair da matéria as qualidades e as potências da 

sensação, dando consistência à sensação, criando um bloco de sensações (DELEUZE, 

GUATTARI, 1992, p. 213). Para Deleuze (2007, p. 30), a questão da arte não seria representar 

um objeto, mas tornar visível o invisível: 

  
Em arte, na pintura como na música, não se trata de reproduzir ou de 
inventar formas mas de captar as forças. É por este viés que nenhuma arte é 
figurativa. A célebre fórmula de Klee “não mais trazer o visível mas tornar 
visível” não significa outra coisa. A tarefa da pintura está definida como a 
tentativa de tornar visível as forças que não são visíveis. O mesmo vale para 
a música, de esforçar-se por tornar sonoras as forças que não o são. É 
evidente. A força está em relação estreita com a sensação: é preciso que uma 
força se exerça sobre um corpo, na forma de uma onda, para que haja 
sensação. (DELEUZE, 2007, p. 30) 

Deleuze utiliza como exemplo o tempo como matéria de criação artística, pois o 

tempo não possui nem som e nem cores, nada que possa servir como uma referência para 

representar sua forma. Sem um modelo de criação a priori, sem uma imagem de referência, o 

artista entra em contato com o próprio caos, lançando um plano de composição, reunindo os 

elementos de onde numa nova maneira de ver e sentir possa aparecer, criando uma nova 

realidade sensível, nunca antes experienciada, pois se trata sempre da criação do novo. 

Segundo os autores, é preciso extrair do plano de composição um bloco de sensações: 

O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto das 
percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente; arrancar o 
afecto das afecções, como passagem de um estado a um outro; extrair um 
bloco de sensações, um puro ser de sensações. Para isso, é preciso um 
método que varie com cada autor e que faça parte da obra. Isso é evidente 
quando comparamos Proust e Pessoa, nos quais a pesquisa da sensação, 
como ser, inventa procedimentos diferentes. (DELEUZE & GUATTARI, 
1992, p. 217) 
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O que é preciso destacar é que Deleuze e Guattari não apontam nenhum tipo de 

solução para a questão metodológica da produção de conhecimento nessa perspectiva, pelo 

fato de pouco fazerem referência a um método que não seja a própria experimentação e 

criação de novas conexões. Nesse sentido, o caminho metodológico se torna indissociável do 

processo de criação. Tudo gira em torno de reunir as condições para que o pensamento possa 

extrair novas composições, que por sua vez não são orientadas por um centro de referência, 

mas pelo seu processo. Observamos assim que há um deslocamento de paradigma sobre o que 

significa pensar, levando a regiões mais nebulosas, menos visíveis e menos passíveis de 

certezas universais. O conhecimento deixa de ser re-conhecimento, passa a ser produzido ao 

invés de re-produzido. Em “Diferença e Repetição”, Deleuze (1988, p. 130) fala sobre a 

imagem do pensamento, ou imagem dogmática do pensamento. A imagem do pensamento 

está sempre ligada ao referente, às doxas dos comportamentos, devido ao fato de presumirmos 

saber o que significa pensar. 

Os postulados em Filosofia não são proposições que o filósofo pede que se 
lhe conceda, mas, ao contrário, temas de proposições que permanecem 
implícitos e que são entendidos de um modo pré-filosófico. Neste sentido, o 
pensamento conceitual filosófico tem como pressuposto implícito uma 
Imagem do pensamento, pré-filosófica e natural, tirada do elemento puro do 
senso comum. Segundo esta imagem, o pensamento está em afinidade com o 
verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer materialmente o 
verdadeiro. E é sobre esta imagem que cada um sabe, que se presume que 
cada um saiba o que significa pensar. Pouco importa, então, que a Filosofia 
comece pelo objeto ou pelo sujeito, pelo ser ou pelo ente, enquanto o 
pensamento permanecer submetido a esta Imagem que já prejulga tudo, tanto 
a distribuição do objeto e do sujeito quanto do ser e do ente. 

Em contraposição a esse espaço dogmático do pensamento, Deleuze (1998, p. 161) 

propõe um outro espaço, o espaço do pensamento sem imagem: “O pensamento que nasce no 

pensamento, o ato de pensar engendrado em sua genitalidade, nem dado no inatismo nem 

suposto na reminiscência, é o pensamento sem imagem”. Nesse espaço, o pensamento não 

estaria subordinado à referência, semelhança, representação. Apenas quando o pensamento se 

ocupa de si mesmo, ou seja, da questão “o que é pensar?”, é que adentramos o campo da 

criação. O exercício do pensamento nesses termos está em fugir das imagens dogmáticas que 

reduzem o pensamento ao reconhecimento. 
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Uma figura limpando o chão 

Passamos agora para a narrativa de um experimento prático que encontra-se em 

andamento, como uma tentativa de descrever o trabalho com diferentes procedimentos de 

esvaziamento do corpo no âmbito do trabalho de atuação. Mas sobretudo, é uma tentativa de 

praticar o pensamento de modo concreto, por meio de ações, de fazer a teoria transpirar, de 

digerir ideias com movimento, de tomar teoria e prática como indissociáveis.  

Um quadrado no chão de uma sala vazia. Dentro do quadrado, um ator e um balde 

d'água. O público está sentado no chão, em volta do quadrado. 

O ator tira suas roupas, mergulhando-as no balde. Torce o tecido, até que escute os 

últimos pingos. Volta a vestir as roupas, agora umedecidas. Deita-se, rola pelo chão até o 

perímetro do quadrado, em direção a uma pessoa ou coisa, até encostar-se a ela, repousa por 

alguns instantes, e volta rolar, em direção à outra extremidade. Na outra extremidade, um 

novo encontro, um novo repouso, um novo impulso. De novo. E de novo. Uma linha de 

umidade vai preenchendo o quadrado, até que se forme uma teia. A duração depende da 

dinâmica estabelecida entre corpo-coisa e corpo-público. 

O ator tira novamente suas roupas, mergulhando-as no balde d'água. Torce novamente 

o tecido, até que escute os últimos pingos. Volta a vestir as roupas, agora novamente 

umedecidas. Agora caminha em quatro apoios (mãos e pés) em direção a uma pessoa ou coisa, 

estendendo-lhe a mão. Faz uma pausa e subitamente cai no chão em queda livre. Volta a 

caminhar em quatro apoios, repetindo a mesma ação na extremidade do quadrado. De novo. E 

de novo. A duração depende de quantas quedas o ator for capaz de suportar. 

O ator tira mais uma vez suas roupas, mergulhando-as no balde d'água. Torce mais 

uma vez o tecido, até que escute os últimos pingos. Volta a vestir as roupas, agora mais uma 

vez umedecidas. Em pé, no centro do quadrado, olha ao redor, escolhendo uma pessoa ou 

coisa aleatoriamente e diz em voz alta: “me ensina a dançar?”. Caso algo ou alguém atenda o 

pedido, prontamente o ator tomar a lição de dança. Ao final dessa pequena aula, o ator escolhe 

outra pessoa ou coisa, outro ensinamento do que é dançar. De novo. E de novo. A duração 

depende do tempo próprio ao ato de ensinar a dançar. 

Como terminar? Talvez por onde tudo começou, pela mesma porta que entrou, pelos 

mesmos passos que deu: banhar-se com o próprio suor, o suor do outro, a umidade do espaço. 

131



Esvaziamento 

“Figura limpando o chão” é um experimento cênico que vem sendo lapidado desde o 

ano de 2019, tendo o seu único contato com o público durante a I Mostra Artística do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP.  

A questão norteadora do trabalho é: como se desmancha um corpo? 

Com uma lixa ou assoprando? A golpes de martelo ou tocando com a ponta dos 

dedos? Rolando pelo chão? Exaurindo os hábitos cotidianos? Andando pela rua de olhos 

fechados? Num manifesto em prol da educação? Brincando de pega-pega? Enchendo um saco 

de plástico com água? Fazendo Yoga? Dentro de uma sala escura iluminada com velas? Fora 

da cidade, no campo, no cerrado? Lendo livros de psicanálise e filosofia? Criando uma dança 

espasmódica? Escrevendo o que ainda se lembra?  

Tentei algumas dessas proposições, seria precipitado dizer sobre algum tipo de 

eficácia ou solução para o problema. 

Sala, balde, pano. 

Faz mais ou menos sete anos que antes de começar uma aula, um ensaio ou um 

treino, proponho uma espécie de ritual, estando sozinho ou em grupo: limpar a sala de 

trabalho. Alguns motivos me acompanham: o mais óbvio seria recolher a poeira, os bolos de 

cabelo, os minúsculos cristais de terra (ou de vidro!) que invadem o espaço. Banal como 

parece, tomo essa prática como um primeiro gesto em relação ao tempo e ao espaço, uma 

primeira forma de inserir e instaurar um ambiente de criação. Não utilizamos um rodo, e sim 

as próprias mãos, deslizando o pano pelo chão, mantendo o corpo na posição de quatro apoios 

(mãos e pés). 

Foi a partir dessa ação que a “figura limpando o chão” foi concebida.  

Diversos motivos contribuíram para isso, entre eles a persistência da ação ao longo 

dos anos, o gesto de cuidado com o ambiente de trabalho e com o próprio corpo, o desafio de 

manter-se em quatro apoios e deslizar pelo espaço, e integração entre os corpos, um gesto 

simbólico que marca um “início”.  
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Com o tempo e trabalhando solitariamente, limpar o espaço adquire outro status: o de 

percurso investigativo, mapa a ser percorrido: variações de posturas, velocidades, energia, 

encontrando no interior da estrutura suas linhas de fuga, pequenas diferenciações do momento 

presente, tomando para si o conhecido e o desconhecido da ação. 

O que encontramos em tal fluxo?  

Quais bloqueios, quais vibrações, quais saídas? 

Como parar e como continuar? 

Tríptico 

Ao tentar configurar a “figura limpando o chão” em uma estrutura dramatúrgica com 

começo, meio e fim, procurei estudar de que maneira as experimentações e improvisações, 

mais selvagens e sem formalização poderiam ser compartilhadas com os espectadores. Não 

havia narrativa ou um enredo para mostrar, apenas ações em estado bruto. Foi então que um 

dia, numa improvisação a partir dos trípticos do pintor Francis Bacon, lembrei-me de um 

exercício que trabalhei diversas vezes em grupo, que também leva o nome de “tríptico”. O 

jogo que funciona da seguinte maneira: 

1. Dividir o espaço em dois: zona civil e zona performática. 

2. Uma primeira pessoa entra na zona performática e propõe uma imagem com seu 

corpo, seja ela figurativa ou abstrata. 

3. Uma segunda pessoa entra na zona performática, seu objetivo é reforçar a imagem e 

o sentido posto pela primeira, seguindo o modelo. 

4. Uma terceira pessoa entra na zona performática, seu objetivo é destruir a imagem e o 

sentido propostos pela primeira pessoa e reforçados pela segunda, propondo uma 

espécie de contraste impensável. 

5. O grupo restante na zona civil é quem decidirá se houve a construção e a destruição 

do sentido: caso sim, aplausos. Caso não, o grupo permanece em silêncio até que a 

imagem seja “resolvida”. 

A dinâmica do exercício é coletiva, dependendo de minimamente quatro pessoas para 

ocuparem as posições, o que colocava um problema: como operar a partir dessa dinâmica, 
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mas só? Entre as muitas voltas mirabolantes para dar cabo dessa questão, optei por manter a 

estrutura de três imagens, assim como o tríptico das pinturas de Bacon. O próximo passo foi 

retomar o jogo, e extrair dele critérios para selecionar as imagens que apareceriam na cena. 

Então extrai três motivos para cada imagem, de acordo com as orientações que dava 

quando propunha o exercício para outras pessoas: primeiro criar uma imagem, segundo o 

reforço da primeira, e o terceiro seria uma quebra no sentido, dito e reforçado nas duas 

primeiras imagens. 

Trabalhar sozinho um exercício pensado para um coletivo foi a tarefa mais difícil. 

Sem outras presenças com quem pudesse estabelecer uma correspondência, era preciso estar 

certo de que esse trabalho traria consigo impressões mais internas, pois não havia como 

contar com uma leitura externa. As relações estabelecidas entre as imagens eram todas muito 

diferentes e contrastantes. Para Deleuze: “quanto mais os painéis separados de um tríptico têm 

uma relação intensa entre si, menos esta relação é narrativa.” (DELEUZE, 2007, p. 2). 

Testando diversas combinações trípticas, e tendo a limpeza do espaço como intersecção das 

três imagens, faltava ainda um elemento que desfigurava a ação mais evidente, que deturpasse 

o seu sentido mais um tanto. A opção foi por fazer um novo corte: a substituição do pano de 

chão pelas próprias roupas que vestia. 
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Intervalo: linhas do vazio 

Tentativas de não dizer algo, somente traçar, atentando para os espaços entre os traços. 

Imagem 26: Ponto e Linha 1. Dispor um conjunto de pontos. Com linhas curtas e retas, preencher os espaços 
entre os pontos, de modo que linhas e pontos não se toquem. Restam curvas negativas, corredores, labirintos. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Imagem 27: Ponto e Linha 2. Justapor pontos e linhas, de modo a diluir a subordinação da linha ao ponto e do 
ponto à linha. Quando a linha se liberta da referência ao ponto. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 28: Linhas sem pontos. Traçar continuamente em ritmos alternados, variando entre o máximo e um 
mínimo de velocidade. À esquerda, linhas descontínuas e velozes, e à direita, linhas contínuas e lentas. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 

Imagem 29: Linhas sem pontos. Repetir padrões em ritmos alternados, variando entre o máximo e um mínimo de 
velocidade. Trajeto circular, em looping, com pequenas variações em cada repetição. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 30: Linhas sem pontos. Combinar linhas contínuas e lentas com linhas curtas e interrompidas, atentando 
para os movimentos da mão que desenha. Linhas descontínuas atravessadas por linhas curtas e interrompidas. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
 

Imagem 31: Trajeto circular. Realizar uma sequência de cambalhotas e em seguida, registrar o percurso com 
linhas contínuas. Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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Imagem 32: Inscrever com linhas contínuas o movimento das mãos e em seguida, sobrepor linhas descontinuas. 
Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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CONCLUSÃO: O CARTÓGRAFO 

Eis o esgotamento do percurso. Aqui tudo se afina, se apaga, se esvai. Aproxima-se o 

momento do encontro do ator com o cartógrafo, este estranho ser que buscamos delinear em 

nossos passeios em cada uma das partes dessa dissertação. É evidente que não oferecemos 

respostas definitivas sobre o trabalho de atuação e a prática da cartografia. São tentativas de 

atar os liames desses dois modos de agir no mundo, considerando que os desvios de percurso, 

a processualidade e os microdeslocamentos fazem parte dessas ações e acontecimentos que 

podem ser trabalhados de acordo com nosso grau de abertura para escutar as sensações. Essa 

abertura não depende do conhecimento racional, nem se confunde com a percepção, mas 

implica um conhecimento sobre o próprio o corpo. O corpo do qual falamos, porém, não se 

opõe à mente, nem pode ser reduzido à mera realidade fisico-orgânica. Se insistimos em falar 

em um corpo de sensações ou corpo intensivo, é porque buscamos frisar seu processo 

imanente de produção. As ferramentas que buscamos projetar a partir desses passeios buscam 

interferir justamente nesse campo. 

Nessa direção, finalizamos com um exame das matérias-primas que coletamos ao 

longo do caminho. Para esta tarefa, lançamos mão de um exercício de escrita cartográfica, 

onde o ator-pesquisador veste a pele do cartógrafo para avaliar a qualidade do que foi 

encontrado, traçando possíveis encaminhamentos na direção de uma metodologia de trabalho 

para o artista da cena. 

O ator carrega um pequeno saco, contendo nove pedrinhas recolhidas ao longo do 

percurso, com as quais ele não sabe o que fazer. Ele também não sabia que estava indo em 

direção a uma ausência. Sendo assim, ele entrou  por uma pequena porta de madeira com os 

cantos empenados, numa construção de tijolos com muitas plantas ao redor. Ao entrar, se 

deparou com uma mesa de madeira, acompanhada de duas cadeiras vazias, onde repousava 

um envelope contendo uma carta, sem remetente. Ele senta-se junto da mesa, retira 

cuidadosamente o papel do envelope, e começa a ler em voz alta. 

Caro leitor: 

Meu corpo é um tecido esticado e sem bordas, e também o papelzinho amassado no 

fundo do bolso daquela calça. Vibra por qualquer motivo, até mesmo quando em repouso. 
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Sonhava com milhares de tracinhos que percorrem meu estiramento desmedido e as linhas 

microscópicas das dobraduras. Via três linhas costurando meu contorno: uma linha dura, que 

me corta o direito e seu avesso e uma linha de desmanche, que insiste em não deixar que 

figura alguma tome forma. Entre as duas, outra linha que é pura oscilação, nem bem aqui e 

nem bem ali, um pequeno tremelique vocal. Três linhas emaranhadas, que não existem senão 

de modo implicado: uma para criar formas, outra para desmanchar formas, e a outra flexível e 

indecisa. Meu alimento são materialidades de toda sorte, mas não engulo tudo de uma vez; 

por vezes, ao contrário, o melhor alimento é o jejum. Nessa dieta da experimentação, é 

preciso cuidado com tudo o que entra e o que sai: baba, fezes, vômito, nada disso é uma 

simples necessidade orgânica; são antes de qualquer coisa, o fluxo através do qual teço meus 

mapas, nunca finalizados. Um certo metabolismo é sinônimo de minha presença no mundo. 

Minha origem é de toda parte e de parte alguma: plantas, minerais, animais, mas também 

concreto, vidro, plástico. Não tenho pai nem mãe, e minha única aliança é com a terra, sempre 

agarrada em minhas patas, por onde deixo rastros que tanto encantam você, artista. O fato é 

que não tenho origem nem destino, apareço e desapareço em qualquer lugar, em qualquer 

pessoa. Toda vez que uma coisa imperceptível acena e contagia, dizendo com voz trêmula: eu 

estou aqui, me ajude a estar aqui realmente. 

Essas pedrinhas que você carrega, mas não sabe o porquê ou para quê servem, 

podem vir a ser as ferramentas com as quais podemos esboçar uma metodologia? Cada uma 

delas conta sobre uma de minhas muitas origens. Obviamente, não vou oferecer respostas, 

mas dar pistas, apontar encaminhamentos e fazer muitas perguntas. Afinal, aquele que melhor 

sabe sobre a arte é o artista, não o cartógrafo. Vamos revisitar cada uma das pedrinhas e 

descobrir juntos os próximos passos desse caminho sem fim? 

Sobre “A Criança”: 

Um: Fazer e Agir. É curioso como essa distinção que você busca no trabalho de 

Fernand Deligny com crianças autistas. Mais curioso ainda é o caminho percorrido para 

encontrar seus textos: um processo de criação de um espetáculo, onde você encontrou um 

trieiro, um caminho estreito em meio ao cerrado tocantinense e o ato de caminhar. Encontrou 
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nesse espaço e nesse ato a ausência de finalidade, mas não sabia dizer com exatidão, usando 

essas palavras. É claro que são contextos bastante distantes, temporal e culturalmente falando. 

Sei também que você nunca conviveu com a vida de uma criança autista. Mas não se pode 

negar que a postura adotada por Deligny em sua tentativa, ao não impor interpretações ao 

modo de existência da criança, acolhendo o silêncio por meio de uma via negativa (lembra 

daquele velho polonês?), o ‘não interferir’, abre uma pista importante no que diz respeito à 

nós, ao homem-que-somos. É um interessante exercício que poderia ser resumido com a 

seguinte pergunta: do que teremos que abrir mão para que outros modos de existência possam 

aparecer? Se vivemos em um mundo que é governado majoritariamente em torno da utilidade, 

tanto no mundo social quanto nas relações intersubjetivas, é necessário um esforço para 

resistir no interior de um ‘para nada’. Seria preciso aqui entender melhor o esquema da 

utilidade e da finalidade no contexto do capitalismo globalitário, onde toda criação é 

rapidamente transformada em mercadoria, mas isso já é outra história. O importante é reforçar 

o fato de que ações sem finalidade são estratégias que embaralham tanto o esquema sensório-

motor do corpo quanto os esquemas de representação social. Pergunto: como a ausência de 

finalidade se faz presente no trabalho do artista da cena?  

Dois: Linhas. Em que medida uma teoria das linhas pode nos ajudar na tarefa de 

distinguir o fazer e do agir? Sua teoria das linhas encontra-se em processo, bem se vê. Existe um 

detalhe importante que merece ser levado em consideração: Deligny trabalha com dois tipos de 

linhas, chamadas costumeiras e de errância, enquanto que em Deleuze e Guattari temos três 

linhas: dura ou molar, flexível ou molecular, e a linha de fuga. Não se trata de um dado 

meramente quantitativo, mas da introdução de um novo componente para ser pensado por 

aqueles que visam acompanhar processos: uma linha intermediária, situada entre as formas 

constituídas e as forças do caos, nunca lá ou cá, sempre entre esses dois domínios, uma zona 

intermediária que está desde sempre atuando na realidade. No caso de Deligny, onde essa 

terceira linha não é explicitamente trabalhada, podemos intuir que a sua tentativa requisitava do 

homem-que-somos a habitação desse espaço intermediário. Como essa zona intermediária se 

apresenta no corpo do ator? Tomemos como exemplo uma partitura de ações físicas e vocais: o 

processo de repetição visa simultaneamente codificar as ações na memória corporal e investigar 

suas brechas, percebendo que em cada ciclo existem microdeslocamentos que tornam a ação 

viva e pulsante. Lembre-se de que essa questão foi trabalhada durante anos por Jerzy Grotowski, 
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na relação paradoxal entre precisão e espontaneidade. Segundo o diretor polonês, seria um 

engano acreditar que a construção de uma ação viva dependa exclusivamente do rigor e 

disciplina na sua execução ou da espontaneidade supostamente inata do ser humano (2001, p. 

174). Quando a precisão e a disciplina predominam, corremos o risco de apenas reproduzir 

mecânicas corporais presas ao perfeccionismo formal, e quando a espontaneidade predomina, 

corremos o risco de confundir clichês corporais com impulsos vitais. Duas faces da mesma 

moeda, duas formas de autoengano. No primeiro caso, o resultado é uma ação estéril, no 

segundo, o desenvolvimento da ação torna-se estereotipado. Grotowski afirma: “Espontaneidade 

e precisão ao mesmo tempo. Isso é decisivo” (2001, p. 174). Onde podemos vislumbrar essa 

zona intermediária do corpo? 

Três: Desenho. Com Deligny, percebemos que a transferência do regime semiótico 

da fala para o regime semiótico do desenho, privilegiando a formação de uma paisagem 

psicossocial que não se estrutura pela linguagem, vai de encontro ao universo a arte. Isso nos 

mostra que a cartografia sempre esteve muito próxima do campo das artes. O desenho é uma 

ferramenta que pode ser trabalhada em diferentes escalas e com materiais muito diversos. 

Lembre-se daquela imagem: você via todos os corpos como esboços intermináveis, que num 

piscar de olhos se faziam e noutro se apagavam. Quem está segurando a caneta que traça? 

Nem homem, nem eu, nem um deus criador, mas aquilo que está fora e ressoa em nós por 

vibrações, como um eco. Novamente a tarefa de não interferir é solicitada, e uma nova se 

apresenta: expandir a noção de desenho. Como tornar os traçados mais do que uma forma de 

registro: um dispositivo performativo?  

Sobre “O Animal”: 

Quatro: Posturas. Os exercícios corporais podem ativar dramaturgias, isso não é 

exatamente uma novidade. No caso dos artistas que buscam a imitação do corpo animal como 

matriz de investigação, é preciso deixar claro que o objetivo não seria representar a figura 

animal, mas sim utilizar a postura como um mapa a ser percorrido, que não cessa de 

modificar-se a cada instante, onde novos desafios surgem a todo o momento, por mínimos que 

possam parecer. Podemos nos inspirar nos animais de Kafka, que dizem muito mais sobre a 
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realidade humana do que sobre a realidade animal – nossas convenções e crenças, os valores 

vigentes, a vida em sociedade –, colocando em questão as bases de sustentação da cultura 

moderna ocidental. Esse exercício também é válido para o ator que entra em contato com a 

diferença: seja qual for a materialidade que estamos investigando, é preciso considerar de que 

modo ela nos afeta, abala nossas certezas, nos faz desviar de caminhos conhecidos e produz 

um tipo específico de sensação. Se chegar ao corpo animal não é um fim, mas um meio, que 

tipo de dramaturgia pode nascer desse entre-lugar, nem animal, nem humano? Mas atenção: 

vale lembrar aqui a regra da qual falam Deleuze e Guattari (2012c, p. 16): doses de prudência 

ao se desmanchar um organismo para não cair na autodestruição.  

Cinco: Confinamento. Sabemos que o encontro com Kafka foi acidental, mas é 

interessante notar o quanto a sua literatura ganhou espaço nesta dissertação, sobretudo dadas as 

condições do presente. Refiro-me à pandemia da COVID-19, a situação de isolamento social e 

suas consequências para as artes ditas presenciais. Ora, o confinamento não é um dos temas 

centrais da obra de Kafka? A leitura exaustiva que você propõe não seria uma tentativa de 

compreender o que se passa em nossos dias, em escala planetária? Apesar de essa ser uma 

preocupação da qual não podemos escapar no momento e de demonstrar certa sensibilidade às 

forças do presente, não teríamos ido longe demais na escavação da literatura kafkiana, esquecendo 

quase que completamente de manter o ponto de vista do artista cênico ativo? Parece que o material 

engoliu o ator, tomou conta de sua escrita. Enquanto cartógrafo, tenho a responsabilidade de dizer 

que a sensibilidade que ambos buscamos pode se voltar contra nós. É preciso reforçar a 

necessidade de avaliar quando e onde devemos nos abrir ou fechar para uma experiência, 

aprendendo a fazer um uso sábio e ativo dessa porosidade. Nesse sentido, compreender o 

funcionamento da economia da atenção é uma pista crucial para evitar cair em um buraco negro. 

Seis: Corpo e Literatura. Existe uma frase bastante enigmática de Kafka, na qual o 

escritor declara: “Sou apenas literatura e não posso e nem quero ser outra coisa.” (KAFKA, 

2014, p. 356). A fragilidade do corpo do escritor o impele a comparar a sua existência à pura 

literatura: um ser de linguagem, passando a ideia de que é preciso se livrar do corpo e de suas 

dores insuportáveis. Talvez não seja por aí, afinal, a escrita não se efetua sem que aja o corpo 

que escreve. Seria mais correto pensar que é uma experiência constitutiva do corpo, que a dor 

é um sinal do encontro com a exterioridade (PELBART, 2013, p. 31), e que é justamente a 

partir dela, com ela, que o ato criativo se dá. Mas, se considerarmos que a literatura em si 
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mesma é incorpórea, podemos nos perguntar pelas corporeidades que o escritor traça ao 

escrever, corporeidades que beiram o impossível, como no caso do texto “Um Artista da 

Fome”, onde o corpo esquálido e impotente do jejuador vai progressivamente desaparecendo 

e cede lugar a uma fera faminta e plena de potências. Mesmo em “A construção”, assistimos 

uma ausência se fazer presente através de pequenos ruídos. A partir dessa leitura, e sendo a 

presença uma das principais matérias de investigação nas artes da cena, como essa 

presentificação de uma ausência pode ser traduzida para o vocabulário da atuação? 

Sobre “O Andarilho”: 

Sete: Expansão. A problemática dos campos expandidos coloca em cheque a 

fronteira entre arte e política, ética e estética, arte e vida. Ocorre que existe uma outra 

dimensão própria da cartografia que pode ser levada em consideração e transportada para o 

trabalho de atuação: aquilo que Suely Rolnik (2018) chamou de insurreição micropolítica. 

Diferente da macropolítica, que visa regular conflitos existentes nas formas sociais vigentes, a 

micropolítica está situada no avesso: no diagrama de forças que coexiste em tensão com as 

formas atuais, ou seja, as políticas de produção do desejo no campo social, que a autora 

distingue entre ativas e reativas (p. 59). Essa esfera micropolítica pode ter enlaces com as 

práticas corporais, na medida em que a sua finalidade não seja restrita à produção de uma 

obra. Isso significa que tais práticas podem desencadear uma transformação radical de nossas 

maneiras de ver e sentir. E vale a provocação: não seria esse o objetivo do Teatro da 

Crueldade de Antonin Artaud, ou mesmo da Estética da Precariedade de Lygia Clark? 

Oito: Esvaziamento. Talvez esse seja o ponto mais consistente para elaborar uma 

ferramenta de trabalho para a atuação. O esvaziamento pressupõe que estamos 

demasiadamente cheios, significa abrir espaço para que algo novo possa nos preencher. 

Perceba o quanto isso está relacionado aos automatismos do corpo cotidiano. No início de 

cada dia de trabalho corporal, certo esvaziamento pode mudar a qualidade da prática. É claro, 

existem muitas maneiras de fazer isso: o relaxamento, o silêncio, o escuro, a lentidão, a 

repetição, a inação, a imobilidade, a exaustão psicofísica… Mas para que esse estudo adquira 

maior consistência, é necessário observar a qualidade das ações que emergem desse ambiente.  
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Nove: Involução criadora. As investigações sobre o campo expandido e o 

esvaziamento parecem destoar completamente, mas existe um conceito que pode amarrar 

esses dois campos distintos: a involução criadora. Sobre esse conceito, Deleuze e Guattari 

(2012d, p. 19-20) dizem: “Preferimos então chamar de ‘involução’ essa forma de evolução 

que se faz entre heterogêneos, sobretudo com a condição de que não se confunda a involução 

com uma regressão. O devir é involutivo, a involução é criadora.”, enquanto que regredir 

significa “ir em direção ao menos diferenciado”. Na tarefa de esvaziar o corpo, esse exercício 

já aparece de modo explícito. E se pensássemos que a expansão do campo da arte para além 

de seus muros se dá através desse movimento involutivo e criador, na medida em que conjuga 

novos modos de existência a partir de uma tarefa negativa? É claro que existe uma diferença 

brutal entre esvaziar um corpo e esvaziar o espaço público, mas como não perceber que essa é 

uma estratégia adotada por muitos artistas que buscam intervir diretamente nesse plano? 

Sobre isso, creio que as considerações de André Lepecki (2019) sobre o atos-parados na 

performance e na dança contemporânea podem ajudar a amarrar esse liame tão frágil. 

Eis aqui nove pistas para continuar a fazer um trabalho que não tem fim. 

O que tentamos mostrar até aqui é que desde sua origem na geografia, passando 

pelas jangadas de Deligny, pelo complexo de linhas de Deleuze e Guattari, pelo mundo 

subterrâneo de Kafka, pela microfísica de Foucault, pelo teatro sem teatro de Caballero, a 

cartografia e a arte encontram-se intimamente ligadas. Foi através dos passeios pelas bordas 

do teatro e da arte da atuação que essa vizinhança congênita pôde se tornar mais explícita. 

Das incontáveis falhas e fracassos que encontramos nessa escrita, com suas divagações e 

excessos, recolhemos apenas o necessário até o momento, são matérias de pensamento e ação 

das quais ainda sabemos muito pouco, que precisam fazer seus próprios passeios para que 

tomem sua forma e assim, funcionem como parte de um sistema aberto. 

O que resta? 

Pistas para a elaboração de um método e o desejo de realizá-lo plenamente. 
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Imagem 33: A memória do trieiro. Refazer mentalmente os três caminhos percorridos, simultaneamente ao ato de 
traçar. Sincronizar a lembrança e a escrita. Acompanhar seu desaparecimento. Esquecer. 

Desenho de Andrey Tamarozzi. Arquivo pessoal. 
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