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RESUMO 

 

SILVA, Matheus. Corpo desembestado: relações entre teatro, literatura e filosofia. 2016. 

157f. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas, Linha de Pesquisa: História e Estética das 

Artes Cênicas) – Universidade Federal de Ouro Preto. Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas, Ouro Preto, Minas Gerais, 2016. 

 

Essa dissertação discorre sobre os conceitos de “devir-animal” e “blocos de sensações – 

perceptos e afectos” – dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, correlacionando-os 

com as produções artísticas almejadas pelo Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud, e do 

romance “As ondas”, de Virginia Woolf, bem como as ações na arte da performance que 

realizo no N3Ps e no Obscena agrupamento. Tais conceitos deleuze-guattarianos, através 

de um método cartográfico, são instrumentos de intensificação de uma prática que liberta 

o corpo de uma lógica dominante e o leva para lugares não conhecidos, selvagens e 

impessoais, produzindo um “corpo desembestado”. Através destas transversalidades, é 

possível pensar a arte da performance e o Teatro da Crueldade enquanto práticas 

processuais inventivas que não se prendem a limites fronteiriços entre pensamento e 

corpo. Ao investigar seus blocos de afectos e perceptos, os corpos podem ultrapassar seus 

contornos, diluindo a fronteira entre arte e vida. Através do movimento migratório entre 

homem e animal, este corpo é capaz de tornar expresso sensações não-ditas, a ir além dos 

signos, ao encontro das coisas em seu estado provisório, afirmando a vida em sua potência 

produtiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte da Performance; Devir-animal; Blocos de sensações – 

perceptos e afectos; Teatro da Crueldade; Virginia Woolf. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present dissertation discuss about the concepts of “animal-becoming” and “blocks of 

sensations – percepts and affects” – from de philosophers Gilles Deleuze and Félix 

Guattari, correlating then with the artistic productions created by the Cruelty Theatre, 

from Antonin Artaud, and the novel “The waves”, from Virginia Woolf, and also by my 

actions in performance art at N3Ps and Obscena group. These deleuze-guattari’s 

concepts, by a cartographic method, are instruments of an intensification practice that 

liberate the body from a dominate logic and take it to unknowing, salvage and no-personal 

places, producing a “stubborn body”. Throw those transversally relations, it´s possible to 

think the performance art and the Cruelty Theatre as an inventive progressives practices 

that do not makes boundaries limits between mind and body, disorganize their primitive 

forms as revels animals impulses that makes it contracts and dilates. While that 

investigation of their affects and percepts, the bodies can cross their own outlines, 

disbanding the frontiers between art and life. Throw the migrate movement between man 

and animal, that body its capable to express forces and unsaid sensations, go throw the 

signs, to meet things at their provisory estates, firming life as its own productive potency. 

 

KEYWORDS: Performance art; Animal-becoming; Blocks of sensations – percepts and 

affects; Cruelty Theatre; Virginia Woolf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Capa: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa Branca/MG, 

2009. Foto: Clarissa Alcantara.  

 

Figura 1: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa 

Branca/MG, 2009. Foto: Clarissa Alcantara....................................................................92 

 

Figura 2: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa 

Branca/MG, 2009. Foto: Clarissa Alcantara....................................................................92 

 

Figura 3: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa 

Branca/MG, 2009. Foto: Clarissa Alcantara....................................................................92 

 

Figura 4: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa 

Branca/MG, 2009. Foto: Clarissa Alcantara....................................................................92 

 

Figura 5: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: Performance e Esquizoanálise – Casa 

Branca/MG, 2009. Pintura em tela de Sandra Maria da Silva. Foto: Clarissa 

Alcantara..........................................................................................................................93 

 

Figura 6: AdivinhaaDiva. Festa no metrô! – IV Fórum Obscênico. Praça Duque de 

Caxias. Belo Horizonte/MG, 2011. Foto: Frederico Caiafa..............................................95 

 

Figura 7: AdivinhaaDiva, Lissandra Guimarães, Nina Caetano. Festa no metrô! – IV 

Fórum Obscênico. Estação de metrô Central. Belo Horizonte/MG, 2011. Foto: Leandro 

Silva Acácio.....................................................................................................................95 

 

Figura 8: AdivinhaaDiva. Corpos Proibidos – Ato Público Estadual pelo Dia 

Internacional da Mulher, Belo Horizonte/MG, 2012. Foto: Nina Caetano.......................97 

 

Figura 9: AdivinhaaDiva, Clarissa Alcantara, Clóvis Domingos, Joyce Malta, Leandro 

Silva Acácio, Luciana Cezário, Nina Caetano, Saulo Salomão. Corpos Proibidos – Ato 

Público Estadual pelo Dia Internacional da Mulher, Belo Horizonte/MG, 2012. Foto: 

Thiago Franco..................................................................................................................97 

 

Figura 10: AdivinhaaDiva – Te vejo apenas em fotoGrafia – CCUFMG e Ruas de Belo 

Horizonte/MG, 2012. Foto: Marizabel Pacheco...............................................................99 

 

Figura 11: AdivinhaaDiva, Joyce Malta – Te vejo apenas em fotoGrafia – CCUFMG e 

Ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Fotos Marizabel Pacheco.........................................99 

 

Figura 12: AdivinhaaDiva, Frederico Caiafa – Te vejo apenas em fotoGrafia – CCUFMG 

e Ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Foto: Marizabel 

Pacheco............................................................................................................................99 

 



 
 

Figura 13: AdivinhaaDiva – Espaço disponível, anuncie aqui – Corpolítico: corpo e 

política nas artes da presença. Ruas de Ouro Preto/MG, 2013. Foto: Panmella 

Ribeiro...........................................................................................................................101 

 

Figura 14: AdivinhaaDiva, Flávia Fantini, Joyce Malta, Sabrina Andrade – Espaço 

disponível, anuncie aqui – Corpolítico: corpo e política nas artes da presença. Ruas de 

Ouro Preto/MG, 2013. Foto: Frederico Caiafa...............................................................101 

 

Figura 15: AdivinhaaDiva, Clóvis Domingos, Joyce Malta, Lissandra Guimarães, Saulo 

Salomão – Um cooper feito – Semana do Psicólogo. Praça da Liberdade, Belo 

Horizonte/MG, 2013. Foto: Whesney Siqueira..............................................................103 

 

Figura 16: AdivinhaaDiva – Um cooper feito – Semana do Psicólogo. Praça da Liberdade, 

Belo Horizonte/MG, 2013. Foto: Whesney Siqueira......................................................103 

 

Figura 17: AdivinhaaDiva, Clóvis Domingos, Frederico Caiafa – Dando um toque no 

Vinícius. Projeto 100 Vinícius – Praça da Estação, Belo Horizonte/MG, 2013. Foto: 

Whesney Siqueira..........................................................................................................105 

 

Figura 18: AdivinhaaDiva – Dando um toque no Vinícius. Projeto 100 Vinícius, – Praça 

da Estação, Belo Horizonte/MG, 2013. Foto: Whesney Siqueira...................................105 

 

Figura 19: AdivinhaaDiva, Admar Fernandes, Clóvis Domingos, Leandro Silva Acácio, 

Nina Caetano. Pequenas estações (a gente sempre foi poético) – Mostra Outra Presença. 

Museu de Arte de Pampulha – MAP. Belo Horizonte/MG, 2013. Foto: Luiza 

Palhares..........................................................................................................................107 

 

Figura 20: AdivinhaaDiva, Leandro Silva Acácio, Sabrina Andrade. Pequenas estações 

(a gente sempre foi poético) – Mostra Outra Presença. Museu de Arte de Pampulha – 

MAP. Belo Horizonte/MG, 2013. Foto: Luiza Palhares.................................................107 

 

Figura 21: AdivinhaaDiva – Um cooper feito – IV Mostra Nacional de Experiências em 

Saúde Básica/ Saúde da Família. Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, 

Brasília/DF, 2014. Foto: Divulgação do evento.............................................................109 

 

Figura 22: AdivinhaaDiva – Um cooper feito – IV Mostra Nacional de Experiências em 

Saúde Básica/ Saúde da Família. Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, 

Brasília/DF, 2014. Foto: Divulgação do evento............................................................109 

 

Figura 23: AdivinhaaDiva e Obscena Agrupamento – Sonoridades obscênicas. Gruta – 

Casa de Passagem, 2011. Foto: Daniel Botelho..............................................................113 

 

Figura 24: AdivinhaaDiva, Obscena agrupamento e os convidados Débora Fantini, 

Denise Pedron e Marcelo Veronez – Sonoridades obscênicas. Gruta – Casa de Passagem, 

27.06.2014. Foto: Moacir Prudêncio..............................................................................113 

 



 
 

Figura 25: AdivinhaaDiva – Experimentos de maquiagens para AdivinhaaDiva, no 

Sonoridades obscênicas, em 30.11.2011, no CCUFMG. Foto: Thiago Dutra................115 

 

Figura 26: AdivinhaaDiva – Experimentos de maquiagens para AdivinhaaDiva, no 

Sonoridades obscênicas, em 27.06.2014, na Gruta – Casa de Passagem. Foto: Clóvis 

Domingos.......................................................................................................................115 

 

Figura 27: Cartaz desenhado por: Carolina Botura.– Dr. Sketchy´s BH – Nelson Bordello. 

Belo Horizonte/MG, 2010..............................................................................................118 

 

Figura 28: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Nelson Bordello. Belo Horizonte/MG, 

2010. Foto: Kennedy Rafael...........................................................................................118 

 

Figura 29: AdivinhaaDiva e Clarissa Alcantara – Dr. Sketchy´s BH – Nelson Bordello. 

Belo Horizonte/MG, 2010. Foto: Kennedy Rafael.........................................................118 

 

Figura 30: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Nelson Bordello. Belo Horizonte/MG, 

2010. Foto: Kennedy Rafael...........................................................................................118 

 

Figura 31: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Galeria da Escola Guignard, Belo 

Horizonte/MG, 2010. Desenho: Thiago Dutra...............................................................119 

 

Figura 32: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Galeria da Escola Guignard, Belo 

Horizonte/MG, 2010. Foto: Mirele Brant.......................................................................119 

 

Figura 33: AdivinhaaDiva – Movimento Preconceito Zero – Praça Duque de Caxias, Belo 

Horizonte/MG, 2012. Foto: Clarissa Alcantara..............................................................120 

 

Figura 34: AdivinhaaDiva – Movimento Preconceito Zero – Praça Duque de Caxias, Belo 

Horizonte/MG, 2012. Foto: Clarissa Alcantara..............................................................120 

 

Figura 35: AdivinhaaDiva – Circuito Roda de Rock Skol, realizado no Granfino´s Bar. 

Foto: Frederico Caiafa....................................................................................................122 

 

Figura 36: AdivinhaaDiva – Ocupação Casa Breve – Sta. Efigênia, Belo Horizonte/MG, 

2013. Foto: Marina Campos...........................................................................................122 

 

Figura 37: Engaiolado de sorriso preso – IV Fórum Obscênico. Ruas de Belo Horizonte, 

2011. Foto: Clarissa Alcantara.......................................................................................124 

 

Figura 38: Engaiolado de sorriso preso – IV Fórum Obscênico. Ruas de Belo Horizonte, 

2011. Foto: João Alberto Azevedo.................................................................................124 

 

Figura 39: EngaioLados – Circuito Performatite: encontro de coletivos das univer-cidades 

– Ruas de Ouro Preto/MG, 2012. Foto: Clarissa Alcantara............................................126 

 



 
 

Figura 40: EngaioLados – Multipli-cidades: um programa obscênico. Ruas de Belo 

Horizonte, 2012. Foto: Frederico Caiafa........................................................................127 

 

Figura 41: EngaioLados. Matheus Silva e Joyce Malta – Multipli-cidades: um programa 

obscênico, – Ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Foto: Frederico Caiafa......................128 

 

Figura 42: EngaioLados. Matheus Silva e Joyce Malta – Multipli-cidades: um programa 

obscênico, – Ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Foto: Frederico Caiafa......................128 

 

Figura 43: EngaioLados. Matheus Silva – Circuito Performatite: encontro de coletivos 

das univer-cidades – Ouro Preto/MG, 2012. Fotos: Debie Niemeyer.............................130 

 

Figura 44: EngaioLados. Matheus Silva e Joyce Malta – Circuito Performatite: encontro 

de coletivos das univer-cidades – Ouro Preto/MG, 2012. Fotos: Debie Niemeyer.........130 

 

Figura 45: EngaioLados. Matheus Silva e Joyce Malta – Circuito Performatite: encontro 

de coletivos das univer-cidades – Ouro Preto/MG, 2012. Fotos: Debie Niemeyer.........130 
 

Figura 46: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Nelson bordello, Belo Horizonte/MG, 

2010. Desenho: Thiago Dutra........................................................................................134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE VÍDEOS 

 

Vídeos 1 e 2: “Planomeno” e “Videoatoprocesso Corpoalíngua” disponíveis em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WMZy5gMrRQE>;<https://www.youtube.com/w

atch?v=VY6MklAdVc0>................................................................................................94 

 

Vídeo 3: Nina Caetano registra nossa chegada na Estação de metrô Horto Florestal de 

BH, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cfj0qvOV1KM>.................95 

 

Vídeo 4: “Festa no metrô!”, de Joyce Malta, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EDsxkCEiTjA>...................................................96 

 

Vídeos 5 e 6: Nina Caetano registra a ação “Corpos proibidos”, disponíveis em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=I8eF9WOqjPA>;<https://www.youtube.com/watc

h?v=yZYz5IdwCaE>.......................................................................................................98  

 

Vídeo 7: Nina Caetano registra momentos antes de partir para o Ato, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=m-WcfKGYRqM>..............................................98 

 

Vídeo 8: “Te vejo apenas em FotoGrafia”, de Clarissa Alcantara, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TQGOwBU9754>.............................................100 

 

Vídeo 9: “Espaço disponível – anuncie aqui”, de Gerliane Mendes, vídeo arte disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=TPAlIiUlz5s>.............................................102 

 

Vídeo 10: “Sonoridades Obscênicas”, de Joyce Malta, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Kx-EEQWLclk>...............................................111 

 

Vídeos 11 e 12: Nina Caetano registra ensaios, disponíveis em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8mgZDq65U0M>;<https://www.youtube.com/wat

ch?v=AzlqRun1u9I>.....................................................................................................114 

 

Vídeo 13: AdivinhaaDiva, de Frederico Caiafa, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=x72KKIfGEf0>.................................................122 

 

Vídeo 14: “INtime/ EXtime MORE et encore”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pfhsQagrBDU>.................................................122 

 

Vídeo 15: “EngaioLados”, de Frederico Caiafa, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Lu2EnLQFh_M>..............................................125 

 

Vídeo 16: “Ondas”, de Joyce Malta, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tJbBxAH1Iqs>..................................................132 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMZy5gMrRQE
https://www.youtube.com/watch?v=VY6MklAdVc0
https://www.youtube.com/watch?v=VY6MklAdVc0
https://www.youtube.com/watch?v=Cfj0qvOV1KM
https://www.youtube.com/watch?v=EDsxkCEiTjA
https://www.youtube.com/watch?v=I8eF9WOqjPA


 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 18 

  Metodologia: uma cartografia rizomática das sensações .................................................. 21 

 Estrutura da Dissertação ................................................................................................. ......24 

 

CAPÍTULO I - A ARTE DA PERFORMANCE, O TEATRO DA CRUELDADE E O 

“DEVIR-ANIMAL” .................................................................................................................. 26 

 

1.1. A arte da performance: arte viva ...................................................................................... 27 

1.2. Devir .................................................................................................................................... 30 

1.2.1. Devir-animal .................................................................................................................... 36 

1.3. Blocos de sensações – perceptos e afectos ......................................................................... 41 

 

CAPÍTULO II - A BESTA ACORRENTADA E O CORPO DESEMBESTADO: 

PROPOSTAS POSSÍVEIS A PARTIR DE “AS ONDAS” DE VIRGINIA WOOLF ........ 58 

 

2.1. “As ondas” de Virginia Woolf ........................................................................................... 59 

2.2. O processo de criação literária de Woolf em “As ondas”: fluxo de consciência ou 

produção inconsciente? ............................................................................................................. 62 

2.3. Arte e vida em “As ondas” de Virginia Woolf: aproximações com a arte da performance

 ..................................................................................................................................................... 70 

2.4. Um corpo desembestado .................................................................................................... 76 

 

CAPÍTULO III - AÇÕES: O CORPO DESEMBESTADO DE ADIVINHAADIVA E DO 

ENGAIOLADO DE SORRISO PRESO/ ENGAIOLADOS ................................................. 88 

 

3.1. AdivinhaaDiva com o N3Ps: a Mariposa ......................................................................... 89 

3.1.1 Adivinhaadiva com o Obscena ........................................................................................ 94 

3.1.2. AdivinhaaDiva com o Sonoridades obscênicas ........................................................... 111 

3.2. Engaiolado de sorriso preso: clandestinidade e multidão............................................. 124 

3.3 Transbordamento: para acabar de vez com o juízo de um performer .......................... 131 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 135 



 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 138 

 

ANEXO I .................................................................................................................................. 147 

ANEXO II ................................................................................................................................ 153 

ANEXO III ............................................................................................................................... 154 

ANEXO IV ............................................................................................................................... 156 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. 

Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre 

houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. 

Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, se 

as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? 

Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos - sou eu 

que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e 

inexplicável. A minha vida a mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só 

palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou 

primeiro pulsar. 

[...] 

Porque há o direito ao grito. 

Então eu grito. 

LISPECTOR (1984, p.31-33) 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões que deram início à elaboração dessa dissertação emergiram de uma 

trajetória como pesquisador em artes da cena que me possibilitou, nos últimos anos, uma 

maior aproximação com a arte da performance. O pesquisador Renato Cohen trata da arte 

da performance como uma expressão plástico-cênica, na qual acontece uma ação que foi 

delineada, não necessariamente ensaiada, repetida, revista, mas que ocorre no presente e 

corre riscos. “Por sua forma livre e anárquica, a performance abriga um sem número de 

artistas oriundos das mais diversas linguagens, tornando-se uma espécie de legião 

estrangeira das artes”1.  

  Para Cohen, a arte da performance encontra-se no espaço de 

“transdisciplinaridade” entre múltiplas linguagens e agregados sensíveis, como artes 

visuais, dança, música, literatura, filosofia, poesia, teatro. Essa “transdisciplinaridade” a 

torna uma fusão artística, que questiona padronizações, organizações e subverte a própria 

ação enquanto acontecimento, no decorrer do seu processo criativo. A presente pesquisa 

parte desse investimento na “transdisciplinaridade” da arte da performance, pois almeja 

desenvolver a noção de “corpo desembestado”, sob o viés teórico-prático, a ser 

configurada na fronteira entre o meu trabalho como performer e as produções artísticas 

de Virginia Woolf e Antonin Artaud, especificamente o romance “As ondas” e a proposta 

de um Teatro da Crueldade, a partir do horizonte teórico aberto pelos conceitos filosóficos 

de Gilles Deleuze e Félix Guattari.  

  Explico melhor essa proposta: em outras palavras, trata-se de pesquisar a potência 

produtiva do corpo do performer, como essa mesma produção faz vizinhança com a de 

outros artistas e cuja zona de convergência com suas produções/processos artísticos, 

almejo explicitar através dos conceitos de Deleuze e Guattari. Como a prática em outros 

campos artísticos podem afetar, contagiar a produção de um corpo no campo da arte da 

performance? Tal experimento a ser investigado parte de um corpo em ato artístico. 

Assim como realizada pela Body art2, que tem o corpo como platô irradiador do seu fazer, 

na arte da performance os artistas se colocam em situação de presença e de encontro. 

                                                           
1 COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 50. 
2 GLUSBERG, Jorge. A Arte da Performance. São Paulo: Perspectiva, 1987, p. 42. “A Body art pesquisava 

efeitos estéticos, utilizando o corpo do próprio artista como matéria de experimentação. Ela surgiu em 

decorrência do Happening no final dos anos 60 e começo de 70”. 
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Alguns artistas pesquisadores, como Renato Cohen, Eleonora Fabião, Clarissa Alcantara, 

Denise Pedron, Tania Alice, serão convidados para colaborar teoricamente com a 

presente pesquisa, pois, a meu ver, fazem uso da experiência performática em seus 

próprios corpos para expandir suas investigações, com isso colaborando para a 

consolidação das pesquisas neste campo e fornecendo material de pesquisa 

imprescindível.  

  Desde minha monografia3 de Conclusão de Curso – Bacharelado em Interpretação 

Teatral –, escrita em 2007 e apresentada no mesmo ano ao Departamento de Artes da 

Universidade Federal de Ouro Preto (DEART-UFOP), exploro a potência criativa do 

corpo na arte da performance, a experiência corporal no ato necessária para gerar um 

acontecimento artístico. Tal investigação propiciou um espaço de trocas, de estudos que 

implicaram em uma constante incompletude e transformações dentro de um “pensar-

sentir-fazer” performático.  

  Outras questões surgiram pela primeira vez e foram concretizadas na monografia 

do curso de Pós-Graduação em Esquizoanálise, Esquizodrama e Análise Institucional, 

apresentada, em 2012, à Fundação Gregorio Baremblitt/ Instituto Félix Guattari 

(FGB/IFG), chancelada pela Fundação Lucas Machado da Faculdade de Ciências 

Médicas de Minas Gerais (FELUMA), na cidade de Belo Horizonte/MG. Pude então 

pesquisar a filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari e suas relações com o Teatro da 

Crueldade, do artista francês Antonin Artaud pela primeira vez e, ainda, vivenciá-los 

através do “esquizodrama”4. O interesse em pesquisar lugares desconhecidos no território 

da produção artística, somado a uma leitura intensiva das obras literárias de Virginia 

Woolf, como inspiração para a experiência performática, traria então minha pesquisa para 

os campos da filosofia, teatro e literatura.   

                                                           
3 A monografia “O corpo em estado de criação na fronteira Performance/Teatro”, orientada pela professora 

doutora Eloísa Brantes, partiu das minhas vivências no espetáculo performático “Rol”, de 2007, dirigido 

por Clóvis Domingos, no qual oito performers e o público, misturados a roupas pessoais a listas de desejos, 

medos, cansaços, marcas no corpo e das infinitas sensações de cada um, geravam um acontecimento 

performático que permeava por questões como a dos corpos domesticados, a instituição familiar, o sentido 

imperativo e organizador das listas, entre outras. 
4 O esquizodrama é uma teoria, um método, uma técnica, uma logística, uma estratégia, uma tática e uma  

manobra desviante engendrada por Gregorio Baremblitt e vários colaboradores no Brasil, América Latina 

e Europa. Está baseado principalmente na Esquizoanálise de Deleuze e Guattari e em contribuições da 

ciência, política, das artes e de outros saberes e fazeres. Seu objetivo é a intensificação das potencialidades 

inventivas e revolucionárias de indivíduos, grupos e coletivos, e pode ser empregado com finalidades 

pedagógicas, terapêuticas, expressivas, etc.  
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  Atualmente, integro como performer-pesquisador, o Obscena: agrupamento 

independente de pesquisa cênica5, cujas linhas de pesquisa são “os procedimentos de 

ocupação/ intervenção em espaços públicos e urbanos e os procedimentos de corpo-

instalação, além da investigação de uma ação não-representacional a partir do estudo da 

performatividade”. O agrupamento atualmente realiza seus encontros na Gruta!, espaço 

cultural gerido pelo Coletivo Casa de Passagem, na cidade de Belo Horizonte/MG. 

Integro, também, como performer-pesquisador, o “Nômades Permanentes Pesquisam e 

Performam” (N3Ps), desde sua criação em 2007, na cidade de Ouro Preto/MG, com ex-

alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado por 

Clarissa Alcantara6, que assim o trata: “O núcleo reúne performers-pesquisadores com 

propostas de pesquisas que se desenvolvem independentes e sobrepostas, predispostas 

aos deslocamentos, deslizamentos e às contaminações”.   

  A partir de uma investigação que envolve minhas experiências artísticas nos 

respectivos coletivos e em práticas independentes, mais especificamente focando as ações 

“AdivinhaaDiva”, realizada sucessivas vezes de 2009 a 2014, e “Engaiolado de sorriso 

preso”, “EngaioLados”7, realizada entre 2011 e 2013, e através de um aprofundamento 

teórico que visa buscar ferramentas conceituais no campo da filosofia deleuze-

guattariana, associando-os à produção literária de Virginia Woolf em “As ondas” (1931) 

e teatral de Antonin Artaud em seu Teatro da Crueldade, pretendo produzir o conceito 

autoral de “corpo desembestado” a fim de explicitar suas potências criativas capazes de 

gerar um “acontecimento” artístico no campo da arte da performance.  

  Para tanto, muitas questões se mostram em aberto e precisam serem discutidas: 

como se instaura a produção de acontecimentos na arte da performance? Como os 

conceitos de “devir-animal” e “blocos de sensações – perceptos e afectos”, de Deleuze e 

Guattari, podem contribuir para a construção de uma noção de “corpo desembestado” a 

                                                           
5 OBSCENA AGRUPAMENTO. BLOG (2007). Disponível em: http://obscenica.blogspot.com/. Acesso 

em: 15 de setembro de 2014. 
6 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. N3Ps. BLOG (2007). Disponível em: http://n3ps-

pesquisaperformance.blogspot.com/. Acesso em 10 de dezembro de 2015. A pesquisa de Clarissa Alcantara 

produz intercessões entre teatro, filosofia, literatura, psicanálise e esquizoanálise, a partir de uma prática 

artística denominada “teatro desessência”, executada no campo da performance, realizada também com os 

performers-pesquisadores do N3Ps. “Performance e esquizoanálise são interventores de uma atividade 

criadora, descentrada e deslocada dos domínios constituídos [...] Um experimento performático do aqui-

agora, passado-futuro produzindo um presente móvel, um acontecimento processual, de onde o corpo nasce 

do esquecimento.” 
7 Estas ações serão detalhadas no Capítulo III da dissertação.  

http://obscenica.blogspot.com/
http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/
http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/
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partir do cruzamento dos estudos do Teatro da Crueldade artaudiano e da literatura de 

Woolf em “As ondas”? Em que medida é possível conceituar uma produção a partir de 

minha vivência performática nos coletivos citados? Como poderei relacionar essas 

instâncias? 

  Metodologia: uma cartografia rizomática das sensações 

Ao conceber esta pesquisa como criação/invenção em arte, faço uso da 

“cartografia”, tal como proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari8, como metodologia 

para a investigação da “transdisciplinaridade” do “corpo desembestado”. Pensar a 

cartografia como método é pensar a partir de elementos que estão supra e justapostos, 

tramados entre si. Mais interessados em dar passagens às sensações que pedem expressão 

do que revelar ou explicar, os cartógrafos são como estrangeiros em um território 

desabitado. O cartógrafo está atento à travessia, aos movimentos entre o pesquisador e o 

pesquisado, ao curso subjetivo e objetivo, à maneira “rizomática”9 e processual da 

produção de conhecimentos, funções e variações. Sobre a cartografia, Kastrup10 

intensifica:  

A cartografia é um método [...] que visa acompanhar um processo, e não 

representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um 

processo de produção. De saída, a ideia de desenvolver o método cartográfico 

para a utilização em pesquisas no campo da subjetividade se afasta do objetivo 

de definir um conjunto de regras abstratas para serem aplicadas. Não se busca 

estabelecer um caminho linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um 

método ad hoc. Todavia, sua construção caso a caso não impede que se 

procurem estabelecer algumas pistas que têm em vista descrever, discutir e, 

sobretudo, coletivizar a experiência do cartógrafo.  
  

A cartografia tem como trabalho metodológico a invenção e a implicação do 

pesquisador, uma vez que baseia-se no pressuposto de que o conhecimento é processual 

e inseparável do próprio movimento da vida e suas múltiplas conexões. Na produção 

cartográfica, é preciso estar atento às desestabilizações que, no processo de trabalho, 

                                                           
8 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. 1. v. São Paulo: Ed. 34, 1995, p. 

22. “O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de 

receber modificações constantemente.”  
9 BAREMBLITT, Gregorio. Introdução à esquizoanálise. Belo Horizonte: Biblioteca da Fundação 

Gregorio Baremblitt, 2010, p. 35. “Um rizoma, ou seja, um sistema transsistêmico, uma espécie de rede 

móvel de canais, fluxos, redemoinhos e turbulências, de limites internos e externos difusos.”  
10 KASTRUP, Virgínia. O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. In: PASSOS, Eduardo. 

KASTRUP, Virgínia e ESCÓSSIA, Liliana da. (Org.). Pistas do método da cartografia: Pesquisa-

intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 32. 
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acometem tanto ao pesquisador quanto a seu objeto de estudo, seu campo de investigação. 

O cartógrafo está interessado em acompanhar as pistas de um processo em curso, 

conhecer aquilo que produz e o movimenta até o atual momento, o faz desviar. Conforme 

Baremblitt11:  

Estes mundos podem ser relatados por espécies de “diários de bordo” teóricos, 

que são um tipo de “mapas” e não de cópias fiéis. São “cartografias”. É sabido 

que uma carta de navegação é um “mapa relato”, não apenas “objetivo”, mas 

também “subjetivo”, “político” etc., que só serve para uma viagem, que só 

expressa a singularidade única e irrepetível desta viagem, o que não impede 

que outros viajantes dele se sirvam para construir sua própria trajetória, 

sempre experimental, sempre aventureira, sempre nômade.  

 

A cartografia propiciaria ao pesquisador ultrapassar o estado da experiência em 

direção às condições e articulações da experiência, o seu traçado cartográfico. Cartografar 

é, para os autores, mergulhar nas infinitas forças que permeiam os contextos e as relações 

que o pesquisador almeja investigar, permitindo-lhe inserir-se na pesquisa e afetar-se com 

o objeto pesquisado, para produzir um traçado singular do que se propõe a estudar: “seu 

fazer se faz por des (fazimento), por uma espécie de disposição de (des) aprontar-se, de 

modo a sintonizar com os percursos processuais que se constituem em seu objeto” 12. Bem 

como trata Gadelha13 sobre o trabalho do “rizoma”: 

Este não-método trai as dicotomias em favor da genealogia, busca o 

descentramento, anseia pelas superfícies onde sujeito e objeto perdem unidade 

porque as grandezas combinadas formam uma trama de indiferenciações, 

fugindo ao quantificável e às hierarquias. O território é o da multiplicidade, 

sempre desterritorializado e reterritorializado mais além ou aquém, em jogos 

com as singularidades. As novas conexões impõem o intercâmbio entre o 

dentro e o fora [...] e se negam à sobrecodificação, à determinação histórico-

conceitual.  

 

É preciso ressaltar que esta cartografia “rizomática”, na atual pesquisa, é um 

investimento em uma jornada rumo ao desconhecido, uma vez que é uma abordagem 

sobre o corpo e suas potências produtivas, já que não se sabe o que realmente pode um 

corpo em processo, quais seriam os seus limites inventivos. As múltiplas linhas que o 

                                                           
11 BAREMBLITT, Gregorio F. Op.cit., 2010, p. 45. 
12 AMADOR, Fernanda. FONSECA, Tânia Mara Galli. Da intuição como método filosófico à cartografia 

como método de pesquisa: considerações sobre o exercício cognitivo do cartógrafo. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1809-52672009000100004&script=sci_arttext. Acesso em: 07 

de setembro de 2014. 
13 GADELHA, Carmem. Por uma História do teatro Contemporâneo. In: MUNDIM, Ana Carolina; 

CERBINO, Beatriz; NAVAS, Cássia. Mapas e percursos, estudos de cenas. Belo Horizonte: Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas – ABRACE, 2014, p. 148. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1809-52672009000100004&script=sci_arttext
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rizoma sugere fazem fugir dualismos, centralidades e binarismos. Trata-se de produzir 

novas rotas através da imprevisibilidade, no risco de um corpo que age; precisa-se partir 

de uma disposição à uma desnaturalização das leis da normalidade, investir na potência 

de transformar e dar visibilidade a outros encontros, outros modos de subjetivação que 

afirmem a vida e a arte em toda sua diversidade. Vale ressaltar, conforme Gislei 

Lazzarotto14, de um percurso em pesquisa que: 

Para experimentar vista-se de não senso. Abandone a cronologia e habite o 

tempo que flui no movimento de pensar. Opte por seguir pelas passagens de 

novos sentidos e faça do absurdo a matéria do pensamento. Crie palavras para 

acolher os afetos que se produzem neste percurso. Deixe o método, a 

explicação e a interpretação desamparados [...]. Trata-se de ultrapassar o que 

se coloca como limite entre sujeito e objeto para problematizar a relação 

produzida neste movimento. Implica construir um modo de pesquisar que 

acolha a experiência que insiste em expressar a multiplicidade que nos 

constitui [...]. O laboratório está em você. Ande com o pensamento e percorra 

os afetos que lhe tocam ao pesquisar.  

 

Na arte da performance é possível produzir um espaço onde a percepção, as 

sensações, a simultaneidade e uma certa instantaneidade não repetível tornam-se 

experiências de uma presença corporal que não mais se limita a apresentar o resultado 

final, mas que passa a enfocar mais o processo, nas rearticulações do corpo em 

experiência. Este entrelaçamento que dissolve funções e refunde funcionamentos 

“rizomáticos” entre produto e processo, sujeito e objeto, como também entre teoria e 

prática, faz do work in progress, de Renato Cohen15, e sua elaboração sobre a obra em 

processo, uma ferramenta importante para a realização desta pesquisa:  

A criação pelo work in progress opera-se através de redes de leitmotive, da 

superposição de estruturas, de procedimentos gerativos, da hibridização de 

conteúdos, em que o processo, o risco, a permeação, o entremeio criador-obra, 

a iteratividade de construção e a possibilidade de incorporação de 

acontecimentos de percurso são as ontologias da linguagem. O uso de linhas 

de força (leitmotive criativos, narrativas) de “irracionalidade”, a incorporação 

do acaso/ sincronicidade, são operações do work in progress, no qual o 

paralelismo entre o processo e o produto são matrizes constitutivas da 

linguagem.  

 

Ao defender que a pesquisa é uma intervenção, o cartógrafo, assim como um 

performer, aprofunda-se no plano da experiência, plano este em que conhecer é produzir 

                                                           
14 LAZZAROTTO, Gislei Domingas Romanzini. Experimentar. In: FONSECA Tania, M.G. Fonseca 

(Org.). Pesquisar na diferença: um abecedário. Porto Alegre: Ganlina, 2012, p. 101-102. 
15 COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea: criação, encenação e recepção. São Paulo: 

Ed. Perspectiva, 2013, p. 1-2.    
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uma realidade outra de si e do mundo. “O cartógrafo lança-se na experiência, não estando 

imune a ela. Acompanha os processos de emergência, cuidando do que advém. É pela 

dissolvência do ponto de vista que ele guia sua ação”.16 Uma “pesquisa performativa”, 

conforme Haseman17:  

pesquisadores performativos são construídos como aqueles pesquisadores que 

realizam pesquisas guiadas-pela-prática. A pesquisa guiada pela prática [...] 

vem à tona quando o pesquisador cria novas formas artísticas para a 

performance [...]. Muitos pesquisadores guiados-pela-prática não iniciam o 

projeto de pesquisa com a consciência de “um problema”. Na verdade, eles 

podem ser levados por aquilo que é melhor descrito como “um entusiasmo da 

prática”: algo que é emocionante, algo que pode ser desregrado [...]. 

Pesquisadores guiados-pela-prática [...] tendem a “mergulhar”, começar a 

praticar para ver o que emerge.  
 

Enfim, trata-se de uma pesquisa em arte que persegue pistas através de um 

movimento “deambulatório”18 que dão sinais de um percurso, de um work in progress; 

lança suas “frotas” frente ao não vivido, compõe e faz arranjos de linhas de forças. 

Portanto, na cartografia, conhecer e fazer tornam-se inseparáveis; ela introduz o 

pesquisador numa rotina singular em que não se separa dentro e fora, espaços de reflexão 

e de ação. Uma “micropolítica”19 das sensações na qual o cartógrafo desenha a rede de 

forças que se encontra conectado, dando conta de suas modulações e de seu movimento 

permanente.    

 Estrutura da Dissertação 

No primeiro capítulo, apresento um estudo sobre a arte da performance e seus 

desdobramentos, propondo uma relação entre os conceitos apanhados da filosofia de 

Deleuze e Guattari, os de “devir-animal” e “blocos de sensações – perceptos e afectos” –

                                                           
16 PASSOS, Eduardo; EIRADO, André do. “Cartografia como dissolução do ponto de vista do observador”. 

In: PASSOS, Eduardo. KASTRUP, Virgínia e ESCÓSSIA, Liliana da. (Org.). Pistas do método da 

cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 129.  
17 HASEMAN, Brad. “Manifesto pela pesquisa performativa”. In: Resumos do 5º Seminário de Pesquisas 

em Andamento PPGAC/USP. São Paulo: PPGAC-ECA/USP, 2015, p. 44. 
18 LAPOUJADE, David. Deambulação, devir, simpatia. (Conferência). In: Ocupação Ueinzz, SESC 

Paulista, São Paulo, 19 de set. 2009. Disponível em: 

http://www.tvaovivo.net/sescsp/ueinzz/default_19.aspx. Acesso em: 17 de maio. 2014.  “Deambular é 

deixar-se conduzir por certos sinais, [...] sem saber o que vamos conhecer, o que vamos descobrir, nem 

tampouco os meios que deveremos utilizar para alcançar estes conhecimentos”. Tradução nossa.  
19 Para Deleuze e Guattari, o termo micropolítica funciona como platô, como zona ligada às dimensões das 

cadeias moleculares e molares, dimensões da ordem do micro e do macro/molar. Enquanto a ordem molar 

corresponde à macropolítica, ou seja, o Estado, os segmentos molares, binários por si mesmos, 

concêntricos, exprimidos pela Árvore, movido pelo princípio de dicotomia cujo eixo de concentricidade 

remetem às estratificações que delimitam objetos, sujeitos, a ordem micro corresponde aos espaços da 

micropolítica, percorrido por segmentos moleculares, fluxos e transições de fases, pelo rizoma. 

http://www.tvaovivo.net/sescsp/ueinzz/default_19.aspx


25 
 

e o corpo, quando este está em produção de “acontecimentos” artísticos. Exponho, ainda, 

a experiência proposta pelo Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud, suas convergências 

“rizomáticas” com os conceitos deleuze-guattarianos e com a arte da performance.  

  Desenvolvo, no segundo capítulo, a relação entre a produção da escrita de Virginia 

Woolf, em “As ondas”, com os conceitos de Deleuze e Guattari investigados no primeiro 

capítulo, aproximando-a de uma noção de “escrita performática”. A partir desta conexão, 

consto como tais práticas afetam, permeiam e contribuem com meu processo criativo 

performático, quando a literatura desdobra-se em ação. Assim, a partir de uma imagem 

literária da obra de Woolf, apresento a noção de um “corpo desembestado”, estado 

intensivo de produção corpórea que concretiza-se em ações artísticas que realizo no 

campo da arte da performance.  

  Já no terceiro capítulo, o foco da investigação é o “corpo desembestado” nas ações 

performáticas que produzi, a “AdivinhaaDiva” e “Engaiolado de sorriso preso”, que  

estendeu-se na ação “EngaioLados”. Estas ações foram realizadas junto aos coletivos 

artísticos N3Ps e Obscena agrupamento, como também de maneira independente, no 

período entre 2009 a 2014. Por fim, relato algumas considerações finais.  

  Ressalto, ainda, que a noção de “corpo desembestado” é desenvolvida enquanto 

“dispositivo”20 para realizações de ações artísticas, para germinar novos afectos e 

perceptos produtivos. Com a realização da presente proposta de pesquisa, vislumbro 

novas aberturas teóricas para expandir, a partir da relação entre teatro, literatura e 

filosofia, os estudos das produções corpóreas na arte da performance, mais 

especificamente na produção de “acontecimentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 29. 

Sobre dispositivo: “a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui virtualmente 

qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições 

filosóficas, etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos.” 
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CAPÍTULO I 

A ARTE DA PERFORMANCE, 

O TEATRO DA CRUELDADE E O “DEVIR-ANIMAL” 

  
Implantes, transplantes, enxertos, próteses. Seres portadores de 

órgãos “artificiais”. Seres geneticamente modificados. Anabolizantes, vacinas, 

psicofármacos. Estados “artificialmente” induzidos. Sentidos 

farmacologicamente intensificados: a percepção, a imaginação, a tesão. 

Superatletas. Supermodelos. Superguerreiros. Clones. Seres “artificiais” que 

superam, localizada e parcialmente (por enquanto), as limitadas qualidades e 

as evidentes fragilidades dos humanos. Máquinas de visão melhorada, de 

reações mais ágeis, de coordenação mais precisa. Máquinas de guerra 

melhoradas de um lado e outro da fronteira: soldados e astronautas quase 

“artificiais”; seres “artificiais” quase humanos. Biotecnologias. Realidades 

virtuais. Clonagens que embaralham as distinções entre reprodução natural e 

reprodução artificial. Bits e bytes que circulam, indistintamente, entre corpos 

humanos e corpos elétricos, tornando-os igualmente indistintos: corpos 

humano-elétricos. 

 

TADEU (2009, p. 12-13) 

 
 Devemos ser salvos de todas as salvações que querem salvar-nos 

de nós mesmos, do animal que é também a nossa “anima”,  

nossa própria força de vida, e também nosso “animus”,  

nosso auto-apoderamento vitalizador. 

 

BEY (2003, p.33) 

 

Neste primeiro capítulo, almejo expor uma possível noção do funcionamento da 

“arte da performance”, correlacionando-a com os conceitos de “devir-animal” e “blocos 

de sensações – perceptos e afectos” – de Gilles Deleuze e Félix Guattari, para 

instrumentalizar teoricamente a atual pesquisa em torno do corpo em arte. Nesta 

investigação, serão articulados outros conceitos filosóficos dos autores, a fim de propiciar 

uma maior compreensão sobre os procedimentos realizados pelo corpo tanto em “devir”, 

como também movido por “blocos de sensações”. O intuito é entrelaçar estes conceitos 

ao corpo, averiguar como estes operam, correlacionando-os ainda com as produções 

artísticas realizadas pelo Teatro da Crueldade, do teatrólogo, ator e autor francês Antonin 

Artaud. O que pode um corpo em arte performática, em “devir”, em continuum fluxo de 

transmutação? 
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1.1. A arte da performance: arte viva   

  A arte da performance, como trata Denise Pedron21, “provoca um questionamento 

da arte em sua relação com a cultura, com a vida; e talvez artistas recorram a ela como 

maneira de romper categorias e indicar novas direções”. Pode-se apreendê-la, portanto, 

enquanto uma atividade que reinventa o lugar da arte na vida de quem produz e é afetado 

por ela. Mais interessada em seu funcionamento do que em suas origens, a grande 

potência da arte da performance está em recriar e transformar modelos vigentes, tornando 

visível o invisível, palpável o despercebido através de um contínuo movimento de 

questionar-se e reinventar-se. Renato Cohen22 colabora afirmando que:  

Apesar de sua característica anárquica e de, na sua própria razão de ser, 

procurar escapar de rótulos e definições, a performance é antes de tudo uma 

expressão cênica: um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza 

uma performance; alguém pintando esse quadro, ao vivo, já poderia 

caracterizá-la [...]. A performance está ontologicamente ligada a um 

movimento maior, uma maneira de se encarar a arte; a Live art. A Live art é a 

arte ao vivo e também a arte viva. É uma forma de se ver arte em que se 

procura uma aproximação direta da vida, em que se estimula o espontâneo, o 

natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado. A Live art é um movimento 

de ruptura que visa dessacralizar a arte, tirando-a de sua função meramente 

estética, elitista.  
 

A arte da performance contrapõe-se a uma construção de uma narrativa lógica e 

linear, propondo uma experiência que se faz imediata na afetação entre performer, 

público e espaço, interrogando a fronteira entre arte e vida, colapso e criação. É nesta 

relação insólita que se dá o próprio evento performático. Sendo assim, a partir de Cohen 

e Pedron, é possível pensar a arte da performance enquanto uma prática processual 

inventiva que não se prende a limites fronteiriços entre pensamento e corpo ou mesmo 

arte e vida. Tania Alice23 intensifica um olhar sobre a aproximação da arte da performance 

com a Live art: 

Nesse sentido, podemos observar [...] uma diluição entre a vida cotidiana e a 

arte, um apagamento das fronteiras entre essas duas instâncias que acabam se 

fundindo nessas propostas apresentadas por um artista, que se mostra como 

um canal para uma presença compartilhada. Interdisciplinar, transformadora, 

transgressiva, a performance, além de se cunhar como linguagem artística, 

                                                           
21 PEDRON, Denise. “Performance e escrita performática”. In: Cadernos de subjetividade/Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da 

PUC-SP. São Paulo: O Núcleo, 2013, p. 158. 
22 COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2009, p. 28- 38. 
23 ALICE, Tania. “Diluição das fronteiras entre linguagens artísticas: a performance como (r)evolução dos 

afetos”. In: Palco Giratório: circuito nacional/Sesc, Departamento Nacional. Rio de Janeiro: Sesc, 

Departamento Nacional, 2013, p. 38- 39. 
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apresenta-se, mais do que como uma disciplina artística, como uma 

indisciplina que amplia fronteiras, abre horizontes, rompendo com códigos 

representacionais preestabelecidos, afirmando-se como linguagem artística 

independente [...].  
  

A Live art evidenciou que, enquanto campo de prática, consegue não apenas 

desafiar a natureza e a experiência da arte, mas também romper com os modos 

convencionais de leitura do mundo, apagar as fronteiras entre as disciplinas, amalgamar 

artista e participador, enfatizar o processo e o corpo, tentar o novo e o arriscado. A Live 

art levanta questões sobre justamente quem está produzindo arte, para quem e como; 

propõe um modo desafiador de agregar o sensível, explicitar e desmontar a estruturação 

naturalizada e a lógica cognitiva do mercantilismo. Não se trata de extrair a produção da 

vida, mas de inventar uma vida produtiva e “despotencializar” aquilo que nela é 

irrefutável. De acordo com Keidan24: 

Ao romper as fronteiras e as regras, ao desafiar tradições, ao resistir ao que 

está definido, ao questionar, mobilizar plateias e expor as lacunas, a Live art 

apresenta maneiras diferentes de encarar a natureza e a experiência da arte e 

transforma-se, consequentemente, em uma das mais potentes e provocativas 

arenas da cultura contemporânea. A Live art consegue mover-se com fluidez 

entre contextos e estruturas, ocupar todos os tipos de espaços e dirigir-se a 

qualquer plateia. Pode-se inserir sutilmente em meio ao público como uma 

intervenção, ocupar um lugar fixo em uma galeria, posicionar-se em uma 

programação de teatro ou assumir um domínio no ciberespaço. Assim, 

enquanto abordagem, a Live art opera tanto dentro, como na margem, de uma 

gama de áreas de expressão artística [...].   
 

Portanto, um performer é aquele que, na emergência do novo, salta para fora do 

“enclausuramento” das leis do mundo, compartilha experiências-limite e aventura-se em 

zonas incertas para atingir o impensado, a vida. Artista e obra fazem-se simultaneamente, 

em uma inesgotável heterogênese. O performer, portanto, é um poeta da ação que abre 

espaço às diferenças intensivas que vibram em seu corpo para produzir um novo modo 

de percepção. “Ele está, no aqui e agora da enunciação, e age de acordo com seu lugar 

como artista que propõe, vivencia e/ou conduz a experiência [...]”.25 Clarissa Alcantara26 

traça uma proposição sobre a arte da performance: 

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

não se desfigure e deforme quem responda. Nada que atenda a conjuntos 

                                                           
24 KEIDAN, Lois. O que é Live art? Disponível em: http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-

0/textos/liveart. Acesso em: 15 de dezembro de 2014. 
25 PEDRON, Denise Araújo. Um olhar sobre a Performatividade na cultura contemporânea: a performance 

como conceito e a produção artística de Diamela Eltit. Tese defendida. Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006, p. 34. 
26 ALCANTARA, Clarissa. Corpoalíngua: performance e esquizoanálise. Curitiba, PR: CRV, 2011, p. 12.  

http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/liveart
http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/liveart
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conceituais. O que se sabe é que na e pela performance algo maquina, 

molecularmente, e o que resta são microanálises produzidas e produzindo o 

que, nela e dela, se maquina.   
 

A arte da performance pode ser apreendida, para além das deduções e 

“emoldurações”, enquanto instrumento de transposição dos domínios tidos como 

próprios, lançando o corpo para a urgência do que é mais avassalador no nível das 

sensações. Nela, a multiplicidade e simultaneidade de uma abundância de 

“intensidades”27, desfazem as cronologias, códigos verbais e as funções territoriais. A 

noção cristalizada do fenômeno estético é rompida. Uma “operância”, ou seja, um 

funcionamento no qual desestabilizam-se conceitos; não há corrimão de segurança, derrui 

e quebram-se as certezas, ultrapassam-se os limites do vivido. Ao romper com o dilatado 

mundo da cognição, o fazer artístico performático permite uma nova porosidade ao corpo. 

Conforme Diego Marques28: 

A performance é indefinível por natureza. Pelo menos no que diz respeito ao 

campo lexical, a indefinibilidade ainda tem sido a tática de resistência da 

performance. Contudo, é importante salientarmos que a indefinição do termo 

não está comprometida com a produção de nenhum tipo de obscurantismo, ou 

então, com alguma espécie de hermetismo. Pelo contrário. Acreditamos que é 

justamente através desta resistência a definições prontas que a performance 

convoca a oxigenação do pensamento. Ao incitar o desmanche dos binarismos 

que cerceiam, estancam, censuram o ato de pensar, a performance nos convida 

à experimentação da erraticidade imanente ao pensamento.  
 

Com ênfase no processo e na ação mais do que no produto, a arte da performance 

estendeu um espaço de tensão entre pensamento e encadeamento cognitivo para 

relacionar-se com forças desconhecidas, mas sem transformar o novo em algo familiar. 

Não se trata apenas de uma experiência extra cotidiana, mas de uma intensidade que não 

se transforma em linguagem e focaliza seus esforços para gerar um “acontecimento” a 

partir do mais trivial e banal da cotidianidade demonstrando, pelas vias de fato, que todas 

as dimensões humanas estão implicadas em todos os movimentos da vida. Uma atividade 

cujas partículas, conforme Villar29, “vazam estes escudos anti-transformações e tentam 

exemplificar outras possibilidades de outros mundos, simultâneos e distintos, que se 

                                                           
27 Ao tratar de zonas de intensidades, Deleuze e Guattari defendem que estas são sensações, faixas 

potenciais fragmentadas que se conectam intimamente com delírios e alucinações, que implica numa 

mistura impura de sensações de diferentes naturezas. 
28 MARQUES, Diego. Errantes, Erráticos, Errabundos: performador como errante urbano, performance 

como errância urbana. In: Conceição. 3. v., 2. n., dez., 2014, p. 66. 
29 VILLAR, Fernando Pinheiro. performanceS. In: CARREIRA, André Luiz Antunes N. [et al.] (Org.). 

Mediações performáticas latino-americanas. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2003, p. 79. 
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trocam e produzem outros mundos, inclusivos e questionadores de absolutismos 

restringentes.” Segundo Eleonora Fabião30: 

O performer suspende o que há de automatismo, hábito, mecânica e 

passividade no ato de “pertencer” – pertencer ao mundo, pertencer ao mundo 

da arte e pertencer ao mundo estritamente como “arte”. Um performer resiste, 

acima de tudo e antes de mais nada, ao torpor da aderência e do pertencimento 

passivos. Mas adere, acima de tudo e antes de mais nada, ao contexto material, 

social, político e histórico para a articulação de suas iniciativas performativas.

   

Portanto, a arte da performance se trata de um exercício errante cuja estratégia 

subversiva de deslocamento do pensamento lógico desaloja o corpo dos lugares já 

conhecidos e o conecta a diferentes campos de forças para acessar uma “novidade”, gerar 

um evento. Como afirma Lehmann31, o performer é aquele que pratica uma 

“autotransformação [...], já que realiza ações que afetam o próprio corpo”. A potência 

produtiva da arte da performance é justamente desabituar, “desprogramar” o corpo para 

evidenciar a mutabilidade e vulnerabilidade do vivo e da vivência. Para isto, é preciso 

desmanchar o “eu” cristalizado para que outras forças ganhem corpo, para que então os 

“devires” possam se atualizar e promover horizontes perceptivos inesperados.  

 

1.2. Devir 

 Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, devir já implica uma mutação. Devenir é, na 

língua francesa, “vir-a-ser”, “tornar-se”. Mas tornar-se o quê? Tornar-se “outro”, outro 

que não “o” homem. Quando estes autores tratam de “homem”, não estão se referindo ao 

gênero, nem à espécie: “homem” enquanto uma forma que foi construída pela cultura e 

pela História. “Forma homem”: uma forma de pensar, um modo de experimentar o mundo 

e as coisas, de viver, de pensar. O devir é sempre minoria, trata-se de tornar-se outra coisa 

que não a “forma homem”. Ou tornar-se outra coisa que não a maioria. Maioria aqui pode 

ser lido também como majoritário, padrão. Devir é, então, um “vir-a-ser”, transmutar-se, 

transformar-se, metamorfosear-se. Movimento pelo qual as coisas se modificam. A 

mudança considerada em si mesma, como processo e passagem de um estado a outro. O 

devir é o puro “vir-a-ser” do ser, que assim nunca se fossiliza, mas sempre transmuta. 

                                                           
30 FABIÃO, Eleonora. Programa performativo: o corpo-em-experiência. In: Revista do Lume – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais UNICAMP. 4. n. 2013, p. 2. 
31 LEHMANN, Hans-Thies. Teatro Pós-Dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 228. 
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Vida é movimento e transformação. O pensamento racional que anseia por cristalizar e 

limitar o devir.  

  Os devires não são processos de imitação, de mimeses, nem de assimilação, mas 

de dupla captura, de transição entre dois reinos. Devir nunca é imitar, pois não é uma 

cópia da realidade, nem conformar a um modelo. Não há um termo do qual se parta, nem 

um ao qual se chegue ou se deva chegar. É possível, então, que a animalidade, a infância, 

a feminilidade, entre outros, são alteridades em relação ao modelo de identificação 

majoritária, e que elas valem por seu coeficiente de alteridade ou de “desterritorialização” 

absoluta, abrindo-as para-além da estrutura dominante que não o caótico ou catastrófico, 

mas sim uma consistência dita menor, ou molecular. Para Deleuze e Guattari32: 

Um devir minoritário só existe através de um termo medium e de um sujeito 

desterritorializados que são como seus elementos. Só há sujeito do devir como 

variável desterritorializada da maioria, e só há termo medium do devir como 

variável desterritorializante de uma minoria. O que nos precipita num devir 

pode ser qualquer coisa, a mais inesperada, a mais insignificante. Você não se 

desvia da maioria sem um pequeno detalhe que vai se pôr a estufar, e que lhe 

arrasta [...]. Devir-minoritário é um caso político, e apela a todo um trabalho 

de potência, uma micropolítica ativa.  

 

Um devir passa por uma experiência da absoluta alteridade, da intensa dissolução 

de si mesmo e de todos os traços que caracterizam alguém como um indivíduo particular. 

Para Deleuze e Guattari, a questão do devir está para além da questão do fundamento, do 

sujeito; do que é primário e persiste contra o que é transitório e derivado. Sua questão 

está no que constitui a percepção da mudança, pois é sempre seguido por fluxos 

atemporais, por uma desmedida do tempo. Um jorro continuum do tempo, um tempo 

“Aion”. Para Peter Pál Pelbart33: 

Os gregos já entendiam que ao lado de Chronos — esse tempo da medida, que 

fixa coisas e pessoas, que desenvolve uma forma e determina um sujeito, que 

constitui um 'tempo pulsado' (que é o mais conhecido por nós, pois se 

assemelha à concepção vulgar ou histórica que temos do tempo) —, há um 

outro tempo, que eles chamam de Aion, que é um tempo sem medida, tempo 

indefinido, que não cessa de dividir-se quando chega, sempre já ali (o 

imemorial) e ainda não-ali (o inédito) sempre cedo demais e tarde demais, o 

tempo do “algo vai suceder” e simultaneamente o “algo acabou de acontecer”, 

esse tempo do jorrar do tempo, bifurcado, tempo não métrico, não pulsado, 

feito de pura velocidade, tempo flutuante que vemos na psicose, na poesia, no 

                                                           
32 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. 4. v. São Paulo: Ed. 34. 1997, 

p. 89. 
33 PELBART, Peter Pál. A nau do tempo rei: 7 ensaios sobre o tempo da loucura. Rio de Janeiro: Imago. 

1993, p. 81. 
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sonho, nas catástrofes, em alguns videoclips, nas grandes e micro-rupturas, 

coletivas ou individuais; tempo do devir, diríamos, se não soubéssemos já a 

esta altura, que o devir não é o tempo, nem o tempo irregular, nem mesmo o 

tempo efémero contraposto a uma suposta eternidade, nem a finitude 

travestida de castração, porém outra coisa, algo como a produção de 

velocidades e lentidões [...].  

  

  Não se trata de percorrer uma linha temporal sucessiva, pois a linha de devir não 

se define nem por pontos que ela liga nem por pontos que a compõem: ela passa entre os 

pontos, ela só cresce pelo “meio”; para Deleuze e Guattari, uma linha de devir não tem 

nem começo nem fim, nem saída e nem chegada; uma linha de devir só tem um “meio”. 

E compreende-se que o meio não é uma média e sim um acelerado, é a velocidade 

absoluta do movimento. Um devir está sempre no meio, só se pode pegá-lo no meio. Um 

devir não é um nem dois, nem relação de dois, mas um “entre-dois”. Para Deleuze e 

Guattari34: 

Devir é um rizoma, não é uma árvore classificatória nem genealógica. Devir 

não é certamente imitar, nem identificar-se; nem regredir-progredir; nem 

corresponder, instaurar relações correspondentes; nem produzir, produzir uma 

filiação, produzir por filiação. Devir é um verbo tendo toda sua consistência; 

ele não se reduz, ele não nos conduz a “parecer”, nem “ser”, nem “equivaler”.  

 

O devir não produz outra coisa senão ele próprio, a fim de afirmar a vida e o acaso, 

o encontro de corpos, o “acontecimento”. Um acontecimento, segundo os autores, é um 

devir e, se deixa de ser um devir, passa então a ser um fato, um evento. Deixa de ser um 

acontecimento e torna-se um evento, encaixa-se na cadeia linear e sucessiva dos fatos e, 

portanto, recai na linha de Chronos. Mas, enquanto ele não recaiu nesta linearidade 

cronológica que encadeia os fatos, fica suspenso, é devir. Sobre o “acontecimento”, 

afirmam Deleuze e Guattari35: 

Não mais é o tempo que está entre dois instantes, é o acontecimento que é um 

entre-tempo: o entre-tempo não é eterno, mas também não é tempo, é devir. 

O entre-tempo, o acontecimento, é sempre um tempo morto, lá onde nada se 

passa, uma espera infinita que já passou infinitamente, espera e reserva. Este 

tempo morto não sucede ao que acontece, coexiste com o instante ou o tempo 

do acidente, mas como a imensidade do tempo vazio, em que o vemos ainda 

por vir e já chegado [...]. Em cada acontecimento há muitos elementos 

heterogêneos, sempre simultâneos, já que são cada um um entre-tempo, todos 

no entre-tempo que os faz comunicar por zonas de indiscernibilidade, de 

indecidibilidade: são variações, modulações, inter-mezzi, singularidades de 

uma ordem infinita. Cada componente de acontecimento se atualiza ou se 

                                                           
34 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 89. 
35 Idem. O que é a filosofia? São Paulo: Ed. 34. 1992, p. 204. 
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efetua num instante, e o acontecimento que passa entre estes instantes.  

 

O acontecimento, para os autores, é fonte de produção de realidades. Portanto, se 

esta subversão temporal torna-se implícita na noção de devir, é possível apreender que, 

embora o acontecimento que o devir produz recaia sempre na História, e possa, assim, 

formar um passado carregado de memórias, um passado possível de ser lembrado e 

reativado, o devir nunca provém da História. “O devir é uma anti-memória”36. Para 

Deleuze e Guattari37:  

Contrariamente à história, o devir não se pensa em termos de passado e futuro. 

Um devir-revolucionário permanece indiferente às questões de um futuro e de 

um passado da revolução; ele passa entre os dois. Todo devir é um bloco de 

coexistência. As sociedades ditas sem história colocam-se fora da história, 

não porque se contentariam em reproduzir modelos imutáveis ou porque 

seriam regidas por uma estrutura fixa, mas sim porque são sociedades de devir 

(sociedades de guerra, sociedades secretas, etc.). Só há história de maioria, ou 

de minorias definidas em relação à maioria [...]. Tentemos dizer as coisas de 

outro modo: não há devir-homem, porque o homem é a entidade molar por 

excelência, enquanto que os devires são moleculares.  

 

De tal modo, é possível afirmar que “o devir é trans-histórico, supra-histórico, 

espacial, geográfico, intensivo, não está preso a coordenadas prévias de um pulsar do 

tempo, por isso é ele quem cria suas coordenadas”38. O devir, para os autores, não forma 

mais ligações localizáveis de um ponto a outro, mas insere velocidades e lentidões nestas 

dimensões, produzindo não somente aberrações, desequilíbrios nos corpos, mas um 

“corpo-sem-órgãos”, CsO, expressão tomada de Antonin Artaud39 por Deleuze e 

Guattari40, que assim a tratam:  

Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por 

intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas o CsO não é 

uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a 

ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar intensidades, ele 

as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo, não extenso. Ele 

não é espaço e nem está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em tal ou 

                                                           
36 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit. 4. v. São Paulo: Ed. 34. 1997, p. 92. 
37 Idem. Ibidem, p. 89. 
38 PELBART, Peter Pál. A nau do tempo rei: 7 ensaios sobre o tempo da loucura. Rio de Janeiro: Imago, 

1993, p. 82. 
39 ARTAUD, Antonin. Para acabar de vez com o Juízo de Deus seguido de O Teatro da Crueldade. Lisboa: 

& etc, 1975, p. 50. Artaud proclama: “[...] porque metam-me se lhes apraz num colete de forças/ mas não 

há nada mais inútil do que um órgão./ Quando lhe conseguirmos um corpo sem órgãos tê-lo-emos/ libertado 

de todos os seus automatismos e restituído à sua/ verdadeira liberdade./ Voltaremos então a ensiná-lo a 

dançar às avessas/ como no delírio dos bailes “musette”/ e esse reverso será/ o seu verdadeiro direito. 
40 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. 3. v. São Paulo: Ed. 34, 1996, 

p. 18. 
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qual grau — grau que corresponde às intensidades produzidas. Ele é a matéria 

intensa e não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a intensidade = 

O, mas nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas 

nem contrárias. Matéria igual a energia. Produção do real como grandeza 

intensiva a partir do zero. Por isto tratamos o CsO como o ovo pleno anterior 

à extensão do organismo e à organização dos órgãos, antes da formação dos 

estratos, o ovo intenso que se define por eixos e vetores, gradientes e limiares, 

tendências dinâmicas com mutação de energia, movimentos cinemáticos com 

deslocamento de grupos, migrações [...].  

 

Eis que o devir gera um “corpo sem imagem, um estado fluídico”41 em que se 

abole toda organização ou organismo. É assim que apreende-se um “corpo-sem-órgãos”, 

não como uma estrutura, instância, nem sensorial, nem metafísico, mas um 

“desmanchador”, um modo descodificado de efetuação de intensidades, energias e 

potências. Tais intensidades operam por fluxos, e encontram-se no plano das relações 

entre os sujeitos, entre sujeitos e as coisas. Um corpo em variação e ressonador, cheio de 

vetores de forças, que produz acontecimentos em si, maneiras de existir, implica-se e 

investe na produção de realidades.  

  Mas do que se trata o devir? O que devém e como devém? “Devir-criança”, “devir-

mulher”, “devir-animal.” Segundo Deleuze e Guattari, se o devir é da ordem do 

minoritário, o que devém também é desta ordem. Resulta em trocas, estados de 

sentimentos de passagem, gradientes de um “corpo-sem-órgãos”. Não se prediz o que 

pode ou não devir. Portanto, tratar do devir é também tratar de um acontecimento que, 

através de alguns “agenciamentos”42, se faz atualizar naquele momento: 

De certa maneira, é preciso começar pelo fim: todos os devires já são 

moleculares. É que devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. 

Tampouco é proporcionar relações formais. Nenhuma dessas duas figuras de 

analogia convém ao devir, nem a imitação de um sujeito, nem a 

proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir das formas que se tem, do 

sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, 

extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e 

repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em 

via de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o 

devir é o processo do desejo. 43  

 

                                                           
41 PELBART, Peter Pál. A vertigem por um fio: Políticas da Subjetividade Contemporânea. São Paulo: 

Iluminuras, 2000, p. 162. 
42 Agenciamento, para Deleuze e Guattari, trata-se da prática de acoplar/conectar elementos materiais e 

semióticos. É por meio do agenciamento que as subjetividades se recriam e recriam o mundo. É pela prática 

do agenciamento de distintas forças que surgem novos modos de existência individuais e coletivos: novos 

modos de pensar, perceber, viver, relacionar — subjetividades — e novos territórios de sentido —

instituições, tecnologia, artes. 
43 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit. 4. v. 1997, p. 64. 
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Portanto, o devir passa a ser um processo de “desejo”, e funciona, na filosofia de 

Deleuze e Guattari, como uma “máquina de produção”, enquanto “maquínico”44, que faz 

com que o desejo esteja na produção e a produção no desejo.  De acordo com Baremblitt45, 

“o desejo é produção. A produção é desejo. Ambos são fluxos gerativos que propiciam 

encontros criadores. O desejo, em rigor, é um devir produtivo em ato”. “Desejo” 

enquanto uma força produtiva e criativa promotora de encontros, estando atrelada a outras 

forças animadoras do social, do histórico e do natural. Para Deleuze e Guattari, quando a 

vida encontra-se nesta atividade, está atravessada por “singularidades”46 anônimas, 

nômades, selvagens e “impessoais”. Para Luiz47: 

O impessoal não é uma qualidade ou estado que possa se atribuir a um sujeito 

ou pessoa [...]. O impessoal vale na medida em que serve de plano de 

imanência à conduta que o toma como critério para o agir. No entanto, agir a 

partir do impessoal nada tem a ver com um não tomar posição perante o que 

acontece; ao contrário, agir a partir do impessoal é efetuar uma seleção, é 

afirmar, naquilo que acontece, a nossa potência de resistir ao acontecimento-

morte nas suas mais variadas faces, sobretudo aquelas faces que se apresentam 

nas máquinas de tirania e tristeza.   

 

 O desejo é impessoal, pré-individual e, para Deleuze e Guattari teria, portanto, 

um caráter produtivo-revolucionário e não “restitutivo”. O que produz o desejo? Infinitas 

conexões. Ele mesmo é o movimento imanente de conexões, não aspira nada além dele 

próprio. O desejo forma-se nos processos enquanto contato com a vida, como uma energia 

de produção. Ele pode ser apresentado como uma força propulsora, que põe o corpo em 

movimento na construção do mundo. O desejo é uma montagem experimental, extrai 

fluxos para produzir realidades. Está sempre em “agenciamento”, é “dispositivo”, algo 

que dispara novos processos, que aciona mudanças, ultrapassa hábitos e conformismos. 

Sobre o desejo, Baremblitt afirma48: 

A esse processo não lhe falta nada, não pode ser completo ou incompleto [...], 

mas é infinito ilimitado, e transcorre num tempo sui gereris, 

                                                           
44 O “maquínico”, para Deleuze e Guattari, trata do gerativo, das novidades que emergem a partir de um 

trabalho de produção entre a individuação e o caos. Acoplam-se, conectam-se, fazem passar. 
45 BAREMBLITT, Gregorio F. Cinco lições sobre a transferência. Belo Horizonte: Editora FGB/IFG, 

2013, p. 117. 
46 BARROS, Regina Benevides de.  A afirmação de um simulacro. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008, p. 

285. “Singularizar, portanto, está no domínio da ruptura, da afirmação da potência, do escape do que está 

naturalizado, separado dos seus movimentos de produção. Singularizar é inventar, criar outros modos de 

existência que não sobrecodifiquem as experiências”. 
47 LUIZ, Elton. “Letra G, de Gilles”. In: CRUZ, Jorge. (Org.). Gilles Deleuze: sentidos e expressões, 2006, 

p. 17-18. 
48 BAREMBLITT, Gregorio F. Op. cit., 2010, p. 64. 
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intempestivamente. Esse processo é um fluxo (ou um fluir infinito de fluxos) 

que anima e confere protagonismo, tanto a enementos que são intensidades, 

diferenças, multiplicidades [...] como a variedade de entidades existentes. 

Esse processo (que a partir do ponto de vista de que estamos tratando pode 

ser chamado de desejante), “não é outra coisa”, “nada mais é”, como o que 

em outras exposições conceituamos como processo produtivo (imanência da 

produção e do desejo) [...] ou ser do devir-acontecer (evento).    

 

  Assim, um devir na arte da performance é a potência de se diferir de si mesmo, 

produzindo uma diferença que não se deixa enquadrar e não atende demandas. Trata-se 

de algo que não pode ser previsto e estruturado, tal qual um jogo com regras 

combinatórias de lugares e posições. De acordo com os autores, “um devir não é uma 

correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma semelhança, uma imitação e, em 

última instância, uma identificação”49. O devir não produz por filiação, dependências, 

correspondências e, sim, por alianças, por contágio, por propagação, por novos modos de 

expansão. Para Deleuze e Guattari50: 

Opomos a epidemia à filiação, o contágio à hereditariedade, o povoamento 

por contágio à reprodução sexuada, à produção sexual. Os bandos, humanos 

e animais, proliferam com contágios, as epidemias, os campos de batalha e as 

catástrofes. É como os híbridos, eles próprios estéreis, nascidos de uma união 

sexual que não se reproduzirá, mas que sempre recomeça ganhando terreno a 

cada vez. As participações, as núpcias anti-natureza, são a verdadeira 

Natureza que atravessa os reinos. A propagação por epidemia, por contágio, 

não tem nada a ver com filiação por hereditariedade, mesmo que os dois temas 

se misturem e precisem um do outro. O vampiro não filiaciona, ele contagia. 

A diferença é que o contágio, a epidemia coloca em jogo termos inteiramente 

heterogêneos: por exemplo, um homem, um animal e uma bactéria, um vírus, 

uma molécula, um microorganismo [...]. Combinações que não são genéticas 

nem estruturais, inter-reinos [...].  

 

1.2.1. Devir-animal  

 
O verdadeiro filósofo é aquele que perdeu sua pelagem  

mas está livre das pulgas. 

WOOLF (2007, p. 121). 

 

  Um corpo oscila entre o mundo dos bichos e o mundo dos homens, apresentando 

características de ambos; transforma-se em um homem-bicho, bicho-homem. Corpo que 

ultrapassa os contornos a partir de um movimento migratório entre homem e animal, 

                                                           
49 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit. 4. v. 1997, p. 18.  
50 Idem. Ibidem, p. 22-23. 
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capaz de o fazer caminhar pelas coisas não-ditas, a seguir sua intuição e instintos, a ir 

além dos signos, ao encontro das coisas em seu estado provisório. Um “devir-animal”. 

Para Deleuze e Guattari51: 

Os devires-animais são, antes, de uma outra potência, pois eles não têm sua 

realidade no animal que se imitaria ou ao qual se corresponderia, mas em si 

mesmos, naquilo que nos toma de repente e nos faz devir, uma vizinhança, 

uma indiscernibilidade; que extrai do animal algo de comum, muito mais do 

que qualquer domestificação, qualquer utilização, qualquer imitação: “a 

Besta”.  

 

O devir-animal não se trata de uma atividade a fim de atingir uma forma animal 

no homem. Em um devir-animal, o sujeito não sobrevive, não sobrevive o objeto. Algo 

acontece no “meio” que, precisamente, tem positividade própria, tem a sua intensidade 

que não depende de polo algum. É nesta atividade intensiva que o corpo se potencializa 

e convoca suas regiões estrangeiras. De acordo com Renato Machado52: 

Devir não é atingir uma forma; é escapar de uma forma dominante. Devir 

também não é metafórico, não se dá na imaginação, nem diz respeito a um 

sonho, a uma fantasia. O devir é real. Não no sentido de que, ao devir alguma 

coisa, alguém se torne realmente outra coisa, como um animal. É o próprio 

devir que é real, e não o termo ao qual passaria aquele que se torna outra coisa. 

O devir é animal sem que haja um termo que seria o animal que alguém se 

teria tornado. O devir animal do homem é real sem que seja real o animal que 

ele se torna.  

 

Assim, é possível afirmar que o corpo movido por um devir-animal, ao longo de 

sua metamorfose, não se torna propriamente animalizado, ou qualquer criatura que 

admitiria uma repartição igualitária das identidades tanto do homem como do animal. O 

que acontece é um campo de indefinição onde homem devém bicho, uma zona comum 

do homem e do animal, cuja zona de “indiscernibilidade” é o “fato”, sem haver uma 

complementação para o processo de transformação. “Devir animal não é tomar-se por um 

animal, assemelhar-se a ele, querer ser como ele; é emitir partículas que entram em 

relação de movimento e repouso com as partículas animais”53. Corpos que produzem 

fusões a partir de um movimento “deambulatório”, sempre sem armações ou organizações 

prévias, sempre entre lugares. Conforme Deleuze e Guattari54: 

                                                           
51 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. Cit. 4. v. 1997, p. 72.  
52 MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 213. 
53 Idem. Ibidem, p. 213. 
54 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Kafka: por uma literatura menor. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2014, p. 68- 69.  
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Tudo no animal é metamorfose, e a metamorfose está em um mesmo circuito 

devir-homem do animal e devir-animal do homem. [...] o devir-animal é uma 

viagem imóvel e no mesmo lugar, que só pode se viver e compreender em 

intensidade (transpor limiares de intensidade). O devir-animal não tem nada 

de metafórico. Nenhum simbolismo, nenhuma alegoria. Não é tampouco o 

resultado de uma falha ou de uma maldição, o efeito de uma culpa [...]. É um 

mapa de intensidades. É um conjunto de estados, todos distintos uns dos 

outros, enxertados sobre o homem enquanto ele busca uma saída. É uma linha 

de fuga criadora que não quer outra coisa que não a si mesma [...]. O devir 

animal não deixa subsistir nada da dualidade de um sujeito de enunciação e 

de um sujeito de enunciado, mas constitui um só e mesmo processo [...].  

 

Trata-se da capacidade de um corpo em dar saltos intensivos, atravessar fronteiras, 

abrir passagens e liberar a vida das individualidades estanques que a aprisiona, seja nos 

gêneros, nas espécies ou nos reinos apartados. A mesma capacidade que veremos também 

na arte da performance. Atualizam-se corpos que não são imprecisos nem gerais, mas 

imprevistos, não-preexistentes. Um corpo que, ao produzir “linhas de fuga”55, atinge um 

mundo de “intensidades”, de sensações puras no qual as formas e significações humanas 

perdem sua “pregnância”, indo ao encontro de suas “matilhas” e bandos selvagens. Para 

Deleuze e Guattari56: 

Dizemos que todo animal é antes um bando, uma matilha. Que ele tem seus 

modos de matilha, mais do que características, mesmo que caiba fazer 

distinções no interior desses modos. É esse o ponto em que o homem tem a 

ver com o animal. Não nos tornamos animal sem um fascínio pela matilha, 

pela multiplicidade. Fascínio do fora? Ou a multiplicidade que nos fascina já 

está em relação com uma multiplicidade que habita dentro de nós?  

 

Através deste procedimento intensivo, os autores destacam uma “operância” das 

matilhas, que se arrastam para longe de si mesmas, são prolongadas para além da 

subjetividade até uma vizinhança que lhes permite uma transmutação amplificada. 

Matilha enquanto relação com o “fora”57, um agenciamento que desloca comodismos 

habituais, rompe binarismos e fornece uma relação nômade, fluida e interrompida. Corpos 

cuja dinâmica extrapola os territórios, oferecendo um campo de metamorfose, de 

                                                           
55 Traçar uma linha de fuga é, para Deleuze e Guattari, um “fazer fugir” a fim de um funcionamento. 
56 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. Cit. 4. v. 1997, p. 20. 
57 PELBART, Peter Pál.  Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão. São Paulo: 

Iluminuras, 2009, p. 87- 88. Sobre o fora: “Relação com o estranho, o estrangeiro, a alteridade, com aquilo 

que irremediavelmente estará fora, do meu tempo, da minha consciência, do meu eu, da minha palavra, do 

meu controle. Estará fora do meu mundo, de forma desconhecida, impessoal, na mais próxima distância, 

na mais ausente das presenças, como aquilo que excede o meu pensar, convulsiona o meu sentir, desarma 

meu agir.” 
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mutação, de passagens “fluxionárias” que desfazem tudo aquilo que hierarquiza e é 

fundador. Ainda de acordo com Deleuze e Guattari58: 

Nós só dizemos, portanto, que os animais são matilhas, e que as matilhas se 

formam, se desenvolvem e se transformam por contágio [...]. A matilha é ao 

mesmo tempo realidade animal, e a realidade do devir-animal do homem; o 

contágio é ao mesmo tempo povoamento animal, e propagação do 

povoamento animal do homem [...]. Há um conjunto complexo, devir-animal 

do homem, matilha de animais, elefantes e ratos, ventos e tempestades, 

bactérias que semeiam o contágio. Um só e mesmo Furor.  

 

Tal fúria pode ser apreendida como força motor, como um pacto com forças 

desconhecidas provocadas por uma agitação molecular, gerando desvios nos corpos. É 

possível conectá-la a uma sensibilidade inumana do homem, capaz de registrar as 

passagens súbitas das sensações, o fervor do contínuo e toda uma física das quantidades 

sensíveis. Uma prática que combina elementos que geram uma proliferação anônima em 

corpos minuciosos, singulares. Trata-se, sobretudo, de atentar para os processos de 

minoração, de diferenciação e marginalização que os fazem derivar. Conforme os 

autores59:  

Se dirá que um devir-animal é assunto de feitiçaria: 1) porque ele implica uma 

primeira relação de aliança com um demônio; 2) porque este demônio exerce 

a função de borda de uma matilha animal na qual o homem passa ou está em 

devir, por contágio; 3) porque este devir implica ele próprio uma segunda 

aliança, com outro grupo humano; 4) porque esta nova borda entre os dois 

grupos guia o contágio do animal e do homem no seio da matilha.  

 

Trata-se de um projeto diabólico de fazer a desmontagem e a demolição da lei, da 

culpa e da interioridade para ir ao encontro dos pontos de “desparafusamento” que devem 

guiar a experimentação através do inexprimível, do insondável. Uma suspensão 

“bruxólica” a fim de convocar novas potências e captar as forças que atravessam o corpo. 

Tal processo alquímico permite que corpos percorram sensações em todos os sentidos, 

proliferem matilhas e introduzam a dessemelhança, que atualizem forças estranhas em 

um corpo não reconhecível. Um intercâmbio, uma “indissociabilidade” entre um corpo 

visível e suas forças invisíveis. É pelo corpo que uma nova vizinhança se instala, uma 

contiguidade torna-se possível. A deriva é seu destino final. Para Deleuze e Guattari60:  

Há sempre pacto com o demônio, e o demônio ora aparece como chefe do 

bando, ora como Solitário ao lado do bando, ora como Potência superior do 

                                                           
58 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit. 4. v. 1997, p. 23, 24; 25. 
59 Idem. Ibidem, p. 30. 
60 Idem. Ibidem, p. 25-27. 



40 
 

bando [...]. Em suma, todo Animal tem seu Anômalo. Entendamos: todo 

animal tomado em sua matilha ou sua multiplicidade tem seu anômalo.  Pôde-

se observar que a palavra “anômalo” [...], substantivo grego que perdeu seu 

adjetivo, designa o desigual, o rugoso, a aspereza, a ponta de 

desterritorialização [...]. O anômalo não é nem indivíduo nem espécie, ele 

abriga apenas afectos, não comporta sentimentos familiares ou subjetivados, 

nem características específicas ou significativas. Tanto as ternuras quanto as 

classificações humanas lhe são estrangeiras [...]. Nem indivíduo, nem espécie, 

o que é o anômalo? É um fenômeno, mas um fenômeno de borda. Eis nossa 

hipótese: uma multiplicidade se define, não pelos elementos que a compõem 

em extensão, nem pelas características que a compõem em compreensão, mas 

pelas linhas e dimensões que ela comporta em “intensão”.  

 

  Portanto, esta fúria diabólica é o que mobiliza um corpo, permitindo-lhe entrar no 

campo de intensidades que o fazem produzir n formas. A deformidade corporal é apenas 

uma espécie de diagrama vivo do caos de um “anômalo”. “O diabo é transportador, ele 

transporta humores, afectos ou mesmo corpos”61. É um desencadeador de forças que 

provoca um corpo em desmanche, que coloca os órgãos numa “anomalia” para, então, 

convocar o homem para uma secreta identificação, uma “vianda”, este deserto comum do 

homem e do animal, inacabado e mutilado que não busca um sistema representativo de 

histórias de uma vida privada, ou ainda mesmo figurar uma imagem, representar uma 

realidade, imitar um corpo. “Essa figura é manifestamente humana, mas ela também 

encarna a potência e a imobilidade de uma criatura da floresta para a qual o tempo tem 

dimensões que não têm qualquer relação com a vida humana.”62   

  Tal como na arte da performance, uma atividade corporal que “experiencia” o 

sensível como via de acesso à uma produção de vida “alegre”63, afirmativa; a natureza é 

um campo de forças sem significações e em plena potência, povoada por corpos 

“intensivos”. Um corpo visto como como dança com o acaso, como materialidade 

resultante da presença “em-si-juntos”, corpos permeados por infinitas sensações 

“intensas” e impuras, uma vez que “quando se confunde a qualidade da sensação com o 

espaço muscular que lhe corresponde ou com a quantidade da causa física que a produz, 

                                                           
61 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. Cit. 4. v. 1997, p. 37. 
62 RUSSELL, John apud MACHADO, op. cit., 2009, p. 232. 
63 NORONHA, Patrícia Ayer de. Uma perspectiva dionisíaca no trabalho social: afirmação da vida. 

Psicologia em Revista, Belo Horizonte. 10. v., 14. n., dez., 2003, p.134. “Segundo Deleuze, é a alegria que 

faz fugir à peste da servidão a qualquer tipo de poder transcendental: do Modelo, do Método, do Tirano e 

do Sacerdote, do Eu, da Especialidade, do Estado, do Bem, do Ideal de Verdade, do Igual. Potência que 

não tem representante, nem governante, avessa a qualquer forma de opressão; é a força propriamente 

política, autogestionária e instituinte das formas de subjetivação, das relações e das práticas sociais 

potentes.” 
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a noção de intensidade implica uma mistura impura entre determinações que diferem por 

natureza”.64 

1.3. Blocos de sensações – perceptos e afectos 

Um corpo que não aguenta mais as medidas que o coagem por fora e por dentro, 

sejam os controles advindos da razão, das disciplinas ou da sua própria subjetividade, 

traça uma “linha de fuga” esgarçando lugares, dissolvendo contornos e binarismos: “o 

devir-animal é apenas uma etapa para um devir-imperceptível mais profundo”65. Eis o 

princípio de uma realidade própria ao devir. O devir arrasta blocos de sensações, 

perceptos e afectos que “desterritorializam” incessantemente os termos antes pautados 

pela ideia de identidade e unidade, apresentando em si sua imbricação em uma dimensão 

“impessoal”. Quando este corpo atua arrastando nele e com ele um movimento 

ininterrupto de sensações, perceptos e afectos intensivos, reativa-se a vida em sua 

potência produtora. Para Deleuze66:  

Os perceptos fazem parte do mundo da arte. O que são os perceptos? O artista 

é uma pessoa que cria perceptos. Por que usar esta palavra estranha em vez 

de percepção? Porque perceptos não são percepções. O que é que busca um 

homem de Letras, um escritor ou um romancista? Acho que ele quer poder 

construir conjuntos de percepções e sensações que vão além daqueles que as 

sentem [...]. Não há perceptos sem afectos. Tentei definir o percepto como 

um conjunto de percepções e sensações que se tornaram independentes de 

quem o sente. Para mim, os afectos são os devires. São devires que 

transbordam daquele que passa por eles, que excedem as forças daquele que 

passa por eles.   
 

A arte, para Deleuze e Guattari, engendra perceptos e afectos – novas percepções 

de uma vida, que se apresentam como parte de um desenvolvimento não-linear, não-

dialético e não-conclusivo e desempenham o importante papel de interconectar, mediar, 

relacionar e associar, de forma dinâmica e ativa, matérias que revestem-se de 

heterogeneidade. Os “blocos de sensações” são, para os autores, compostos de perceptos 

e afectos, extraídos de um caos intensivo e mobilizador, enquanto entidades autônomas e 

suficientes, seres de sensação, que criam universos possíveis, acrescentam novas 

                                                           
64 DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. São Paulo: Ed.34, 2012, p. 14. 
65 Idem. Francis Bacon: Lógica da Sensação. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2007, p. 35.  
66 Idem. Abecedário de Gilles Deleuze. Transcrição integral do vídeo, para fins exclusivamente didáticos. 

Realização de Pierre-André Boutang e produzido pelas Éditions Montparnasse, Paris. No Brasil, foi 
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variedades ao mundo, liberando novas formas e modalidades de existência que nada 

devem a qualquer referente. Cintia Vieira da Silva67 coloca, a esse respeito, que: 

O afecto é o efeito do encontro entre os corpos e, como tal, envolve aumento 

ou diminuição da potência de agir e da potência de afetar e ser afetado dos 

modos por eles implicados. Assim compreendido, o afecto não envolve uma 

interioridade psicológica concebida como substancialmente distinta da 

experiência corpórea [...]. Os afectos [affectibus], por definição, exprimem a 

unidade da potência de agir, pois implicam uma relação tanto ao corpo quanto 

à mente e convidam a estuda-los em conjunto. Os afectos manifestam de 

modo privilegiado a simultaneidade entre o que se passa no corpo e na mente 

[...].  

  

  Isso, que em Deleuze e Guattari é denominado de “blocos de sensações – afectos 

e perceptos” – passa por um movimento de mão dupla, por uma “coextensibilidade” das 

forças corporais. Um afecto, a partir dos estudos de Deleuze e Guattari sobre Espinosa, é 

um complexo “autoconsistente” de potências e velocidades infinitas. Já a afecção são os 

efeitos dos corpos sobre o vivo, ou seja, os estados dos corpos provenientes da ação de 

outros corpos sobre eles, o expresso do estado de coisas, do mesmo modo os perceptos 

referem-se ao movimento infinito que existe nas coisas em si mesmas, suas atualizáveis 

conexões, suas qualidades de sensações desumanizadas. Portanto, os perceptos e afectos 

não correspondem às percepções e afetações, aos sentimentos de um sujeito; são extraídas 

do plano de imanência-vibratório-intensivo onde todas as formas se desfiguram e se 

deformam de n maneiras. Para os autores68: 

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado daqueles 

que o experimentam; os afectos não são mais sentimentos ou afecções, 

transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, 

perceptos e afectos, são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer 

vivido [...]. Os acordes são afectos. Consoantes e dissonantes, os acordes de 

tons ou de cores são os afectos de música ou de pintura [...]. O artista cria 

blocos de perceptos e de afectos, mas a única lei da criação é que o composto 

deve ficar de pé sozinho.   

 

Os afectos e os perceptos, portanto, colocam em questão o sujeito e a primazia do 

simbólico no campo da produção de subjetividades e identidades, funcionando como 

“dispositivos” de invenção de novos modos de subjetivação. Inventam outro mundo nem 

por revelação, nem por tentativa, mas por uma rápida “co-produção” da realidade. Trata-

se, tal subjetivação, da instauração de uma individuação “impessoal”, oposta à 
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individualidade e da experimentação do próprio pensamento no limiar do perceptível, 

apontando para o provisório, o contingente, o fugaz: 

Essa condição de afetabilidade diante de outros corpos é que marca a potência 

de transmutação, pois as partículas constitutivas variam suas velocidades por 

meio dessa inclinação afetiva do corpo [...]. Afetar e ser afetado são 

disposições corporais que modificam o próprio corpo, que o fazem variar, e 

que podem disparar a efetuação de algum devir.69  

 

Estes blocos de sensações funcionam capturando forças e tornando-as expresso 

corporalmente, e não buscando um sistema representativo de histórias de uma vida 

privada (um sujeito). Tratam-se de ressonâncias sensíveis entre os corpos, da experiência 

enquanto ela se faz, de uma propriedade sem significação. Atinge-se tal experimento no 

momento em que as significações ficam suspensas, evidenciando uma dimensão 

“impessoal” do devir. Tal ressonância implica um corpo a corpo puramente energético. 

Trata-se de algo que se passa “entre” corpos e, conforme Machado70:  

É preciso que uma força se exerça sobre um corpo para que haja a sensação. 

A sensação é o resultado de uma violência, é uma sensação violenta [...]. 

Usando os termos “afetos”, “sensações” e instintos, Deleuze pensa os afetos 

como um misto de sensações e instintos, chamando de sensação aquilo que 

determina os instintos em determinados momentos e de instinto a passagem 

de uma sensação a outra. Ideia que, no fundo, é retomada da distinção já feita 

por Deleuze nos livros sobre Espinosa com os termos afecção e afeto, as 

afecções sendo os estados dos corpos provenientes da ação de outros corpos 

sobre eles, os afetos, as variações contínuas desses estados em termos de 

aumento e diminuição. O movimento não explica a sensação, os níveis de 

sensação; ele se explica pela elasticidade da sensação, sua via elástica, sua 

força elástica. Neste sentido, sensação é vibração.  
  

A sensação como um instante, uma força transbordante de sentidos que delira o 

pensamento, o mundo. Sensações que independem de seu produtor e são, desde 

produzidas, auto sensíveis; existem e permanecem por si, independentes, desde que 

existentes. O funcionamento desta dimensão dos blocos de sensações, dos afectos e 

perceptos no corpo em arte performática, implicaria na instauração de um agenciamento, 

em uma circulação de afetos impessoais através de uma corrente alternativa, a qual, 
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atuando como uma “máquina de guerra”71, tumultua os projetos significantes e os 

sentimentos subjetivos. A sensação, para Deleuze72: 

É o que se transmite diretamente, evitando o desvio ou o tédio de uma história 

a ser contada [...]. A sensação é o que passa de uma “ordem” a outra, de um 

“nível” a outro, de um “domínio” a outro. É por isso que a sensação é mestra 

em deformações, agente de deformações do corpo [...]. O corpo-sem-órgãos 

é carne e nervo; uma onda o percorre delineando níveis; a sensação é como o 

encontro da onda com Forças que agem sobre o corpo, “atletismo afetivo”, 

grito-sopro; quando é assim referida ao corpo, a sensação deixa de ser 

representativa e se torna real.  

 

  Perceptos e afectos enquanto potência ativa da contaminação de tudo: produções 

continuamente percorridas por linhas intensivas, blocos de sensações que os colocam 

abertos a “inconduzíveis” reinvenções corpóreas. Eis um “corpo afectivo”, performático, 

entrecruzado por linhas superpostas de acontecimentos, por uma multidão de excitações 

que o abrange. Quando este corpo produz, tudo se transforma em matéria-prima de um 

processo de criação não só artística, como também da própria existência. Como indica 

Deleuze, a sensação é “ao mesmo tempo eu ‘me torno’ na sensação e alguma coisa 

‘acontece’ pela sensação, um pelo outro, um no outro”73. Um combate sem interrupção a 

todo tipo de redil; guerrilhas e revolução das forças. Para Deleuze e Guattari74: 

Todavia, os blocos precisam de bolsões de ar e de vazio, pois mesmo o vazio 

é uma sensação, toda sensação se compõe com o vazio, compondo-se consigo, 

tudo se mantém sobre a terra e no ar, e conserva o vazio, se conserva no vazio 

conservando-se a si mesmo [...]. Pintamos, esculpimos, compomos com 

sensações. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. As 

sensações, como os perceptos, não são percepções que remeteriam a um 

objeto (referência): se se assemelham a algo, é uma semelhança produzida por 

seus próprios meios.   

 

Portanto, um corpo no campo da arte da performance, por meio de suas figuras 

estéticas, afectos e perceptos, fixa em suas criações porções recortadas do infinito 

possível. Ao abordar blocos, está-se a tratar de fragmentos, frações, de uma materialidade 

recortada. Isso porque, para Deleuze e Guattari, a arte e, neste caso, a arte da performance, 

é um outro modo de pensamento que é permeada sempre pelo caos, mas não com a 

intenção de perpetuá-lo e sim, de fixar um pedaço atualizado e específico de infinitas 
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possibilidades “virtuais”; faz um recorte, produz um acontecimento, torna visível 

sensações compostas de afectos e perceptos. O artista é aquele que mostra afectos 

conhecidos e desconhecidos que vibram em seu corpo, ele os faz vir à luz do dia. “Os 

afectos são precisamente estes devires não humanos do homem, como os perceptos (entre 

eles a cidade) são as paisagens não humanas da natureza [...]. Não estamos no mundo, 

tornamo-nos com o mundo”75. Como indicam os autores, é neste acontecimento que 

torna-se possível o pensamento da carne, a mesma vida do ato, o puro acontecimento que 

encontra-se também no Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud.  

 

1.4. Antonin Artaud, o Teatro da Crueldade e seus devires  

  As investigações teatrais de Antonin Artaud, artista francês que viveu no início do 

século XX, partiam de uma tentativa de expressar a plenitude das experiências e das 

emoções humanas, desqualificando o uso discursivo da linguagem pelo ator e 

promovendo, assim, um diálogo sensível com a plateia, iniciativa que por fim ganhou o 

nome de Teatro da Crueldade. “O que é crueldade? Do ponto de vista do espírito, significa 

rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação irreversível, absoluta”76. A 

crueldade, no sentido de Artaud, encontra a sua origem na violência das situações 

diversas. Existir, para o autor, é encontrar-se cruel, cru, “fora” de si, fora de seu ser e da 

evidência primeira da vida. Conforme Artaud77: 

Tudo o que age é uma crueldade. É sobre esta ideia de ação conduzida ao 

extremo que o teatro deve renovar-se. Imbuído da ideia de que a multidão 

pensa primordialmente com os sentidos e que é absurdo dirigir-se, como no 

teatro psicológico ordinário, ao seu intelecto, o Teatro da Crueldade se propõe 

a recorrer aos espetáculos de massas; a buscar na agitação das massas 

importantes, porém jogadas umas contra as outras e convulsionadas, um pouco 

dessa poesia que existe nas festas e multidões nos dias, hoje tão raros, em que 

o povo sai às ruas. Tudo que está no amor, no crime, na guerra ou na loucura, 

deve ser devolvido pelo teatro para que este recupere sua necessidade [...]. Daí 

o apelo à crueldade e ao terror, mas em um plano mais amplo, cuja amplitude 

sonda nossa vitalidade integral e nos coloca a frente com todas as nossas 

possibilidades.  

 

Artaud, ao dar créditos a um sentido da vida inventado pelo teatro, coloca o ator 

como o senhor daquilo que ainda não é, e o faz nascer, em uma vida encarada de frente, 
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sem subterfúgios ou ilusões. Vida e crueldade tornam-se termos equivalentes; ele insiste 

na afirmação da vida e de seus entrechoques, em um não repouso das forças e sensações. 

Crueldade enquanto uma “fome de vida”, uma percepção “impessoal” do movimento 

infinito das descargas afetivas e seus entrecruzamentos. Artaud78 encarregou-se de 

explicitar ainda mais o sentido de “crueldade”: 

Eu deveria ter especificado o uso muito particular que faço dessa palavra e 

dizer que a utilizo não num sentido episódico, acessório, por gosto sádico e 

perversão do espírito, por amor dos sentimentos estranhos e das atitudes 

malsãs, portanto não num sentido circunstancial, não se trata de modo algum 

da crueldade-vício, da crueldade efervescência de apetites perversos e que se 

expressam através de gestos sangrentos, como excrescências doentias numa 

carne já contaminada; mas, pelo contrário, de um sentimento distanciado e 

puro, um verdadeiro movimento do espírito, calcado sobre o gesto da própria 

vida e na ideia de que a vida, metafisicamente falando e pelo fato de admitir a 

extensão, a espessura, a condensação e a matéria, admite, por consequência, o 

mal e tudo que é inerente ao mal, ao espaço, à extensão e à matéria.  
 

Para Artaud, a percepção radical de novas experiências produz fendas e instala 

outros regimes e ocupações espaciais, “paisagens de fortes convulsões, de traumatismos 

alucinados, como de um corpo que a febre consome para conduzi-lo à exata saúde. O 

corpo sob a pele é uma usina superaquecida.”79 Instaura-se um artista que não se contenta 

apenas em registrar o que deriva de um texto ou de um contexto pré-estabelecido, mas 

interessado no teatro e seu “duplo”, no combate à reprodução intelectual e na instauração 

de uma presença transgressora, no seu poder de contágio, sua potência de 

desencadeamento de dinâmicas afectivas. Trata-se, para Quilici80: 

de uma ideia de duplo em contraste com a interpretação realista da mímesis. O 

teatro não é o duplo da vida [...] pelo contrário, o teatro é duplo de uma outra 

realidade, das forças e dos princípios. É preciso conceber a realidade, 

compreendendo múltiplos planos [...]. O teatro torna-se “duplo” não da 

realidade cotidiana e sensível, mas de uma realidade invisível, “perigosa e 

típica”. O teatro da crueldade pretende assim ampliar nossa experiência do real. 

Agindo sobre a sensibilidade e intelecto, ele almeja um salto, que nos levaria 

à apreensão de uma realidade que se confunde com o drama da própria criação.

  

“O teatro e seu duplo” é uma obra muito divulgada de Artaud, que insiste em 

ressaltar o espaço comum entre a alquimia e o teatro. Para o autor, o teatro era poesia 

posta em prática, considerando-o o “duplo”; onde a alquimia fosse o duplo das 

transformações ocorridas pelas composições de matérias distintas, o teatro seria o duplo 
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não de uma realidade que tornou-se um tipo de cópia inerte, inútil e diluída da existência, 

mas sim de uma “realidade outra”, trazendo a vida para dentro da arte, tornando-a real, 

ou seja, elevando a vida até o plano da arte. Para Willer81: 

Com efeito, toda a teorização sobre o Teatro da Crueldade não deve, de modo 

algum, ser lida como um trabalho especificamente dirigido ao teatro. Para 

Artaud, o teatro sempre foi, acima de tudo, um meio, um veículo para uma 

linguagem mais “eficaz” [...]. A eficácia da linguagem seria sua capacidade de 

transformar as consciências e a realidade, ou seja, uma linguagem com o peso 

e a gravidade das invocações e fórmulas da Cabala e da magia primitiva.  
  

Artaud propõe um teatro que se aproxima da vida em todo seu aspecto indócil e 

de instabilidade móvel. Esse teatro passaria pelo desequilíbrio e descontrole corporal e 

emocional do artista, desqualificando a supremacia de sua racionalidade em favor de um 

novo modo de pensar que o potencializaria, aumentando sua capacidade de 

produção/criação. “Escapar da forma é derreter os hábitos, exaurir reservas, dar ao 

pensamento um terreno líquido e estar à beira da extinção”.82 Kuniichi Uno83 colabora 

para a apreensão sobre a “crueldade” e sua relação com o teatro de Artaud: 

O que é cruel é, antes de tudo, o pensamento. Pensar é cruel para Artaud. 

Pensar, que consistiria nos fatos de dividir, compor, associar, determinar, 

diferenciar, identificar, transforma-se em processo estranho, indeterminável. 

Pensar é cruel, porque, se conseguimos pensar, esse pensamento nos invade, 

penetra nosso ser, rompe toda a espessura de nossa vitalidade, o emaranhado 

interminável de nossas sensações [...].  
 

Artaud almejava transbordar os limites dos suportes tradicionais físicos e 

simbólicos do pensamento para evidenciar um teatro cujos corpos presentes no 

acontecimento encontravam-se sempre a favor do corpo e de uma nova imagem do 

pensamento, de sensações que rompiam com qualquer padrão, qualquer referência 

individual. “Quem sou eu?/ De onde venho? Sou Antonin Artaud e mal digo isto/ como 

só eu o sei dizer/ imediatamente vereis o meu corpo atual/ voar em estilhas/ e refazer sob 

dez mil formas/ um corpo/ no qual jamais/ me podereis esquecer”84. Uno85 ainda colabora 

para maior compreensão sobre a crueldade: 
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Mas é preciso finalmente dizer que a crueldade nomeia qualquer coisa que 

ultrapassa e transborda a dimensão do pensamento. O pensamento é cruel 

porque ele sempre afronta o que vem de seu exterior, o que é impensável, o 

que continua a ameaça-lo, manifestando-se como caos ou desordem. A 

crueldade do pensamento é um signo da invasão do estrangeiro [...]. No interior 

do pensamento, a crueldade significa a mutação de tudo o que caracteriza o 

pensamento, incluindo a linguagem. Mas a crueldade é, no fundo, o signo do 

que é estrangeiro ao pensamento, de uma cruel abertura do pensamento ao 

exterior.  
 

Eis o desafio proposto por Artaud, o de um pensamento sem uma imagem de 

pensamento, um pensamento liberado de uma imagem que a subjuga desde o início.  Tal 

é a condição para que outras efetuações possam acontecer, outros acontecimentos possam 

advir ao pensamento, que não centrados em torno de polos construídos e cristalizados 

pela história do pensamento, como o fundamento, a comunicação, a busca da verdade. 

Trata-se, para Artaud, de uma atividade “cruel”, a de liberar o pensamento de uma 

imagem que subjuga o pensamento. Contudo, como funcionaria um pensamento sem 

imagem? O que seria um pensamento sem uma imagem prévia daquilo que significa 

pensar? Como é pensar sem um arquétipo do que seja pensar, ou enfim, o que é pensar 

sem uma imagem do que seja pensar? Para Uno86:  

O pensamento não é uma interioridade formalizada, mas um arranjo de 

diferentes fluxos e moléculas que se movem no interior e no exterior, sobre sua 

fronteira. É através desta experiência de Artaud que Deleuze fala de imagem 

do pensamento [...]. Todo esse processo para a descoberta do “pensamento sem 

imagem” foi realizado com uma certa descoberta do ser do corpo, uma nova 

figura do corpo, segundo Artaud. Todas essas ruínas do pensamento afundado 

são sensações intensas orgânicas. Mas o que é notável é que a consciência do 

corpo é muito paradoxal em Artaud. Ele fala de um “culto da carne”: “Todas 

as coisas só me tocam enquanto elas tocam minha carne, quando coincidem 

com ela, nesse ponto mesmo em que elas a abalam, não para além.” Mas 

paradoxalmente, ao mesmo tempo, ele rejeita certos aspectos orgânicos do 

corpo: “entrego-me a esse condicionamento de meus órgãos condicionados tão 

mal ajustados para o meu eu”.  

 

Segundo Artaud, o pensamento analítico e o logocentrismo formal seriam os 

responsáveis pelo aniquilamento da plenitude da vida emocional do homem e pelo 

desligamento das múltiplas forças que conectam-se com seu ser vital. A cultura 

civilizatória e toda a sua esfera de relações individuais é, então, profundamente 

questionada por Artaud, por considerá-la extremamente institucionalizada, racional e 
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opressora. Que singularidades seriam possíveis ao pensamento quando ele não está 

reduzido à noção de indivíduo? Como afirma Quentin Bell87: 

Um artista [...] dificilmente desconhecerá os atrativos do que é irracional. Pois 

ele é, pela natureza do seu ofício, muitas vezes mais dependente da sua 

intuição do que do raciocínio. A arte [...] livrou-se de qualquer pretensão de 

utilidade. O artista não está preso a qualquer programa racional da mimesis; 

suas imagens são produzidas de acordo com necessidades internas 

insubmissas, feitas da mesma matéria dos sonhos, [...] o “pensar pelo sangue”. 
  

O Teatro da Crueldade rompe não apenas com o que está previamente organizado 

no pensamento, mas requer um desmanche da própria concepção binária entre mente e 

corpo, entre homem e animal. O acontecimento produzido por este teatro surge da 

dilaceração de um modo cristalizado do pensamento, da desqualificação do controle 

racional sobre os fluxos contínuos da vida, atravessados por indistintas forças. E do que 

se trata, enfim, esta “crueldade”? Ela nasce do dilaceramento entre a força vital e as 

formas do vivo. Nasce entre os blocos, fragmentos de sensações que nos atravessam e 

desarranjam o corpo. Para Grossman88, trata-se de “refazer um corpo sem órgãos, ou seja, 

uma multiplicidade molecular, explosiva e atômica (o inverso do “cadastro anatômico” 

do corpo orgânico), é inventar uma cenografia pictórica, uma dança corporal de signos”. 

O humano, conforme Artaud, existe entre duas coações que podem limitá-lo ou 

potencializá-lo: 

O corpo é o corpo/ Existe por si/ E não precisa de órgãos/ o corpo nunca é um 

organismo/ os organismos são os inimigos do corpo,/ as coisas que nós 

fazemos/ amanham-se sozinhas/ sem o concurso de qualquer órgão,/ todo 

órgão é um parasita,/ cumpre uma função parasitária/ destinada a manter vivo 

um ser/ que não deveria existir [...]. O Teatro da crueldade pretende fazer 

dançar as pálpebras a par com os cotovelos, as rótulas, os fêmures e os dedos 

do pé, e que todos o vejam. 89  

 

Na leitura que Deleuze e Guattari fazem de Artaud, o corpo do ator, no Teatro da 

Crueldade, desorganiza as organizações elementares do pensamento, enquanto releva 

traços de animalidade que o faz contrair e dilatar. “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”90. E, justamente para Artaud, a vida é crueldade, 

                                                           
87 BELL, Quentin. Bloomsburry. Rio de Janeiro: Ediouro S.A., 1993, p. 108. Quentin Bell era integrante 

do Bloomsburry, um grupo composto por artistas e filósofos, como Virginia Woolf, Clive e Vanessa Bell, 

Lytton Strachey, Roger Fry, localizado na rua de mesmo nome em Londres, no princípio do século passado. 
88 GROSSMAN, Évelyne. Prólogo. In: ARTAUD, Antonin. Op. cit., 2007, p. 20. 
89 ARTAUD, Antonin. Op. cit., 1975, p. 149- 150. 
90 DELEUZE G.; GUATTARI, F. Op. cit., 3. v. 2007, p. 47. 
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pois ela é uma modelagem infinita da força do vivo, algo que diz do que não para de se 

mover:  

Basta de jogos de palavras, de artifícios de sintaxe, de malabarismos formais; 

precisamos encontrar – agora– a grande Lei do coração, a Lei que não seja uma 

Lei, uma prisão, senão um guia para o espírito perdido em seu próprio labirinto. 

Além daquilo que a ciência jamais poderá alcançar, ali onde os raios da razão 

se quebram contra as nuvens [...]. Não chamem demasiado nossa atenção para 

as cadeias que nos unem à imbecilidade petrificante do espírito. Nós 

apanhamos uma nova besta.91  

 

Artaud apostava na materialidade cênica entendida como um acontecimento que 

ocorria a partir da potência de um “corpo sem imagem” que, para além de um enredo, 

produziria uma cena do “furor”: “um teatro que, abandonando a psicologia, narre o 

extraordinário, ponha em cena conflitos naturais, forças naturais e sutis, e que se apresente 

antes de mais nada como uma excepcional força de derivação”92. Um furor promovido 

por um devir-animal, conceito deleuze-guattariano possível de articulá-lo ao pensamento 

de Artaud, através da concepção de um “corpo-sem-órgãos” que rompe radicalmente com 

a organização do organismo, com tudo o que reduz o corpo e suas potências às instituições 

controladoras da subjetividade e da sociedade. Para Uno93, Artaud: 

rejeita os órgãos, mas não o corpo: opõe radicalmente o corpo contra os órgãos, 

exprime assim um estado muito paradoxal do corpo que é sem órgãos, que se 

vive como a realidade insustentável ou a crueldade para o corpo. Era inevitável 

para Artaud reinventar um outro teatro com todas essas experiências através 

do pensamento e do corpo. É o que ele chama de “Teatro da Crueldade”. Mas 

a crueldade não significa somente que todo ato de violência sobre o corpo 

mesmo do ator ou espectador. O que corresponde no teatro aos órgãos pode ser 

a língua, a psicologia, a história e todos os gestos realistas que tinham 

determinado por muito tempo o teatro ocidental e o essencial para Artaud é 

realizar certos corpos sem órgãos no teatro. Em seu Teatro da crueldade, 

Artaud sugeriu todos os elementos que poderiam cristalizar o corpo sem órgãos 

no espaço teatral [...].  
 

Um teatro das torsões, pausas e ebulições, “co-movido”. Para Artaud, um teatro 

que instaurasse um contínuum, produzisse uma coexistência que garantisse um incessante 

deslizamento. Como produzir para si um “corpo-sem-órgãos” e, enfim, superar a atrofia 

dos sentidos, promover instantes movediços em um teatro funcionando como a peste, por 

                                                           
91 ARTAUD, Antonin. Cartas aos poderes. Porto Alegre: EVM, 1979, p. 17- 18- 10. 
92 Idem. Op. cit., 1993, p. 93. 
93 UNO, Kuniichi. Op. cit., 2014, p. 5. 
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intoxicação, por infecção? Para Artaud, seria através de um “teatro ritual”94, ou “teatro 

alquímico” que se produziria uma concepção passional e convulsiva da vida, engajando 

os envolvidos em um processo radical de reconstrução de si. Conforme Uno95:  

Trata-se, principalmente, de descobrir e reinventar o corpo humano no jogo 

terrível entre as forças da vida e da morte. Trata-se de fazer vibrar o corpo além 

de seus limites orgânicos, social e historicamente organizados [...]. Artaud 

descobre e produz a imagem de outro corpo que vive com seus órgãos e seus 

nervos, outro modo de troca e circulação com o exterior.   

 

O Teatro da Crueldade seria, assim, um ritual que evidenciaria a vida e estaria, 

para Artaud, mais próximo da integração entre o corpo, mente e espírito, “na medida em 

que um pensamento nunca faz o espírito funcionar com algumas regras conhecidas, mas 

reencontra a cada vez materiais e corpos desconhecidos”96. Trata-se de produzir um teatro 

que torne expresso sensações e ardores; da produção de perceptos que aguçam e acentuam 

a noção de que existem ações no pensamento que não podem ser separadas do corpo. Um 

teatro da irrupção de forças instintivas que se liberam, produz-se enquanto zona de 

turbulência e move blocos de sensações, capaz de abalar os domínios dos hábitos, das 

convenções. Para Artaud97: 

O corpo humano é uma pilha elétrica cujas descargas foram castradas e 

reprimidas [...]. O teatro da crueldade não é o símbolo de um vácuo ausente,/ 

de uma pavorosa incapacidade de realização na nossa vida de homens/ É a 

afirmação/ de uma terrível/ e aliás inelutável necessidade [...]. O teatro e a 

dança do canto/ são o teatro das furiosas revoltas da miséria do corpo humano 

perante os problemas onde não penetra ou cujo caráter passivo, especioso, 

ergótico, impenetrável, inevidente, o excede.  
  

Artaud ajuíza por um Teatro da Crueldade feito de intensidades e limites 

interpenetrados, de pensamentos desejantes insubmissos aos poderes transcendentais. 

“Talvez apenas Antonin Artaud, com seu teatro da crueldade e o problema da constituição 

de um corpo sem órgãos, seja um pensador tão ativado quanto Espinosa na concepção 

deleuzeana de desejo”98. Artaud sabia da potência, da força intrínseca ao movimento do 

corpo, capaz de desorganizar a razão, enviando-a para o fugidio campo das sensações. 

Esta nova produção sensível cunharia uma ligação rizomática entre ator e espectador, 

                                                           
94 QUILICI, Cassiano Sydow. Op. cit., 2004, p.102. “O ato artístico repete, num certo nível, o ato mítico 

da criação. Daí a proximidade entre a arte e o rito. O rito é celebração desse ato criador inaugural, sua 

repotencialização e, para Artaud, a verdadeira poesia equipara-se a essa celebração”.  
95 UNO, Kuniichi. Op. cit., 2014, p. 37- 38. 
96 Idem. Ibidem, p. 33. 
97 ARTAUD, Antonin. Op. cit., 1979, p. 152-153; 157. 
98 SILVA, Cintia Vieira da. Op. cit., 2013, p. 32. 
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cujas emoções e afetações poderiam fluir livremente corpo a corpo. Uma violência de 

vida que jorra, contagia; a peste à qual Artaud remetia a energia transformadora deste 

teatro cruel. Artaud reivindica, conforme Lins99, a: 

um livre exercício da vida que permita ao homem, pouco preocupado com a 

economia, ir até o fim de suas possibilidades, escapando, assim, à prisão 

inserida numa certa forma de linguagem, vista por Artaud como “A obsessão 

da palavra clara que diz tudo”, palavra-prisão que vampiriza o pensamento e 

com ele a vida selvagem, primitiva.  
 

Afirmar um teatro cruel é afirmar a vida, uma vida que contém em si seu impulso 

à produção, convocando o corpo a práticas inventivas, ao esforço de desmontagem de 

relações e lógicas já conquistadas pela razão. Uma imersão em um contínuo processo de 

experimentação do pensamento, da sensibilidade e da ação. Assim como na arte da 

performance, não se trata de representações e, sim, da gênese de uma visibilidade não 

representativa, não reconhecível, da atualização de novas subjetivações de uma vida crua 

que resiste às instituições disciplinares que interveem sobre o corpo, a fim de coagi-lo, de 

controlá-lo. Conforme Pedron100: 

É desse lugar de afirmação de presença do corpo que nascem suas propostas 

para o Teatro da Crueldade; teatro que afirma sua corporeidade, negando a 

fragmentação do corpo em órgãos e buscando sua inteireza, sua plenitude, sua 

liberdade das amarras sociais. Artaud, o ruminador, produtor de um som que 

deve ser situado muito mais na esfera do sentido pleno, do acontecimento, 

como escopo do devir, propõe, de certa maneira, a recuperação da dimensão 

ritual do teatro e ressalta a importância do corpo num nível limite, do risco, da 

transgressão, na dimensão da doença, da morte, da orgia.  
 

Uma crueldade, assim, é o resultado forçado das relações de um corpo com o vivo, 

de sua potência de afectos: “e a crueldade estará cada vez menos ligada à representação 

de alguma coisa horrível, ela será apenas a ação das forças sobre o corpo, ou a sensação, 

[...] o fato intensivo do corpo”101. Acontecimento do agora em um teatro cru, que desvela 

os corpos. Trata-se de uma atualização de um corpo que modelou-se em função dos 

afectos. A vida é reação aos afectos. É, portanto, nas franjas entre arte e vida que faz-se 

um Teatro da Crueldade. Esse teatro, tal como na arte da performance, envolve os corpos, 

                                                           
99 LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos. Rio de janeiro: Relume Dumará, 1999, p. 

11. 
100 PEDRON, Denise Araújo. Op. cit., 2006, p. 59-60. 
101 DELEUZE, Gilles. Op. cit., 2007, p. 52. 
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agenciando assim um espaço de profundas alterações pessoais e sociais. Para Luciana 

Dias102:  

O projeto de Artaud pode ser entendido como aquele que antecipa e anuncia 

as mudanças fundamentais por que passam as Artes da cena no século XX, na 

medida em que anteciparia alguns elementos de sua estética em crise. 

Sobretudo na busca por uma linguagem teatral outra que não a do drama, mas 

sim calcada no corpo, sua expressividade e movimento, o corpo como um 

hieróglifo que precisa ser decifrado. [...] [Trata-se de] retroceder à aurora do 

século XX, identificando nas vanguardas artísticas, em seu caráter de inovação 

e experimentação, a origem das muitas tendências, da fragmentação e do 

pluralismo da cena contemporânea, naquilo mesmo que ela tem de múltipla, 

de indômita, de física e de intensa.  
  

Artaud, o desbravador errante, não estava distante da noção proposta pela arte da 

performance, enquanto prática autônoma que não se deixa traduzir por si mesma. Assim 

como um performer, proclama por uma arte que funcione como um devir-coextensivo 

entre suas novas subjetivações e o mundo, um processo que “engloba a trajetória, os 

percursos, as escolhas, os abandonos, [...] assume riscos, assimilando o erro, a poética, o 

devir, encadeamentos de variação e leitmotiv. O próprio processo se torna obra de arte 

[...]”.103 

  Tal como uma Live art, através de um Teatro da Crueldade Artaud propunha o 

espaço de um acontecimento onde todos vinham a ser atores e faziam parte do processo, 

rompendo definitivamente com as estruturas tradicionais de consumo de arte. Ao 

radicalizar os lugares do pensamento, do corpo e do teatro, Artaud é a favor da infestação, 

da afecção, da passagem a um movimento inseparável das conjunturas entre corpos, 

instaurando um plano de composições, alianças e outros arranjos. “É por isso que no 

“Teatro da Crueldade” o espectador fica no meio enquanto o espetáculo o envolve.”104  

 

1.4.1 Artaud e a Arte da performance 

Um performer, através de um devir-coextensivo dos objetos e da subjetividade, 

produz novas formas de tempo, novos mundos, outras revelações. Para gerar um 

acontecimento artístico, parte da fluidez de ligações e conexões de um campo de 

sensações do qual formam-se novos objetos estéticos; uma “produção desejante”, uma 

                                                           
102 DIAS, Luciana. “Nietzsche, Artaud e o pós dramátrico: elementos de uma crise anunciada?” In: Ensaios 

Filosóficos, volume XI – Julho/2015. 
103 CARVALHAES, Ana Goldenstein. Persona performática: alteridade e experiência na obra de Renato 

Cohen. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2012, p. XXII. 
104ARTAUD, Antonin. Op. cit.,1993, p. 92. 
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vez que o “desejo” é força imaterial que flui num continuum entrecruzamento arrastando, 

neste movimento, muitos elementos heterogêneos. “Poderíamos falar aqui de um desejo 

vital, no sentido em que a vida se defende de tudo aquilo que visa capturá-la.”105 De 

acordo com Fabião106:  

Performances são composições atípicas de velocidades e operações afetivas 

extraordinárias que enfatizam a politicidade corpórea do mundo e das 

relações. O performer age como um complicador, um desorganizador; cria 

para si um Corpo sem Órgãos ao recusar a organização dita “natural”, 

organização esta evidentemente cultural, ideológica, política, econômica. Um 

performer pergunta sobre capacidades e possibilidades do corpo; sobre 

pertencimento, exclusão, mobilidade, mobilização; pergunta: de quem é esse 

corpo? a quem pertence o meu corpo?  
 

O performer depara-se diante de um sistema embrutecido e fundamentado em 

verdades exclusivas, naturalizadas, represadas a um molde normatizado, demarcado e 

disciplinado que, de certa maneira, negam a criação e a experimentação. Estes sistemas, 

implementados pelas instituições, tecem relações fechadas que consideram o outro como 

opositor e competidor, intensificando a individualidade; ficam aprisionadas ao 

utilitarismo, à repetição improdutiva de uma “anestética corporal urbana”, como afirma 

Marques107: 

A anestética corporal urbana consiste na hibridação das estratégias da 

indiferença, acionadas para salvaguardar os corpos cotidianos urbanos 

individualmente. De modo que os corpos ditos doentes, delinquentes, vadios, 

ou seja, os corpos supostamente improdutivos, são expelidos para as margens 

do espaço urbano devido aos riscos de contágio que estes pretensamente 

oferecem à saúde do dito corpo social. Desta maneira, a anestética corporal 

urbana deriva do conjunto de estratégias assépticas, disciplinares e 

espetaculares que domesticam os corpos cotidianos urbanos conforme 

arregimentam o chamado corpo social.  
 

Diante essa “anestética corporal urbana”, como pensar modos de fazer, de 

subjetivação e práticas artísticas, “linhas de fuga” que quebrem com a atrofia e paralisia 

da capacidade produtiva e possibilitem mobilizar tanto o corpo quanto o pensamento no 

cotidiano? Mas como revolucionar a medida e produzir estados oscilantes, vibráteis e 

                                                           
105 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2009, p. 82. 
106 FABIÃO, Eleonora. Op. cit., 2013, p. 5. 
107 MARQUES, Diego. “Errantes, Erráticos, Errabundos: performador como errante urbano, performance 

como errância urbana”. In: Conceição. 3. v., 2. n., dez., 2014, p.65. 
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incertos nos corpos? Como possibilitar saltos, “micro-corrosões” nas leis, nas ordens já 

estabelecidas por conceitos e princípios? Fabião108 insiste em um “elogio ao precário”: 

Performances são elogios ao precário porque desestabilizam mecânicas 

comportamentais, rotinas cognitivas e hábitos de valoração; porque desfixam 

sentido e desmontam convenções; porque inventam [...] novos corpos, 

possibilidade de encontros, agrupamentos e devires. Performances são elogios 

ao precário porque suspendem o estabelecido. O trabalho do performer é 

revelar e valorizar a precariedade emancipadora do vivo [...]. Pois o performer 

investe na potência vital da precariedade, na condição de instabilidade, 

relatividade e indefinição em favor da permanente renovação de si, do meio e 

da arte.  
 

Mas como sustentar tal “movência informulável” e performática nos corpos? 

Deleuze e Guattari defendem que, no espaço de produção, a vida deve desfazer-se do que 

a aprisiona, da inscrição dos poderes diversos sobre o corpo, ou mesmo a sua redução a 

uma intensa “docilização”. “Ou como diz Artaud, viver não é apenas existir, mas arrancar 

da existência a vida, onde ela está aprisionada, equilibrada, estabilizada, submetida a uma 

forma majoritária, a uma gorda saúde dominante”109. Pelbart110 afirma que: 

O que chamamos de civilização é resultado de um progressivo silenciamento 

do corpo, de seus ruídos, impulsos, movimentos, mas também a docilização 

que lhe foi imposta pelas disciplinas, nas fábricas, nas escolas, no exército, 

nos hospitais. Diante disso, retomar sua condição de corpo afetado pelas forças 

do mundo e capaz de ser afetado por elas: sua afectibilidade. Para Nietzsche, 

todo sujeito vivo é primeiramente um sujeito afetado, um corpo que sofre de 

suas afecções, de seus encontros, da alteridade que o atinge, da multidão de 

estímulos e excitações que lhe cabe selecionar, evitar, escolher, acolher. 

Deleuze insiste: um corpo que não cessa de ser submetido aos encontros com 

a luz, o oxigênio – um corpo é primeiramente encontro com outros corpos, 

poder de ser afetado, “corpo afetivo, intensivo, anarquista, que só comporta 

polos, zonas, limiares, gradientes”. Como dizem Deleuze e Guattari, num tal 

corpo se desfazem e se embaralham as hierarquias, “Preservando-se apenas as 

intensidades que compõem zonas incertas e as percorrem a toda velocidade, 

onde enfrentam poderes, [...] uma maneira de escapar ao juízo do pai, do 

patrão, de Deus, é uma maneira de fugir a todo um sistema do juízo, da 

punição, da culpa, da dívida”.  
   

  Portanto, tanto as produções de um performer quanto àquelas propostas por 

Artaud pelo Teatro da Crueldade não cessam de descodificar-se, “dessubjetivar-se”, 

                                                           
108 FABIÃO, Eleonora. “Performance e precariedade”. In: JUNIOR, Antonio Wellington de Oliveira (Org.). 

A performance ensaiada: ensaios sobre performance contemporânea. Fortaleza: Expressão Gráfica e 

editora, 2011, p. 66. 
109 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2000, p. 68.  
110 Idem. Vida nua, vida besta, uma vida. Disponível em: 

https://we.riseup.net/assets/57229/Vida%20Nua,%20Vida%20Besta,%20Uma%20Vida%20%28P.P.pdf. 

Acesso em: 27 de março de 2015. 
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“desterritorializar-se” e de se “desestratificar”. Para Pelbart111, “Artaud, com a virulência 

e sofrimento que o marcaram, fez de sua obra uma obra que diz da sua destruição, de suas 

palavras fez palavras que dizem a ausência de linguagem, fez da obra um escarpamento 

sobre o abismo da ausência de obra”. Tal como uma Live art, são corpos que inventam 

espaços deslizantes, sem cobranças ou demandas dos modos instituídos. Mantêm uma 

atitude enérgica e produzem rupturas em nossos sistemas já demarcados, permitem 

revoluções nos corpos cercados de conhecimentos e, em sua cartografia, tocam a 

dimensão singular do novo, do desconhecido, do “precário”, do provisório. Conforme 

Alcantara112: 

Algo se passa e não sabemos dizer o que é. Há um estudo em experimentação, 

uma prática em permanente processo. Vem se dando nome às coisas, 

desenham-se debuxos, riscos indecisos, cruzam-se linhas, palavras-chaves, 

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

imprevisibilidades que os entrelaçam. Tempos sobrepostos, espaços 

justapostos, afundados num turbilhão. Um conhecimento que é, 

absolutamente, o seu fazer – impossível tê-lo, saber dizê-lo previamente. Ele 

só se revela enquanto está sendo adquirido, numa hora incerta, entre um 

impulso e outro, na atração dos encontros [...]. Acompanham-nos certa 

impossibilidade do imediato, a dispersão do presente numa multiplicidade que 

não passa. Ocupam-se apavorantes territórios para logo perdê-los de vista; o 

conhecimento desse movimento imperceptível, feito às costas, varia fora das 

coisas e se cria dentro do que existe.  

  

Tratam-se de produções que não representam o real, mas “experienciam” o 

sensível enquanto única via de acesso a uma invisível nudez do real, elucidando uma 

diferença que não se deixa capturar e enquadrar, que não atende demandas. Ou seja, um 

corpo em estilhaços que se multiplica e se refaz num “corpo-sem-órgãos”, percorrido por 

“linhas de fuga” que provocam a emergência de uma diferença desestabilizadora das 

formas vigentes, onde formam-se novas combinações, promovem-se diferenças de estado 

sensível em relação aos estados que conhecíamos e nos quais nos situávamos. 

Desembestar, disparar, soltar-se, perder o freio do pensamento-corpo, correr 

impetuosamente rumo ao desconhecido; corpo-arrebatado, descomedido, destemido. 

Como produzir para si um “corpo desembestado”? Essa questão fica aberta e coloca-se 

como provocação para todas as ações artísticas por mim realizadas. 

 

 

                                                           
111 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2009, p.154. 
112 ALCANTARA, Clarissa. Op. cit., 2011, p. 128-130. 
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CAPÍTULO II 

A BESTA ACORRENTADA E O CORPO  DESEMBESTADO: 

PROPOSTAS POSSÍVEIS A PARTIR DE “AS ONDAS” DE VIRGINIA WOOLF 

 
   Mas o instante-já é um pirilampo que acende e apaga, acende e apaga. O 

presente é o instante em que a roda do automóvel em alta velocidade 

 toca minimamente o chão. E a parte da roda que ainda não tocou,  

tocará num imediato que absorve o instante presente e torna-o passado.  

Eu, viva e tremeluzente como os instantes, acendo-me e me apago, 

 acendo e apago, acendo e apago. Só que aquilo que capto em mim tem,  

quando está sendo agora transposto em escrita, 

 o desespero das palavras ocuparem mais instantes 

 que um relance de olhar. Mais que um instante, quero o seu fluxo. 
 

LISPECTOR (1978, p. 16) 

 

Nesse segundo capítulo, a partir de uma pista, a imagem literária de “As ondas”, 

de Virginia Woolf, de uma “besta acorrentada que pateia na praia”, pretendo fazer um 

estudo sobre a produção do romance “As ondas”, e desenvolver a relação entre a escrita 

dessa obra com os conceitos de “devir-animal” e “blocos de sensações – perceptos e 

afectos” – de Gilles Deleuze e Félix Guattari, investigados no capítulo anterior. Pretendo, 

ainda, aproximar tal prática literária com a da arte da performance e com o Teatro da 

Crueldade, de Antonin Artaud. Isso porque, correlacionando a escrita de Woolf com estes 

conceitos, almejo aproximar sua produção com a noção de uma “escrita performática” 

produzida a partir de seu inconsciente produtivo, conforme Deleuze e Guattari, para enfim 

desenvolver a noção de um “corpo desembestado”, corpo este que se concretiza em ações 

artísticas que realizo no campo da arte da performance.  

  Tenho o interesse, também, em explicitar como a imagem da besta acorrentada e 

o modo de produção literária de Woolf em “As ondas” permeiam e afetam meu processo 

criativo/inventivo performático, cujas conexões desdobram-se em ações e sensações 

corpóreas, o “estado intensivo” de um “corpo desembestado”. Literatura, vida, teatro, 

filosofia e arte da performance convergem-se, explicitando uma “potência” de um corpo 

em atividade que age a partir de intensas sensações que o fazem ultrapassar a consciência 

e, assim, produzir novas combinações.  
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2.1. “As ondas” de Virginia Woolf 

“As ondas” é um livro escrito pela autora Virginia Woolf, que viveu na Inglaterra 

no início do século XX, publicado em Londres em 1931. Trata-se de uma obra em que 

são apresentados seis personagens que tentam reter, no “agora”, o que a própria autora 

chamava de uma “combinação de pensamento; de sensação; a voz do mar”113. Woolf nos 

oferece uma literatura que enreda e se desenreda, cheia de lacunas e remendos, 

questionando e apontando lugares incógnitos:  

Eu, misturado com um desconhecido garçom italiano – o que sou eu? Não há 

estabilidade neste mundo. Quem dirá o significado de qualquer coisa? Quem 

predirá o voo de uma palavra? Um balão navega sobre as copas das árvores. 

Falar em conhecimento é fútil. Tudo é experiência e aventura. Sempre estamos 

nos misturando com quantidades desconhecidas. O que está por vir? Não sei.114 

  

A autora lança sobre o leitor a descrição de desordenados blocos de sensações, 

relâmpagos permanentes e descontínuos de pensamentos dos personagens que convivem 

desde a infância até o fim da meia-idade. No início dos capítulos, a autora evoca uma 

imagem poética do mundo exterior, o mar e as ondas, do amanhecer ao entardecer. Após 

estes prelúdios, Woolf apresenta a voz interior de cada uma das personagens descrevendo 

o mesmo momento no tempo, porém, cada um progride dissolvendo-se pouco a pouco, 

não se aportando em uma identidade precisa, criando uma espécie de sinfonia de vozes 

que se cruzam de maneira harmônica e também dissonante. Virginia Woolf, em “As 

ondas”, desvela, não explica, faz ver e sentir uma experiência instável e movediça e, para 

Lehmann115:  

Escolhe seis personagens, três homens e três mulheres, e delineia suas vidas 

através de nove episódios; cada um tem um breve prefácio e é separado dos 

outros por interlúdios curtos e descritivos, nos quais o sol se levanta sobre um 

jardim à beira-mar e se deita no final; o crepúsculo porém não é apenas o fim 

do dia, mas também o fim do ano, de modo que a ação é dividida 

simbolicamente não apenas por momentos do dia, mas também pelas estações 

do ano. E atrás de tudo estão as ondas, imagem do eterno retorno, do pulsar do 

universo [...]. A cada uma das personagens, Virginia dá uma etiqueta 

descritiva, ou seja, uma frase musical que se repete em variações através de 

todo o livro.  
  

                                                           
113 WOOLF, Virginia apud STRATHERN, Paul. Virginia Woolf em 90 minutos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2009, p.73. “Essa assustadora tarefa narrativa do realista: continuar desde o almoço até o jantar: é falsa, 

irreal, meramente convencional [...].  Em As ondas “quero eliminar todo desperdício, inércia, superfluidade; 

dar o momento inteiro, tudo o que ele inclui. Dizer que o momento é uma combinação de pensamento; 

sensação; a voz do mar”. 
114 WOOLF, Virginia. As ondas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p. 88. 
115 LEHMANN, John. Vidas Literárias – Virginia Woolf. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989, p. 79-

80. 
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As personagens Susan, Bernard, Louis, Jinny, Neville e Rhoda parecem estar fora 

do tempo ao exporem suas respectivas pessoas. O que se lê em cada linha é o abandono 

de qualquer cronologia e de quase toda geografia em favor de intensidades que evoluem 

em um espaço interior indeterminado, “impessoal”. A forma pulsante da escrita 

fragmentária de Woolf transmite a experiência de estarem vivos em uma realidade 

atemporal, um eterno presente. Quando despida dos recursos mediadores da trama, sua 

escrita ganha um empolgante caráter imediato. Conforme Paul Strathern116: 

Em As ondas, Virginia Woolf consegue transmitir ao mesmo tempo a fluidez 

e a precariedade da identidade pessoal. Num nível puramente pessoal, essa 

era uma preocupação constantemente. A ameaça do colapso mental tornou-a 

profunda e constantemente consciente da fragilidade de sua própria 

personalidade [...]. As ondas eleva-se muito acima de suas inquietações 

particulares, a tal ponto que reconhecemos a universalidade dessa condição.  
  

  Estas seis personagens ainda referem-se e relacionam-se com um sétimo indivíduo 

– Percival – cuja vida não adentramos. Tão importante para os demais por jamais 

aparecer, ele constitui um centro de apoio em seus caminhos. Mas ele parte para a Índia, 

cai do cavalo e morre, deixando os amigos descentralizados e desamparados. “As ondas 

permite ouvir o canto polifônico de seis crianças condenadas à solidão e à morte”.117 Há 

muitas referências a acontecimentos da vida da autora, já que o irmão de Woolf, Thoby, 

morre prematuramente após uma viagem à Grécia, ocorrida em 1906. No entanto, não 

parece ser um romance autobiográfico. Em “As ondas”, conforme Lemasson118:   

O barulho do mar estará mais presente do que qualquer um dos seus livros, 

chegando inclusive a pulverizar a intriga em proveito do ritmo. Seis 

personagens se entrecruzam e proferem solilóquios. Rhoda, silhueta miúda, 

delicada e translúcida, permeável a todos os choques da existência, se parece 

como uma irmã com a pequena Ginia. Em seu Diário, a romancista escreverá 

a propósito desse livro, cuja concepção foi tão longa e dolorosa. “Será a 

infância, mas não será a minha infância”. Uma afirmação que diz muito sobre 

o seu trabalho de composição. Virginia Woolf mais do que ninguém se inspira 

em sua vida para compor o material de sua obra, mas seu trabalho consiste em 

apagar qualquer indício autobiográfico. Para tanto, inventará uma língua e uma 

estrutura narrativa decididamente inovadoras [...]. Em As ondas, não hesitará 

em quebrar a própria noção de individualidade. Entretanto, apesar dos 

diferentes estratagemas utilizados, Virginia está ali. Se Rhoda puxou a ela, 

sempre oscilando devido à violência de suas emoções, Virginia também tem 

semelhanças com Louis, perdido em seus devaneios, e tem a mesma 

inteligência viva do brilhante Neville.  
 

                                                           
116 STRATHERN, Paul. Op. cit., 2009, p. 74. 
117 LEMASSON, Alexandra. Virginia Woolf. Porto Alegre/RS: L&PM, 2011, p. 18.  
118 Idem. Ibidem, p. 17-18.  
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  Desse modo, as personagens retratam seis ou mais partes de Virginia, com base 

em características extraídas dos seus amigos mais íntimos, mas ultrapassando 

individualidades, abrindo passagem para um “eu” sempre diferido, sempre a perder-se e 

a reinventar-se. Todos são partes um dos outros, e imbricam-se todo o tempo para que 

surjam suas vozes. Mas não se tratam de vozes exclusivas, que remetam a algo de 

irredutível, porém uma sinfonia de vozes oclusivas, explosivas, que nascem do 

entroncamento de um acorde composto de todas as vozes que tramam-se sob uma só fala. 

A personagem Bernard diz: 

Como são raramente visitados os nossos amigos, pouco conhecidos – é 

verdade; e ainda assim, quando encontro um desconhecido, e tento expor, aqui 

nesta mesa, o que chamo de “minha vida”, não é para uma vida que olho, ao 

recordar; não sou uma pessoa; sou muitas; não sei bem quem sou – Jinny, 

Susan, Neville, Rhoda ou Louis – nem como distinguir minha vida das suas.119 
  

  As personagens do romance parecem silhuetas que mergulham no nevoeiro, não 

permitindo ao leitor diferenciá-las, nem os detalhes das vidas exteriores ou mesmo a 

maneira exata como se exprimem. No entanto, é ainda possível notar que, no decorrer do 

livro, elas vão se modificando após mortes, perdas e alguns desapontamentos. Ao mesmo 

tempo, interligam-se e conectam-se com o mundo, fazendo passar sensações ferinas, 

cintiladas, múltiplas e abundantes. Eis o mundo inventado por Woolf junto a suas 

personagens120:  

mas essas águas rumorejantes sobre as quais construímos nossas loucas 

plataformas são mais estáveis que os gritos selvagens, fracos e inconsequentes 

que emitimos quando, tentando falar, nos erguemos; quando raciocinamos e 

pronunciamos coisas falsas como “eu sou isto, sou aquilo!”. A linguagem é 

falsa.  
 

  Então, será que uma escrita pode ganhar consistência para suportar tudo isto? Ou 

quando é que a escrita, ela mesma, se desmancha? Este esforço de Woolf para libertar-se 

das formas, dos hábitos e dos métodos antigos para se produzir um romance, imprimiu 

em “As ondas” seu dinamismo próprio. A ação dilui-se, restando um romance não-

figurativo, obscuro. Para Deleuze e Guattari121: 

Em As ondas, Virginia Woolf, que soube fazer de toda sua vida e sua obra uma 

passagem, um devir, toda espécie de devires entre sexos, elementos e reinos, 

mistura sete personagens, Bernard, Neville, Louis, Jinny, Rhoda, Suzanne e 

Perceval; mas cada um desses personagens, com seu nome, sua 

                                                           
119 WOOLF, Virginia. Op. cit., 2004, p. 207. 
120 Idem. Ibidem, 2004, p. 103. 
121 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 36- 37. 
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individualidade, designa uma multiplicidade (por exemplo Bernard e o 

cardume de peixes); cada um está ao mesmo tempo nessa multiplicidade e na 

borda, e passa a outras. Perceval é como que o último, envolvendo o maior 

número de dimensões [...]. Cada um avança como uma onda, mas, no plano de 

consistência, é uma só e mesma Onda abstrata, cuja vibração se propaga 

segundo a linha de fuga ou de desterritorialização que percorre todo o plano 

(cada capítulo do romance de Virginia Woolf é precedido de uma meditação 

sobre um aspecto das ondas, sobre uma de suas horas, sobre um de seus 

devires).   
 

2.2. O processo de criação literária de Woolf em “As ondas”: fluxo de consciência 

ou produção inconsciente?  

  Ao investigar o processo de criação literária de Virginia Woolf, encontra-se com 

grande recorrência o conceito de “stream of consciousness” (fluxo de consciência), 

desenvolvido por William James em “Princípios de Psicologia”122, associado ao seu modo 

de produção. O “fluxo de consciência”, para o autor, trata da consciência como um fluxo 

contínuo do pensamento ao estabelecer relações entre eventos presentes e passados, em 

um movimento ininterrupto de sentimentos, impressões, percepções de um indivíduo. “A 

consciência, desde o dia que nascemos, é de uma abundante multiplicidade de objetos e 

relações [...]”123. Razera124, por exemplo, defende a técnica do fluxo de consciência como 

recurso narrativo em “As ondas”, na qual o monólogo interior do personagem-narrador 

oferece à palavra a manifestação direta do pensamento. Conforme James125: 

Todo pensamento tende a ser parte de uma consciência pessoal. Dentro de 

cada consciência pessoal, o pensamento está sempre mudando. Dentro de cada 

consciência pessoal, o pensamento é sensivelmente contínuo. Ele sempre 

parece lidar com objetos independentes de si próprio [...]. A consciência, 

portanto, não aparece a si mesma talhada em pedaços. Palavras tais como 

“cadeia” ou “sucessão” não a descrevem adequadamente como ela se 

apresenta na primeira instancia. A consciência não é algo juntado; ela flui. [...] 

As coisas são distintas e descontínuas; elas passam diante de nós numa 

sucessão ou cadeia, fazendo frequentemente aparecimentos explosivos e 

partindo-se em duas. Mas suas vindas e idas e contrastes não rompem mais o 

fluxo do pensamento que as pensa, do que elas quebram o tempo e o espaço 

em que jazem.  
 

 Para Razera126, “essa narrativa do “eu” representa a dinâmica da mente, psique, 

consciência ou interioridade. Supõe-se que o fluxo de pensamentos, sentimentos, imagens 

                                                           
122 JAMES, William. Pragmatismo e outros textos. São Paulo: Abril Cultural, 1985, p. 119. 
123 Idem. Ibidem, p. 121. 
124 RAZERA, Maria das Graças. As ondas: o tempo do romance de Virginia Woolf. Cascavel/PR: Coluna 

do Saber, 2009, p. 57. 
125 JAMES, William. Op. cit., p. 121-132. 
126 RAZERA, Maria das Graças. Op. cit., 2009, p. 57. 
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e impressões associadas entre si sejam contínuos e incessantes”. Ou seja, o “fluxo de 

consciência”, segundo Razera, é um conjunto de técnicas que expressam a interioridade 

e, em “As ondas”, é utilizado enquanto recurso para expor o drama íntimo e onipresente 

das personagens.  

  Contudo, em Deleuze e Guattari, apreendo a produção literária de “As ondas” 

enquanto atividade cujo pensamento é atravessado por fragmentos, devires impessoais, 

“talhações”, por blocos de sensações, por perceptos e afectos conectados através de seus 

infinitos e múltiplos “campos de intensidade”. Um “fluxo de inconsciência”, uma vez que 

o inconsciente é sempre perpassado por “estados intensivos”. Estes estados intensivos 

podem também serem chamados de devir, ou seja, de sensações intensas que alimentarão 

o desejo, a produção. É Claudio Ulpiano127 que contribui a ultrapassar a consciência 

interiorizada proposta por William James: 

Espinosa vai nos fazer uma tese da consciência, explicando que o que temos 

e chamamos de consciência é apenas um efeito, um resultado dos encontros 

que os nossos corpos fazem na natureza. Ou seja, o meu corpo, a minha vida 

não para de se encontrar com outros corpos e com outras vidas. E nessa 

associação, neste encontro de corpos, o meu corpo vai receber marcas, marcas 

dos encontros, resultado dos encontros. E a minha consciência é exatamente 

isso, o efeito do encontro de corpos. Então a minha consciência é constituída 

por marcas, ou signos, ou letras; a minha consciência é apenas o resultado 

deste encontro de corpos, o que implica dizer que a minha consciência não é 

ativa, ela é resultado de forças que vem de fora. Ora, se a minha consciência 

é resultado das forças que vem de fora, significa que o homem da consciência 

é o homem da servidão. O homem da consciência, o homem que não consegue 

ultrapassar a sua própria consciência, ele está sempre constituído por essas 

forças que vem de fora, e ele é um corpo apaixonado, ele é um efeito, em 

termos físicos, ele é um resultado. O que ele é então? Ele é aquilo que as 

forças que vierem de fora determinarem que ele seja.  

 

 William James, em “Princípios de Psicologia”, trata a consciência enquanto um 

comportamento psíquico e subjetivo que produz a partir do fluxo de contato com objetos 

que surgem na vida, enquanto Deleuze e Guattari, a partir de Espinosa, a compreendem 

enquanto apenas mais um funcionamento do pensamento, que reproduz e, portanto, não 

cria nada: “Dependo sempre de um agenciamento de enunciação molecular, que não é 

dado na minha consciência, assim como não depende apenas de minhas determinações 

sociais aparentes, e que reúne vários regimes de signos heterogêneos.” 128 Para os autores, 

                                                           
127 ULPIANO, Cláudio. Pensamento e Liberdade em Espinosa. Aula disponível em: 

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?page_id=567. Transcrição nossa. Acesso em: 14 de 

fevereiro de 2016. 
128 DELEUZE, G; GUATTARI, F. Op. cit., 2. v., 1995, p. 23-24. 

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?page_id=567
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o que produz é o inconsciente, que “impessoal” assim como o “desejo”, não pertence à 

subjetividade já dada, mas produz real, na realidade e de realidade: “escrever é talvez 

trazer à luz esse agenciamento inconsciente, selecionar as vozes sussurrantes, convocar 

as tribos e os idiomas secretos”129. Para Ulpiano130, o inconsciente:  

não está aqui para buscar o que é melhor para os homens, nem buscar o que é 

verdadeiro na natureza, mas para ultrapassar aquilo que “é”. Produzir o novo, 

produzir novos modos de vida, produzir novas linhas, novas formas de 

pensamento, uma outra arte, uma outra música, um outro pensamento [...]. O 

poder de produzir outra maneira de existir [...] é o que Deleuze chama de 

pensamento, que vai se ligar com a questão da liberdade. [...] Obter a liberdade 

pela força maior da vida, que é o pensamento. Espinosa é o pensador do devir, 

é o pensador do processo [...]. Por isso Deleuze e Espinosa, ao pensarem o 

inconsciente, vão relacioná-lo a um campo de forças, a um campo produtivo, 

[...] um inconsciente produção, inconsciente força, ou seja, um inconsciente 

das semióticas das intensidades [...]. É preciso verificar que outras forças, 

além da consciência, passam em nossas vidas.  
 

  Apesar de tanto James quanto Deleuze e Guattari tratarem de fluxos, Woolf parece 

não reduzir sua escrita às funções elementares de comando e descrição linguísticos já 

compreendidos pela “consciência”. Seu pensamento usina, “pateia”, persuade e firma 

alianças outras, manifesta arrebatamentos e impulsos ilimitados através da literatura. Isso 

porque pensar, conforme Deleuze e Guattari, não é o exercício inato da faculdade da 

subjetividade do sujeito; este se faz no “entremeio”, no interstício ou na disjunção do ver 

e do falar, em mistos de aleatório e acaso. Para Deleuze131, pensar assume novas figuras: 

Pensar é [...] obter singularidades; reencadear as extrações, os sorteios; e 

inventar, a cada vez mais, as séries que vão da vizinhança de uma 

singularidade à vizinhança de outra. Existem singularidades de todos os tipos, 

sempre vindas de fora [...] apanhadas em relações de forças; singularidades 

de resistência, que preparam as mutações; e mesmo singularidades selvagens, 

que ficam suspensas no lado de fora sem entrar em relações nem se deixar 

integrar... (e somente aí o “selvagem” adquire sentido, como experiência, mas 

como o que ainda não entra na experiência).  

 

  Portanto, podemos afirmar que a produção de Woolf parte de um inconsciente 

onde o pensar é uma violência sobre as faculdades. Pensar, conforme Artaud, é uma 

produção selvagem e “cruel”, com ele cometemos a travessia destes estados sensíveis 

que, embora reais, são invisíveis e indizíveis. Para Deleuze e Guattari, o inconsciente é 

                                                           
129 DELEUZE, G.; GUATARRI, F. Op. cit., 2. v. 1995, p. 24. 
130 ULPIANO, Cláudio. Pensamento e Liberdade em Espinosa. Aula disponível em: 

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?page_id=567. Transcrição nossa. Acesso em 14 de 

fevereiro de 2016. 
131 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005, p. 125. 

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?page_id=567
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“maquínico”, nele o pensamento está sempre em processo, uma vez que tratam o processo 

enquanto “ruptura, intrusão, fora de uma relação fictícia com o eu, substituindo-a por uma 

relação com o “demoníaco” na natureza.”132   

 

2.2.1. A besta acorrentada e a criação literária de “As ondas”: devir-animal e blocos 

de sensações 

  A pesquisa “Corpo desembestado: relações entre teatro, literatura e filosofia”, 

parte de uma afecção com a imagem literária do livro “As ondas”, a de uma besta 

acorrentada que pateia na praia:  

Vejo pássaros selvagens, e instintos mais selvagens do que os mais selvagens 

pássaros erguem-se do meu selvagem coração. Meus olhos são selvagens; 

meus lábios, firmemente comprimidos. O pássaro voa; a flor dança; mas eu 

ouço sempre o embate monótono das ondas; e a besta acorrentada pateia na 

praia. Pateia sem parar.133  
 

O romance “As ondas” parece penetrar em “zonas intensivas” ou de 

“indiferenciação” com outros seres e outras coisas de uma vida que se emancipa das 

constrições subjetivas, descola-se da forma humana. A imagem da besta que Woolf nos 

apresenta é, portanto, uma pista, um sinal que pode ser lido enquanto a resistência 

contínua de um patear animal, um instinto “mais selvagem do que as mais selvagens” 

bestas, um devir “além homem”, obstinado, indomável, à espreita; um “devir-animal”. 

Para Deleuze134:  

Seria preciso dizer que, no limite, um escritor escreve para os leitores, ou seja, 

“para uso de”, “dirigido a”. Um escritor escreve “para uso dos leitores”. Mas 

o escritor também escreve pelos não-leitores, ou seja, “no lugar de” e não “para 

uso de”. Escreve-se, pois, “para uso de” e “no lugar de” [...]. Escrevo no lugar 

dos selvagens, escrevo no lugar dos bichos [...]. Escrever é necessariamente 

forçar a linguagem, a sintaxe, porque a linguagem é a sintaxe, forçar a sintaxe 

até certo limite, limite que se pode exprimir de várias maneiras.   

 

Como já vimos, o devir-animal não se trata de uma atividade onde se imitaria uma 

fúria animal, a fim de atingir uma forma animal no homem e sim, de uma experiência que 

                                                           
132 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Ed.34, 2010, p. 

41. 
133 WOOLF, Virginia. Op. cit., 2004, p .44. 
134 DELEUZE, Gilles. Abecedário de Gilles Deleuze. Transcrição integral do vídeo, para fins 

exclusivamente didáticos. Realização de Pierre-André Boutang e produzido pelas Éditions Montparnasse, 

Paris. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: Raccord. 

Disponível em: http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf. Acesso em: 

20 de setembro de 2014.  

http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf
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se passa entre homem e bicho, impossível de ler com sentidos certos, com interpretações 

previsíveis. A escrita de Woolf, a partir de Deleuze e Guattari, pode ser apreendida como 

uma prática grávida de “estranhos devires que não são devires-escritor, mas devires-rato, 

devires-inseto, devires-lobo [...]. O escritor é um feiticeiro porque vive o animal como a 

única população perante a qual é responsável de direito”135. Woolf136 torna expresso: 

Não, desejo mergulhar; visitar profundezas remotas; exercitar de vez em 

quando minha prerrogativa de nem sempre agir, mas de também explorar; 

ouvir sons vagos, ancestrais, de ramos estalando, de mamutes; ter indulgência 

para com impossíveis desejos de abarcar com os braços do entendimento o 

mundo inteiro – desejos impossíveis para aqueles que agem. Quando 

caminho, não tremo com as estranhas oscilações e vibrações de simpatia, que, 

desamarrado como estou do meu ser particular, me ordenam que abrace essas 

grandes manadas.  
 

A escrita de Woolf, portanto, pode ser apreendida como uma rede de “intensidades 

em fluxos” atravessadas por um devir-animal que produz infinitas mutações na estrutura 

significante dominante, forçando a linguagem a um livre tráfego de palavras para além 

do seu domínio inicial de aplicação. Por isso, o devir-animal-escritor escreve a cavalo, 

explorando os meios, atropelando, passando a galope, fora da margem, saltando 

obstáculos. De acordo com Deleuze e Guattari, “Virginia Woolf não se deixa viver como 

um macaco ou um peixe, mas como uma penca de macacos, um cardume de peixes, 

segundo uma relação de devir variável com as pessoas das quais ela se aproxima”137. Em 

“As ondas”, Woolf138 proclama: 

Vejo tudo isto. Sinto tudo isto. Estou inspirado. Meus olhos enchem-se de 

lágrimas. Meu arrebatamento ferve. Espuma. Torna-se artificial, falso. 

Palavras, palavras e mais palavras galopando, agitando as longas crinas e 

caudas; por alguma falha minha, não consigo abandonar-me a seus dorsos [...]. 

Meu encanto e a fluência de minha linguagem, inesperada e espontânea, 

também a mim me deliciam [...]. Enquanto falo, as imagens não cessam de 

borbulhar dentro de mim.  

 

Escrever, para Deleuze e Guattari, não se trata de uma atividade que encontra seu 

lugar assegurado. Um escritor precisa gerar um espaço onde tudo é possível sem exclusão 

ou negação, acionar sua “máquina desejante” e delirante, estabelecer contato com o 

“impessoal”. O corpo do escritor é então tomado pela fluidez das sensações que provocam 

mutações, alterações indomáveis que o fazem produzir, criar. É possível, portanto, 

                                                           
135DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 21. 
136 WOOLF, Virginia. Op. cit., 2004, p. 85. 
137 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 20. 
138 WOOLF, Virginia. Op. cit., 2004, p. 62- 63. 
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associar tal atividade a uma “experiência esquizofrênica” do pensamento, onde não há 

mais lugar que separe o produzir e o produto. De acordo com os autores139: 

O esquizo dispõe de modos de marcação que lhes são próprios, pois, 

primeiramente, dispõe de um código de registro particular que não coincide 

como o código social ou que só coincide com ele a fim de parodiá-lo. O código 

delirante ou desejante apresenta uma fluidez extraordinária. Dir-se-ia que o 

esquizofrênico passa de um código a outro, que embaralha todos os códigos, 

num deslizamento rápido, conforme as questões que lhe apresentam, jamais 

dando seguidamente a mesma explicação [...], não registrando nunca do 

mesmo modo o mesmo acontecimento [...]. Há uma experiência esquizofrênica 

das quantidades intensivas em estado puro, até um ponto quase insuportável – 

uma matéria e uma glória celibatárias sentidas até o ponto mais alto, como um 

clamor suspenso entre a vida e a morte, um sentimento intenso, de passagem, 

estados de intensidade pura e crua despidos de sua figura e sua forma.  
 

Trata-se de pensar em uma escrita como uma prática onde o escritor ultrapassa, 

borra, transborda os limites da linguagem sempre a favor de sensações que rompem com 

“instituições centrais, estabelecidas ou que buscam se estabelecer”140. Portanto, Woolf 

evidencia, em “As ondas”, uma linguagem na condição de sistema em desequilíbrio, 

impregnada por uma dimensão “intensiva” a forçar a sintaxe e o encadeamento das ações, 

abrindo as palavras para intensidades profundas, inauditas, e embarcando em devires 

minoritários, inumanos, plurais e impessoais. Para Pelbart141: 

Daí porque, diz Deleuze com tanta insistência, escrever não é contar suas 

lembranças, suas viagens, seus amores, seus fantasmas. Num certo sentido é 

todo o contrário. Pois escrever é desertar precisamente o eu, essa forma 

dominante, hegemônica, personológica, edipiana, neurótica, esse estado 

doentio através da qual uma certa literatura insiste em perpetuar-se. Escrever 

é abandonar esse cortejo mórbido, pois apenas assim pode a literatura 

responder à função proposta por uma linhagem de autores que Deleuze 

pretende alinhavar: a de liberar a vida por toda a parte onde ela esteja 

aprisionada – e ela está aprisionada, sobretudo na forma dominante do eu.  
 

O “impessoal” da escrita produz uma dimensão invisível, impalpável e anônima. 

Imagens e ideias conectam-se segundo uma lógica que pode não ser evidente, mas que 

não obstante é real. A escrita de Woolf procede por fragmentos, por intervalos que 

correspondem a um “entre-dizer”; trata-se de um elogio ao movimento, ao inconfessável, 

ao impossível e incontornável no pensamento. Opera por um frenesi silencioso que cessa 

                                                           
139 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 2010, p. 29- 33. 
140 Idem. Op. cit., 4. v. 1997, p. 30. 
141 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2000, p. 71. 
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com unidades e identidades, com a primazia do Mesmo, com a exigência do “Eu-sujeito”; 

produz por exílio e dissolução de si. Para Maurice Blanchot142: 

Escrever é quebrar o vínculo que une a palavra ao eu [...]. Escrever somente 

começa quando escrever é abordar aquele ponto em que nada se revela, em 

que, no seio da dissimulação, falar ainda não é mais do que a sombra da fala, 

linguagem que ainda não é mais do que a sua imagem, linguagem imaginária 

e linguagem do imaginário, aquela que ninguém fala, murmúrio do incessante 

e do interminável a que é preciso impor silêncio, se se quiser, enfim, que se 

faça ouvir.   
 

Pela extensão “impessoal”, abalam-se os territórios de “sentido”143, e a linguagem 

escapa de seu uso maior, figurativo, produzindo uma linguagem aberta à uma dimensão 

estrangeira dentro da própria língua materna, a qual tudo pode ser reinventado. “Escrever 

nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 

regiões ainda por vir”144. Escrever, portanto, só pode aspirar a um devir, uma vez que o 

encontro que esta produção convoca somente se realizará se estes fluxos “esquizos” se 

reunirem. Para Deleuze e Guattari145: 

O escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na 

sensação, e que faz gaguejar a língua corrente, ou tremer, ou gritar, ou mesmo 

cantar: é o estilo, o “tom”, a linguagem das sensações ou a língua estrangeira 

na língua [...]. O escritor torce a linguagem, fá-la vibrar, abraça-a, fende-a, para 

arrancar o percepto das percepções, o afecto das afecções, a sensação da 

opinião.  

 

A criação literária é, portanto, sempre o efeito de uma tensão ou instabilidade 

gramatical, como um devir outro da língua, a invenção de uma nova sintaxe ou de uma 

espécie de língua estrangeira no interior da língua do escritor. Mas para ultrapassar a 

língua materna, é preciso aderir a um outro tipo de percepções e de afecções que excedem 

todas as vivências para extrair, do vivido, inéditas sensações e dar-lhes uma vida própria, 

fazê-las viver a sua própria vida. Precisa começar pelo “meio” para atingir, em suma, 

                                                           
142 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 16- 42. 
143 LUIZ, Elton. “Letra G, de Gilles”. In: CRUZ, Jorge. (Org.). Gilles Deleuze: sentidos e expressões. Op. 

cit., 2006, p.26-27. “Não ter sentido é uma maneira de se expressar um sentido irrepresentável pela maneira 

habitual de se compreender a linguagem [...]. Para Deleuze, o sentido nunca falta. Pois dizer que o sentido 

falta é já produzir um sentido, que faz com que a linguagem chegue ao seu limite, limite esse ao qual a 

conduz o pensamento que, em sua imanência, se expressa. O sentido é o acontecimento da linguagem. Não 

ter sentido indica que o sentido só existe enquanto produzido.” 
144 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit. 1. v. 1995, p. 13. 
145 Idem. O que é filosofia? São Paulo: Ed.34, 1992, p. 228. 



69 
 

perceptos e afectos como seres autossuficientes, como entidades autônomas. Para 

Deleuze146: 

É no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O meio não 

é uma média, e sim, ao contrário, um excesso. É pelo meio que as coisas 

crescem. Era a ideia de Virginia Woolf. Ora, o meio não quer dizer 

absolutamente estar dentro de seu tempo, ser de seu tempo, ser histórico; ao 

contrário: é aquilo por meio do qual os tempos mais diferentes se comunicam. 

Não é nem o histórico nem o eterno, mas o intempestivo. E um autor menor é 

justamente isso: sem futuro nem passado, ele só tem um devir, um meio pelo 

qual se comunica com outros tempos, outros espaços.  

 

Produzir atravessado por blocos de sensações – afectos e perceptos – conforme os 

autores, é o modo de produção de pensamento nas artes. Um escritor, assim como um 

performer, parte de um caos no seu pensamento a fim de germinar novos mundos, gerar 

novas existências. Precisa criar um abalo no seu modo de pensar, produzir novas 

composições. O que um escritor faz, para Deleuze e Guattari, é fluir num continuum 

entrecruzamento, arrastando neste movimento muitos elementos heterogêneos, blocos 

descontínuos de matérias sensíveis, fluir por muitas sensações distintas. Para Deleuze e 

Guattari147: 

Como tornar um momento do mundo durável ou fazê-lo existir por si? Virginia 

Woolf dá uma resposta que vale para a pintura ou a música quanto para a 

escrita: “Saturar cada átomo”, “Eliminar tudo o que é resto, morte e 

superfluidade”, tudo o que gruda em nossas percepções correntes e vividas, 

tudo o que alimenta o romancista medíocre, só guardar a saturação que nos dá 

um percepto, “Incluir no momento o absurdo, os fatos, o sórdido, mas tratados 

em transparência. “Colocar aí tudo e contudo saturar.”.  
 

O campo da linguagem de “As ondas” é, portanto, um espaço percorrido por 

“linhas intensivas”, ou seja, sensações que o colocam em “fuga”. Para Deleuze e Guattari, 

um “acontecimento escrita” produzido por “agenciamentos coletivos de enunciação”148 

entre corpos e conteúdo, gerados por ações e paixões; por agenciamentos “maquínicos” 

                                                           
146 DELEUZE, Gilles. Sobre o teatro: um manifesto de menos; O esgotado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2010, p. 35. 
147 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 1992, p. 223. 
148 AGUIAR, Leonel Azevedo de. “A amizade filosófica entre Deleuze e Foucault: Questões em torno da 

noção de poder”. In: CRUZ, Jorge. (Org.). Gilles Deleuze: sentidos e expressões. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna Ltda., 2006, p.124. “São fluxos esquizos, que abrem as possibilidades de novos 

agenciamentos de enunciação: simultaneidade de sujeito, objeto e meio de expressão, ruptura da tripartição 

entre o campo da realidade, o campo da representação e o campo da subjetividade. Os agenciamentos 

coletivos de enunciação produzem seus próprios meios de expressão, pois trabalham, simultaneamente, 

com os fluxos semióticos, os fluxos materiais e os fluxos sociais.” 
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de atos e de enunciados, por transformações corpóreas das quais novas maneiras de ser 

advém. Conforme Daniel Lins149: 

Tentar enfim produzir uma escrita como um devir-intensidades em um corpo 

que se embriaga com um copo d’água [...]. Escapar ao vazio das palavras, da 

interpretação, através de uma escrita úmida, salgada, fora da placenta, sem 

origem, uma escrita sem mãe, sem pai [...]. É que as palavras parecem 

desencarnadas, desvitalizadas quando se trata de narrar o itinerário de um 

nômade, de um ser geográfico, de um “louco”.  
 

 Deleuze e Guattari defendem que, no espaço de produção literária, o que interessa 

é produzir um mundo, escrever as forças, a imanência, as ondas. A literatura como devir, 

uma relação transversal para garantir uma fenda, um espaço “entre”; e então, 

compreende-se melhor o devir-escritora de Woolf, a sua insistência silenciosa no 

nomadismo. Trata-se de uma escrita da “crueldade”, em que súbitas sensações forçam o 

pensamento a viver o “inominável”150, o ilimitado, o cambiante, o enigmático, o 

inexprimível, o inexplicável.  

 

2.3. Arte e vida em “As ondas” de Virginia Woolf: aproximações com a arte da 

performance 

Virginia Woolf, bem como Antonin Artaud, escreve perpassada por uma atividade 

“cruel”, porosa ao excesso. Trata-se de transcender os contrários, abolir a polaridade e, 

ao captar múltiplas forças, apreender audições e visões, produzir uma escrita das vísceras. 

“Artaud evoca o surgimento de novos “corpos de sensibilidade” arremessando-se de sua 

página escrita”151. Ao concluir a segunda revisão de “As ondas”, em fevereiro de 1931, 

Woolf anuncia uma nota crucial em seu diário: 

Devo registrar – os céus sejam louvados – o fim de As ondas. Escrevi as últimas 

palavras – Ó Morte – há quinze minutos, depois de cambalear sobre as últimas 

dez páginas com alguns momentos de tal intensidade e intoxicação que me 

parecia estar apenas tropeçando atrás de minha própria voz, ou quase, indo 

atrás de alguém que estivesse falando (como quando eu estava louca). Quase 

tinha medo, lembrando as vozes que costumavam voar à minha frente.152 

 

                                                           
149 LINS, Daniel. Op. cit., 1999, p. 40. 
150 Idem. Ibidem, p. 60. Conforme Lins: “O inominável, fino gerenciador do ter, que não significa excesso, 

e do não ter – que é o contrário da falta, pois nele o vazio é pleno –, confunde, provoca gritos de histeria, 

embaralha o senso comum, pois torna possível, pela força e pela violência, a emergência da palavra. 
151 GROSSMAN, Évelyne. Prólogo. In: ARTAUD. Op. cit., 2007, p. 23. 
152 WOOLF, Virginia apud LEHMANN, John. Op. cit., 1989, p. 77. 
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Através do diário da autora, podemos vivenciar o “estado intensivo”, o 

pensamento e a percepção forçados a pensar o impensável, a perceber o imperceptível a 

partir de um campo de sensações bastante caótico. As sensações ressoam em seu corpo e 

a sintaxe criada ergue-se irresistivelmente em sua obra e entra na sensação. Sua escrita 

apresenta-as quase em estado puro, seres de sensação que conservam em si o calor do 

momento, que desvelam o devir não humano do homem e suas zonas de indeterminação: 

Há um obstáculo no fluxo do meu ser; um rio profundo pressiona um 

empecilho; empurra; puxa; um nó resiste no centro de mim. Ah, essa dor, essa 

agonia! Desfaleço, fracasso. Agora, meu corpo descongela; estou aberta, 

incandescente. Agora, o rio se derrama, vasta maré fertilizante rompendo 

eclusas, insinuando-se à força por entre as gretas, inundando livremente a 

terra. A quem darei tudo o que flui através de mim, de meu corpo cálido, meu 

corpo poroso?153  
 

É possível convergir a produção literária em “As ondas” com um possível 

desdobramento da imagem da besta acorrentada que pateia na praia; a besta acorrentada 

resiste aos controles da corrente, pateia diante sua domesticação, intensifica seus 

perceptos para libertar-se. Faz da corrente um instrumento, rompe com a servidão. Corre 

impetuosamente à margem da significância com “uma energia feroz e incontrolável, 

alguma monstruosa forma de vida que “emerge sua crista escura do mar. É a ela que 

estamos ligados; a ela estamos amarrados, como corpos em cavalos selvagens”.”154 Uma 

produção que se agencia povoada por distintas sensações, onde literatura e vida se 

atualizam em um encontro indiscernível. Segundo Herbert Marder155: 

Havia dois momentos, no curso da escrita de um livro, em que ela parecia ser 

arrastada, possuída por euforia artística, ou por seu contrário. Vivia num estado 

inspirado ao escrever um romance, como ocorrera em 1930 e 1931, enquanto 

compunha As ondas. E era novamente dominada por furor artístico quando 

chegava a hora de mandar para o mundo uma grande obra – quando revisava 

provas e esperava resenhas. A impulsividade frenética que move o ato criador 

se apossaria então dela, conduzindo-a na direção da loucura. “Era uma espécie 

de explosão de desespero, emocionalmente tão violenta e extenuante, que todas 

as vezes ela adoecia, com sintomas de ameaça de uma crise nervosa”.  
 

Assim, em “As ondas”, o traço que é germinado a partir do caos já não é mais a 

representação estruturada e a lógica dos sentimentos de um indivíduo, nem mesmo uma 

redução à expressão lógica da língua; e sim, a passagem a um acontecimento sem morada, 

sem assentamentos “identitários”, mas percorridos por perceptos e afectos. “Quando a 

                                                           
153 WOOLF, Virginia. Op. cit., 2004, p. 43.  
154 MARDER, Herbert. Virginia Woolf – a medida da vida. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 86. 
155 Idem. Ibidem, p. 91. 
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linguagem delira, ela atinge um limite, um exterior, que consiste em Visões e Audições 

que já não pertencem à língua alguma [...]. Algo exterior à linguagem, que contudo vem 

à tona unicamente através da linguagem.”156 Ainda segundo Marder157: 

Os diários e cartas de Virginia vinculam suas crises nervosas às suas visões 

criadoras, aplicando aos dois estados a mesma imageria. Se ela retratou com 

frequência uma descida a profundidades aquáticas, um processo de mergulhar 

no abismo oceânico, outras vezes invocou o fogo vulcânico. As forças da 

criação e destruição se interpenetravam, e ela especulou que sua doença servia 

a um “objetivo místico” [...], o que explicava por que seus padecimentos físicos 

lhe inspiravam tão frequentemente “uma tremenda sensação de vida 

começando”.  
 

Virginia Woolf naufraga em suas próprias ondas e arrasta-nos em uma densa 

atmosfera através de uma escrita embriagante, que nasce da “ferida” do estar vivo, onde 

a palavra surge como vestígio e potencialização da experiência, transmutando-se. Mares, 

tempestades, córregos, canais, naufrágios, inundações, lágrimas e toda uma dimensão 

hídrica; um mesmo furor que desliza sobre seu corpo-sem-órgãos. Para que os devires 

surjam na escrita, é necessário que o próprio escritor devenha-outro. Para Pelbart158:  

A fragilidade do escritor não é neurose, nem psicose, mas porosidade ao 

excesso, abertura e permeabilidade àquilo que uma gorda saúde, uma 

autossuficiência acabada, madura, fechada, concluída, funcionando bem 

demais, jamais poderia acolher, abrigar, favorecer. O escritor é aquele que viu 

demais, que ouviu demais, que foi atravessado demais pelo que viu e ouviu, 

que se desfigurou e desfaleceu por isso é grande demais para ele, mas em 

relação ao que ele só pode manter-se permeável se permanecer numa condição 

de inacabamento, imaturidade, imperfeição, fragilidade.  
 

 Woolf, em “As ondas”, escreve bem como um performer, libertando-se dos 

constrangimentos habituais, da imposição dos fatos e das formas, para apanhar no 

“instante-já” o escoamento misterioso dessa coisa perecível: a vida. Ao romper com o 

senso-comum, instaurando uma nova sensibilidade, surge uma outra maneira de lidar com 

a vida, que convoca a produção, a resistência; ao produzir um outro mundo do mundo, 

faz a vida acreditar nesse mundo. Trata-se de uma Live art, cuja escrita presente se recorta 

para evidenciar seus abismos e, em sua obscuridade, fazer nascer novas luminosidades e 

ordenamentos sempre incompletos. Uma “escrita performática” e, conforme Graciela 

Ravetti159: 

                                                           
156 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2000, p. 74. 
157 MARDER, Herbert. Op. cit., 2011, p. 67. 
158 PELBART, Peter Pál.  Op. cit., 2000, p. 65-66. 
159 RAVETTI, Graciela. Nem pedra na pedra, nem ar no ar: reflexões sobre literatura latino-americana. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 39-40. 
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Escreve-se como performer quando as imagens e os objetos criados pela ficção 

se entremesclam com algo de pessoal, com gestos que transbordam o ficcional 

e instalam o real indomável, convocando os agenciamentos coletivos [...]. 

Escreve-se como performer quando a palavra consegue dar um salto a outras 

linguagens, a imagens geradas por outras leis, e o diálogo que se instala faz 

uma alquimia [...]. Escreve-se como performer quando se consegue subtrair 

da vida o que esta tem de jogo, macabro ou divertido, de nascimento ou de 

morte, de princípio ou de fim e se lhe devolvem outras versões desses jogos, 

outras iluminações.  
 

É possível, portanto, afirmar que a autora, em “As ondas”, produz uma “escrita 

performática”, não a partir de um “fluxo de consciência”, mas a partir dos fluxos caóticos 

de sua usina inconsciente de produção. É nesta manufatura que se dá uma escrita móvel, 

transbordante de inteligibilidade e escuridões, translúcida e opaca, floral, ramificada; 

“rizomática”. Uma escrita como revolução, de fluxos rebeldes, do corpo desejante, que 

escapa à consciência e ao juízo. Conforme Ravetti160: 

A performance – inclusive nas várias maneiras em que se assume em 

determinadas formas de escrita e, sobretudo, de leitura – me parece uma forma 

de propiciar a escuta e a visão, localizada entre a estética e a subversão 

política, [...] e o faz a partir de um lugar no qual a gramática e a retórica que 

a determinam surgem do corpo em sua gestualidade, da garganta e suas 

possibilidades espetaculares, por isso não se necessita daqueles que 

pretendem ser espectadores, comentaristas, críticos ou teóricos da 

performance.  

 

“As ondas” de Virginia Woolf é, portanto, uma obra percorrida por saltos em um 

“real indomável”, onde os elementos da trama não reproduzem os códigos instituídos, 

mas inventam novas maneiras de ver e sentir, novos caminhos, outras passagens. Uma 

“escrita performática” liberada de sua forma constritora e que produz uma liberação dos 

conteúdos, onde coexistem vários “eus” estilhaçados capazes de sentir tudo com uma 

intensidade limiar e plural. Para Lins, uma escrita-corpo161:  

A escrita [...] é marca, traço no corpo, escrita-corpo, como um tecido, um 

tapete persa, corpo sem órgãos, fragmentos e desidratadas lembranças, corpo 

erógeno que desconcerta a violência da calma dos falsos perversos [...]. O ato 

de escrever é sempre um ato de violência corporal, uma revolução que estupra 

a epiderme e busca desesperadamente construir uma outra anatomia, um outro 

país onde a filosofia, a arte e a poesia poderão, finalmente, eclodir longe das 

amarras de um corpo estrangulado pelo organismo, que é, para Artaud, risco, 

aniquilamento, morte anunciada de uma escrita orgânica.  
 

                                                           
160 RAVETTI, Graciela. “Performances escritas: o diáfano e o opaco da experiência”. In: HIDELBRANDO, 

Antonio; NASCIMENTO, Lyslei; ROJO, Sara. O corpo em performance: imagem, texto, palavra. Belo 

Horizonte: NELAP/ FALE/ UMFM, 2003, p. 58. 
161 LINS, Daniel. Op. cit., 1999, p. 21-23. 



74 
 

Em “As ondas”, assim como em Artaud, é possível perceber uma escrita enquanto 

uma prática que tumultua as imagens cristalizadas do pensamento e do corpo, para que 

advenha uma literatura em intensa relação com o seu “fora”, o seu estrangeiro, no seu 

livre jogo com as sensações. Uma “escrita-corpo” enquanto o “duplo” da literatura. Não 

se tratam, por isso, de escritas ou ações corpóreas autobiográficas, que partiriam de uma 

consciência pessoal, mas “heterobiográficas”, brotando de toda uma multiplicidade do 

ser, toda a sua afluência. Conforme Pessanha162: 

Escreve uma heterobiografia aquele que, tendo saído para fora da redoma do 

ideal e para fora da detenção identitária, se pôs à deriva e, amparado no 

desconhecimento, experimentou cada coisa com a autoridade do próprio 

corpo! [...] Escreve uma heterobiografia aquele que cancelou o eu 

“autobiográfico” e tornou-se um outro, um outro que é mais presença do que 

o eu.  
 

Portanto, é possível concluir que a produção literária de Woolf é heterobiográfica, 

uma “escrita performática” produzida a partir de afecções que geram infinitas forças em 

um terreno movediço. É neste terreno que emerge a imagem de uma besta acorrentada 

que pateia na praia. Não tentemos interpretar a imagem extraindo dela seus adereços e 

personagens para criar analogias para o trabalho do performer. Porque nascem de uma 

urgência, de uma impulsividade frenética, as sensações e sua literatura estão 

entrecruzadas, abraçadas, atravessadas uma na outra, e fazem a experiência da leitura 

passar pelo corpo, fazendo-o vibrar. Para Pedron163:  

Se na performance o corpo como veículo da arte está em evidência, na 

literatura a forte presença do corpo pode caracterizá-la como performática [...]. 

A exemplo do que acontece na performance, o entendimento da escrita do 

corpo deixa de ser exclusivamente racional e passa a ser construído pelas 

pulsões corporais, pelas experiências que perpassam os sentidos. O corpo 

ocupa o lugar de significante mutável que adquire diferentes significados de 

acordo com as vivências que o potencializam [...]. A presença do corpo 

(desejos, fluxos, intensidades) desconstrói o lugar da racionalidade e ativa o 

leitor, também através de seu corpo, a participar da força sensorial da palavra 

[...]. O texto performático afeta o leitor e, na ação presentificada da leitura, 

gera a própria escrita.  
 

Trata-se, portanto, de uma escrita cujos traços que percorrem a folha são de uma 

natureza “inconduzível”. O interesse da literatura é, para Deleuze e Guattari, evadir-se, 

traçar uma “linha de fuga”, que não é fugir da vida mas, ao invés, fazer a vida fugir, 

                                                           
162 PESSANHA, Juliano Garcia. Instabilidade Perpétua. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009, p. 68- 69.  
163 PEDRON, Denise. “Performance e escrita performática”. In: Cadernos de subjetividade/Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da 

PUC-SP. São Paulo: O Núcleo, 2013, p. 166-167. 
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escapar às suas limitações impostas pelo “eu”. Eis um espaço onde tudo está por vir, onde 

uma potência de vida lhe constitui. Bem como Artaud, Woolf quer questionar também o 

leitor tradicional, anestesiado pela mesmice, e convoca a um “leitor comum”164 para uma 

conexão impessoal com a obra, disponível para abarcar qualquer desconforto durante uma 

experiência do impensável. Para Deleuze165: 

Qual é, então, a saída sutil? Acreditar, não mais em outro mundo, mas na 

vinculação do homem e do mundo, no amor ou na vida, acreditar nisso como 

no impossível, no impensável, que, no entanto, só pode ser pensado: “algo 

possível, senão sufoco”. É essa crença que faz do impensado a potência 

distintiva do pensamento, por absurdo, em virtude do absurdo.   
 

  Nessa “escrita-corpo”, revela-se o apelo do “além-homem”, uma língua menor 

ultrapassando o exercício intelectual e mobilizando uma vasta gama de matérias distintas. 

Liberta-se o corpo para se libertar a língua menor; há um devir físico junto do devir das 

palavras. É físico e ressonante, “co-move”. Afinal, trata-se de uma escrita que é também 

um modo de efetuação de um performer. Conforme Ravetti166: 

Escreve-se como um performer quando se encara e se persegue um momento, 

uma iluminação, um instante único, que vale por todos os tempos possíveis e 

que seguramente só pode aspirar a uma duração fugaz, já que o efeito de 

encontro que o  texto convoca somente surtirá efeito se, e somente se, 

determinadas circunstâncias se reunirem, já que o escritor performer não pode 

ter mais aspirações que ao presente. Ao performático o distingue, além do 

caráter de efêmero, o de inacabado, seu compromisso com a conversação 

possível no agora.  

 

  Ao atualizar perceptos e afectos heterobiográficos e performáticos, Woolf, 

enquanto performer, contagia com sua “escrita-corpo”; produz um arrebatamento no 

leitor. Uma coreografia cartográfica das sensações através do espaço das páginas. Trata-

se, por fim, de uma “escrita performática” que traça n linhas de vida possíveis, e cuja 

grande potência de afecção lida com a experiência de um “devir-outro” como 

despersonalização do sujeito, um devir não humano dos homens, um devir-animal, um 

“desembestar” enquanto criação de vida para além do vivido e até do vivível.   

                                                           
164 WOOLF, Virginia. O leitor comum. Rio de Janeiro: Graphia, 2007, p.11. “O leitor comum [...] é guiado 

pelo instinto de criar para si mesmo, à margem de quaisquer outras miudezas que possa amealhar, alguma 

espécie de plenitude – o retrato de um homem, a descrição de uma época, uma teoria da arte de escrever.”  
165 DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 205. 
166 RAVETTI, Graciela. “Narrativas performáticas”. In: RAVETTI, G.; ARBEX, M. (Org.). Performance, 

exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais. Belo Horizonte: Departamento de Letras Românicas 

UFMG, 2002, p. 63. 
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2.4. Um corpo desembestado 

 
O vento geme suas notas langorosas através das folhas,  

e a coruja canta sua grave queixa, que arrepia 

 os cabelos de quem ouve. Então, os cães, enfurecidos, rompem  

suas correntes, escapam das fazendas distantes; 

 correm, aqui e ali, presas da loucura. De repente, eles se detém, 

 olham para todos os lados com uma inquietação feroz, 

 o olho em chamas: [...] deixam cair suas orelhas inertes, 

 erguem a cabeça, inflam o pescoço terrível, e se põem a uivar,  

um por vez, seja como uma criança que chora de fome, 

 seja como um gato ferido no ventre sobre um telhado,  

seja como uma mulher que vai dar à luz, 

 seja como um moribundo atacado pela peste no hospital [...]. 

 Em seguida, põe-se de novo a correr pelos campos,  

saltando com suas patas sangrentas, sobre os fossos,  

os caminhos, os campos, as ervas e as pedras escarpadas.  

Dir-se-ia que estão atacados pela raiva, procurando uma 

 vasta lagoa para estancar sua sede. [...] eles têm a sede insaciável  

do infinito, como tu, como eu, como o resto dos  

humanos de rosto pálido e comprido.  

 

LAUTRÉAMONT (2005, p. 81-82) 

 

Movimentos desviantes a fim de provocar erosões dos contornos, dissolver os 

sujeitos e convidá-los para um deserto povoado por intensidades. É preciso aliviar o peso 

das medidas, das honras, das verdades absolutas, das “tristezas”167 e das ideias pré-

concebidas. Fazer uso de elementos inventivos, “mutativos” numa variação e 

metamorfose contínua; eis que então “transdisciplinaridades”, atuações não limitadas por 

“quadriculamentos”, reinventam o socius, provocam novas camadas impensadas. 

Conforme Alcantara168: 

É que alguns corpos não aguentam mais esses lugares demarcadores de 

linguagens, enunciados forçados enterrando palavras de ordem feito estacas, 

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

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

pasto comprado para se comer.  
 

Como dissolver o império interior povoado de imagens e sentir a carne “crua”? 

No corpo desembestado, faz-se urgente a arte da performance enquanto prática processual 

com ampla gama de invenção, somente possível por deslocamentos, confundindo 

                                                           
167 LUIZ, Elton. Op. cit., 2006, p. 12-13. “Quando nossa potência é diminuída, diz Espinosa, isso gera uma 

certa forma de tristeza, ou seja, impotência. Neste caso, a tristeza é o efeito de um mau encontro. O mau 

encontro ocorre quando nossa maneira de ser (ou essência) é enfraquecida em favor de uma outra maneira 

de ser que usa seu poder para nos tornar dependentes de sua maneira de ser, de sua perspectiva, enfim, da 

sua verdade. A tirania, em suas mais amplas formas, é a máquina de produzir tristeza”. 
168ALCANTARA, Clarissa. Op. cit., 2011, p. 11- 12. 
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fronteiras e extremidades. Trata-se de um corpo performático que se desvela e que viola 

qualquer acordo com o conhecido. É a descontinuidade que determina seu início e seu 

fim, já que ele sempre nasce pelo “meio”, pelo devir que arrasta muitos fluxos, muita 

hibridação; uma produção artística e de diferença intensificada que produz um outro real, 

possível, atual. Uma disposição ao estranhamento, ao “inusual”. Trata-se, para Juliano 

Pessanha169, de: 

desprender-se do eu autobiográfico, alienado no ideal, o eu-virtual e pré-

narrado pelo rebanho [...]. Deves tornar-te o pássaro, a ave estranha que te 

habita e trazê-la ao mundo sem cálculo e sem negociação [...]. Mas como é 

que se interrompe a avalanche autobiográfica e fictícia do eu? Como é que dá 

o acesso a essa alteridade chamada si-mesmo? E a resposta é: pela emergência 

do corpo. Pelos acontecimentos que tocam e fisgam um corpo exposto... Ali 

onde alguém é tocado e atravessado para além de todo e qualquer 

funcionamento racional, ali onde um espinho cortou a carne e onde uma 

questão insiste em forma-de-ferida, ali é o lugar onde o “eu” deve mergulhar 

e deixar-se desmanchar.  
 

“Corpo desembestado”, uma atividade que provoca um caos nas estruturas 

padronizadas, a fim de germinar, a partir dele, infinitas novas atualizações. Um 

“desembestamento” como potência de deslocamento atravessada por um devir-animal 

rico em articulações e ligações, por novos perceptos e afectos que cavam saídas por toda 

parte; um “corpo desembestado” habitado por uma irreversível força de transformação 

em variação contínua. Um “corpo-sem-órgãos”, vibrátil, enérgico, percorrido por 

sensações impuras que movem um “pensamento sem imagem”, cruzam linhas 

segmentárias e tocam dimensões singulares, dilatam e retraem corpos, mobilizam e 

desmobilizam o sensível, arrastam conteúdos deformados, produzem mutações na 

superfície do corpo. É preciso: 

Inventa[r] para si um “corpo [des]embestado”, justamente para teimar contra 

a “vida besta”, vida de lassidão lasciva, de letargia, de entropia, vida tola 

ensimesmada. O corpo [des]embestado é um obstinado que se opõe ao animal 

domesticado, por instinto sabe encontrar suas matilhas selvagens para espantar 

os rebanhos [...]. Pequenos milagres são feitos no escuro, no imperceptível 

corte da corrente que se quebra [...].170  
 

Trata-se de um corpo, bem como proclamava Artaud, que não tolera todo e 

qualquer adestramento, vindo do racional e iluminista mundo exterior ou do império da 

subjetividade individual ou sob o sistema do juízo de Deus. Um corpo onde uma vida se 

                                                           
169 PESSANHA, Juliano Garcia. Op. cit., 2009, p. 66- 67. 
170 ALCANTARA, Clarissa. Op. cit., 2011, p. 183-184. 
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manifesta em toda sua imanência e se liberta das amarras do eu. Rompe com as 

coordenadas subjetivas, produz espaços “rizomáticos”, rachaduras, fendas, trincas, e 

desenraiza-se das referências humanas. Por acreditar, assim como Artaud e Woolf, que a 

cada segundo é preciso nascer de novo, este corpo não tolera mais as covas povoadas de 

projeções e ideias de si e passa, conforme Pelbart171, pela passividade do “desastre”:  

Pois o desastre, literalmente, é dis-atro, privação do astro, separação da estrela, 

perda da fonte de luz, distanciamento de qualquer centro de gravidade. O 

desastre consiste em que já não se gravita em torno de um centro, ou de uma 

noção central, seja ela ontológica ou teológica, ética ou metafísica [...]. É o 

reino da pura queda, da exterioridade sem centro, do extravio [...]. Ele é o 

contratempo, o entretempo, o vai e vem, a desordem nômade, a afirmação 

intensa do fora. O desastre é o fundo sem fundo de nosso pensamento. Nem 

se quer se pode dizer que do desastre se tem uma experiência – ele destitui o 

eu da experiência, é pura passividade. Na passividade do desastre, é a parte 

inumana do homem que vem à tona, como dispersão, defecção, abdicação 

anônima.  
 

É preciso intensificar as afirmações libertárias dos corpos emudecidos, 

“anestéticos”, ultrapassar o eu centralizado, atingir um “fora”; neste corpo em 

performance, desde sempre e para sempre não se é um, chega-se ali sendo legião. Um 

corpo “heterobiográfico” habitado por torrentes, por ondas que atingem um excesso, uma 

emoção vital. Um corpo vazado e bestial, do absoluto desnudamento de “si-mesmo”; 

corpo que desatarraxa-se de si e das medidas que regulam o mundo e libera-se da forma 

homem projetada em toda parte. Corpo desagarrado das combinações, das arrogâncias, 

das cristalizações, capaz de gerar sempre uma nova composição. Para Alcantara172: 

Contágio. A peste tem a força de uma revolução molecular. Toca-se e se é 

tocado sem a precisão de um saber seguro sobre o que se deixa tocar e o que 

toca no mais longínquo [...]. Está-se a nascer sempre para fora do mundo, fora 

de um dizer possível, fora do que se faz conhecido, nasce sempre num fora 

absoluto ao se fazer um mundo [...]. Um sopro de Espírito indiscernível, 

inexprimível, penetrável por sua instabilidade intensiva automanifesta como 

um fora. Um fora absoluto desviante que faz fugir o mundo sistêmico das 

significâncias e subjetivações. Fora da linguagem e fora do discurso e fora 

do pensamento, o que se dá a ver, sentir, extrair, tocar é da ordem do ilegível, 

do não-dito, do impensável apenas sobre o que ainda significa pensar, dizer, 

ler, escrever.  
 

Neste corpo, que funciona performatizando, o que se produz escapa a própria 

função de significar, pronunciar, arrazoar; nesta prática, revelam-se forças de resistência 

                                                           
171 PELBART, Peter Pál. “Excurso sobre o desastre”. In: QUEIROZ, André; MORAES, Fabiana de; 

VELASCO, Nina. (Org.) Barthes e Blanchot: um encontro possível? Rio de Janeiro: 7 Letras/UFF, 2007, 

p. 66-67. 
172 ALCANTARA, Clarissa. Op. cit., 2011, p. 15. 
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à esterilização dos controles e de macro modelos, forças que desapropriam o lugar que 

lhe assegura a lei, confundindo suas marcas e fixações. Um corpo do devir, sempre 

intempestivo, a contratempo; alastra acontecimentos, é descentralizado, não possui uma 

margem redentora. O acontecimento em um corpo desembestado “nasce numa série 

contínua de metamorfoses e variações”173, posto que, no desregramento, o que move este 

corpo é a pura faculdade de sentir, é desejo, um movimento que sempre ultrapassa as 

significâncias já existentes e as lógicas dicotômicas e opositoras. Um “corpo-

acontecimento” que realiza um “manifesto de menos”, e conforme Deleuze174: 

Trata-se de uma operação mais precisa: começa-se a subtrair, retirar tudo que 

é elemento de poder na língua e nos gestos, na representação e no 

representado. Então retira-se ou amputa-se a história, porque a História é o 

marcador temporal do Poder. Retira-se a estrutura, porque é o marcador 

sincrônico, o conjunto das relações entre invariantes. Subtraem-se as 

constantes, os elementos estáveis ou estabilizados, porque eles pertencem ao 

uso maior. Amputa-se o texto, porque o texto é como a dominação da língua 

sobre a fala e ainda dá testemunho de uma invariância ou de uma 

homogeneidade. Retira-se o diálogo porque o diálogo transmite à palavra os 

elementos de poder e os faz circular: é a sua vez de falar, em tais condições 

codificadas [...]. Mas o que sobra? Sobra tudo, mas sob uma nova luz, com 

novos sons, novos gestos. [...] e a ação tenderá a escapar do sistema Senhorial 

ou da Dominação que a organiza.  

 

Trata-se de entrar em ruptura com as estratificações dominantes, fazer 

cruzamentos transversais inesperados de territórios, esposar o movimento que lhe atinge. 

Sua possível permanência e permeabilidade faz-se em um estado de “potência” que 

perdura como “produção desejante” ou “produção inconsciente”, que é da ordem do 

acontecimento, é inventiva, instável, desviante, delinquente, delirante, alucinatória, 

transgressora, libertina, de aumento e diminuição, de velocidades e desacelerações, de 

rupturas incessantes, de um existir como variação infinita atravessada por perceptos e 

afectos. Um corpo que não ilustra, mas exprime intensidades e que produz a si mesmo 

como “potência”. De acordo com David Lapoujade175:  

Não se pode falar aqui da potência do corpo justamente porque o corpo não 

aguenta mais. A menos que se trate de outra coisa: será preciso, talvez, aceder 

a outra definição da potência? Pois é evidente que todos estes corpos são 

dotados de uma estranha potência, mesmo no esmagamento, uma potência 

sem dúvida superior àquela da atividade do agente. Talvez, então, seja preciso 

conceber uma potência que não se define mais em função do ato final que a 

                                                           
173 DELEUZE, Gilles. Op. cit., 2010, p. 31.    
174 Idem. Ibidem, p. 41,42; 47. 
175 LAPOUJADE, David. “O corpo que não aguenta mais”. In: LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. 

Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria da 

Cultura e Desporto, 2002, p. 83.  
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exprime, uma concepção não-aristotélica da potência. E isto significa 

encontrar uma potência própria ao corpo, uma potência liberada do ato. 
 

 O que se vê neste “corpo desembestado” é um “entre”, um “meio” onde 

paradoxos não dissolutos são inventados para que uma metamorfose libertadora torne-se 

possível. Como trata-se de um composto de forças sem forma, informal por excelência, 

sua potência não fica retida no saber e no discurso subjetivos. Tal “indiscernibilidade” 

entre homem e mundo, homem e animal é, portanto, uma necessidade livre, singular, 

virtualmente capaz de engendrar acontecimentos; um devir-animal que percorre um corpo 

desembestado é não-familiar e rompido, navega por linhas e rotas não utilizadas; “um 

segundo corpo”, e, conforme Popa176: 

Cada fixidez, cada identidade é uma restrição à produção contínua de 

naturezas. Autorreflexão – a jaula da interioridade – inibe o devir, congelando-

o em um mundo por demais conhecido e sustentado por um terreno inalterável. 

O segundo corpo é um corpo pós-si diante de uma abertura catastrófica, o 

pesadelo de um fosso desconhecido. É um corpo de estabilidade mínima.

  

   “Um corpo de vastidões, de entradas e saídas, de fluxos impermanentes, efêmero, 

instável, inconstante, intermitente, descontínuo, de pulsações desiguais [...]. Um corpo de 

potências, de durações vividas, de afecto miraculoso”177. Um corpo que subitamente 

amplia sua interconectividade errante, irracional e acidental com o mundo, aberta ao 

deserto, à uma “movência” esquecidiça, à uma façanha, à proliferação multidirecional. E 

galopando veementemente, desenfreado, desgarrado, enfim, “desembestado”, este corpo 

ganha intensidades, dispara, deriva e, conforme Deleuze e Guattari178, desfaz seu “rosto”: 

Os rostos não são primeiramente individuais, eles definem zonas de frequência 

ou de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as 

expressões e conexões rebeldes às significações conformes. Do mesmo modo, 

a forma da subjetividade, consciência ou paixão, permaneceria absolutamente 

vazia se os rostos não formassem lugares de ressonância que selecionam o real 

mental ou sentido, tornando-o antecipadamente conforme a uma realidade 

dominante. O rosto é, ele mesmo, redundância. E faz ele mesmo redundância 

com as redundâncias de significância ou frequência, e também com as de 

ressonância ou de subjetividade.   

 

  Um rosto, para Deleuze e Guattari, é sempre uma semelhança, uma identidade. 

Espaço para significâncias e sentimentos individuais. O rosto não é somente uma face, 

                                                           
176 POPA, Alina. “O segundo corpo e o fora múltiplo”. In: Cadernos de subjetividade/Núcleo de Estudos e 

Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. Op. 

cit., 2013, p. 119. 
177 ALCANTARA, Clarissa. Op. cit., 2011, p. 207. 
178 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Op. cit., 3. v. 1996, p. 32. 



81 
 

mas um corpo todo tomado por um território significativo, ou simplesmente significante. 

É preciso intensificar este processo de “desrostificação”: o que conta, para além do rosto, 

da máscara, são os estados intensivos que estes traços expressam ou desencadeiam, as 

mutações de que estes traços são portadores. É por essa “desrostidade” que um “corpo 

desembestado” dança, ganha liberdade, transmuta servidões. Um corpo que se desfigura. 

Conforme Pelbart179: 

Não se trata, aí, de mostrar a decomposição dos elementos, nem a 

transformação da forma, mas os efeitos das forças diversas sobre um mesmo 

corpo desfigurado. Desfigurado, aqui, significa: que deixa de ser figurativo, 

de figurar, de representar um objeto, de narrar uma história, de ilustrar uma 

situação [...]. O corpo visível mostra as forças invisíveis pelas marcas que elas 

deixam nele.  

 

  Um corpo que atua pela “transbordância”, pela intersecção, pela simbiose, escapa 

constantemente a uma organização e produz a partir das forças que o assaltam, gera uma 

nova potência, um movimento “auto-expressivo” do sensível. De fato, um corpo 

“esgotado”180 que atravessa a semelhança, deforma semblantes, desfigura imagens 

através de um procedimento que consiste em fazê-las proliferar e conceber outras sempre 

singulares e performáticas, sem ordem hierárquica, espacial ou cronológica. Uma 

“desrazão” liberta e, para Pelbart181: 

o hiato entre desrazão e loucura foi se diluindo ao longo do tempo, desaguando 

numa coincidência à qual ainda estamos submetidos. Se a desrazão foi 

“capturada” pela loucura, não é de surpreender que a única forma de 

manifestação da desrazão seja a loucura, uma loucura que será, então, marcada 

pelo índice do grito, da vigília e da desforra. A desrazão “enclausurada” não 

pode “romper o cerco” a não ser pela exacerbação e violência. A loucura será 

a máscara já colada ao rosto da qual a desrazão quer livrar-se, o que só é 

possível desfigurando-a, no exagero das caretas e dos clamores. Usar a 

máscara para arrebentá-la, assim como é preciso desfigurar as palavras para 

deixar aparecer os sons.  
 

Um “corpo desembestado” passaria, então, por uma afecção de borda que escapa 

enlouquecidamente aos sistemas de captura, que rompe o cerco com a razão. Esta 

                                                           
179 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2009, p. 93. 
180 DELEUZE, G. Op. cit., 2010, p. 69-71. Para Deleuze, o esgotamento renuncia “a qualquer ordem de 

preferência e a qualquer objetivo, a qualquer significação [...]. Não se realiza, mesmo que conclua algo [...]. 

Não se cai, entretanto, no indiferenciado, ou na famosa unidade dos contraditórios, e não se é passivo: está-

se em atividade, mas para nada. Estava-se cansado de alguma coisa, mas esgotado de nada. [...] Sobre um 

acontecimento basta dizer que ele é possível, pois ele só ocorre confundindo-se com nada e abolindo o real 

ao qual pretende. Só há existência possível [...]. Mas apenas o esgotado pode esgotar o possível, pois 

renunciou a toda necessidade, preferência, finalidade ou significação.” 
181 PELBART, Peter Pál. Op. cit., 2009, p. 155. 
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“desrazão” é, neste corpo, um exercício da “crueldade” de Artaud, ou seja, a pura 

capacidade de agir, de deslizar entre lacunas, vaporizar-se, de escorrer feito líquido, 

expandir ocupando cavidades enquanto, necessariamente, “esgota” a pretensão de uma 

individualidade, de uma subjetividade estanque. E, assim, faz o corpo embarcar no 

desmanche das formas em favor de novas composições de forças vibráteis, de blocos de 

sensações que o faz passar por mutações descontínuas; uma “anomalia” produzida por 

um “corpo maquínico”, e não mecânico182, capaz de ligar-se e fazer n arranjos. Para 

Escoura183:   

Aqui novamente a conexão [que] vem de Donna Haraway e seu “Manifesto 

Ciborgue” (2000) [...], é a ilustração do híbrido: “um organismo cibernético, 

um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e 

também uma criatura de ficção”. Enquanto um circuito de conexões entre 

diferentes matérias físicas, o ciborgue propicia a imagem de uma criatura que, 

beirando certa medida de monstruosidade, se faz pela junção de materiais não 

homogêneos.  

 

Conforme Haraway184, o “ciborgue aparece como mito precisamente onde a 

fronteira entre o humano e o animal é transgredida [...]. Os ciborgues assinalam um 

perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles”. Assim, um corpo 

desembestado não se trata somente de um corpo selvagem, louco e descontrolado, mas 

um corpo “desarrazoado”, um híbrido “monstruoso”185, “desrostificado”, que mistura e 

rompe linguagens, acopla elementos distintos entre si, funciona ativando suas potências 

“metamorfoseadoras”. Propicia que afecções e perceptos atualizem-se por alteração 

contínua, diferenças intensivas, por transversalidades e funcionamentos moleculares 

como acontecimentos, por devires e invenções de novos regimes de signos, por novas 

articulações maquínicas, rizomáticas e improváveis. Conforme Tadeu186, um corpo: 

                                                           
182 Para Haraway, um ciborgue difere de seus ancestrais mecânicos uma vez que são máquinas autômatas 

embutidas de liberdade e autonomia para processar, recortar, colar e transmutar infinitos elementos que lhe 

cruzam. 
183 ESCOURA, Michele. “Pessoas, Indivíduos e Ciborgues: conexões e alargamentos teórico-

metodológicos no diálogo entre antropologia e feminismo”. In: Temáticas, Campinas, 23, (44): ago./dez., 

2014, p. 125-126. 
184 HARAWAY, Donna J. “Manifesto ciborgue – Ciência, tecnologia e feminismo-socialista do século 

XX”. In: HARAWAY, Donna; KUNZRU Hari. Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós- Humano. 

Organização e tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 41. 
185 BAREMBLITT, Gregorio. Op.cit., 2010, p.33. Para Baremblitt: “Aqui, ‘monstruoso’ deve-se entender 

de acordo com o que Deleuze aprendeu de seu mestre Canguilhem, ou seja, como o anômalo, aquilo que 

está nos limites, ou até mais além de sua própria espécie.”  
186 TADEU, Tomaz. Nós, ciborgues – o corpo elétrico e a dissolução do humano. In: HARAWAY, Donna; 

KUNZRU Hari. Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós- Humano. Organização e tradução de Tomaz 

Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 13-14. 
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cujas ações e comportamento não podem ser retroagidos a nenhuma 

interioridade, a nenhuma racionalidade, a nenhuma essencialidade, em suma, 

a nenhuma das qualidades que utilizamos para concretizar o humano, porque 

feita de fluxos  e circuitos, de fios e de silício, e não do macio e fofo tecido de 

que somos ainda feitos, então é a própria singularidade e exclusividade do 

humano que se dissolve. A heterogeneidade de que é feito o ciborgue – o duro 

e o mole, a superficialidade e a profundidade – invalida a homogeneidade do 

humano tal como imaginamos [...]. Integre-se, pois, à corrente. Plugue-se. 

Ligue-se. A uma tomada. Ou a uma máquina. Ou a outro humano. Ou a um 

ciborgue. Torne-se um: devir-ciborgue. Eletrifique-se. O humano se dissolve 

como unidade. É só eletricidade. Tá ligado?  

  

 Um “corpo desembestado” atua na “travessia”, desacorrentando-se de 

constrangimentos, dogmas, servidões e obediências. Como afirma Haraway187 em seu 

manifesto, “o ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero: ele não tem qualquer 

compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica [...]. O ciborgue não tem 

nenhum fascínio por uma totalidade orgânica”. Um corpo desembestado é um ciborgue 

bestial, tal como um híbrido inventado por “Frankenstein”188, porque feito sempre de 

conjunções arriscadas e duvidosas, nem sempre tendentes ao “rosto” e à unidade original, 

mas às deformidades necessárias e capazes de gerarem uma nova vida.   

  É um corpo que produz novos estilos de vida produtivo-revolucionário-desejantes, 

outros procedimentos e conexões; é-se homem e mulher, homem e ciborgue, homem e 

animal, um corpo queer189. Corpo cujas “máquinas de guerra” inventam novos modos de 

vida ativa capazes de alterar normas estabelecidas e, de acordo com Butler190, “rompem 

as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando sua ressignificação 

                                                           
187 HARAWAY, Donna J. Op. cit., 2009, p. 38. 
188 Idem. Ibidem, p.39. Nome do romance de Mary Shelley, escritora britânica nascida em Londres. É 

considerada a primeira obra de ficção científica da história. O romance relata a história de Victor 

Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. Afirma 

Haraway: “Diferentemente de Frankenstein, o ciborgue não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da 

restauração do paraíso. [...] Eles desconfiam de qualquer holismo, mas anseiam por conexão”. 
189 Conforme o Wikipédia: Queer ou Genderqueer é um termo “guarda-chuva” proveniente do inglês usado 

para designar pessoas que não seguem o padrão da heterossexualidade ou do binarismo de gênero. É 

comumente relacionado com pessoas que não se identificam com as formas usuais de identidade e 

orientação sexual, mas também é usado para representar gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros, de 

forma análoga à sigla LGBT. Seu significado inicial pode ser compreendido através da história da criação 

do termo, inicialmente uma gíria inglesa. Literalmente significa “estranho”, “esquisito”, “ridículo” ou 

“extraordinário”. Outra possível etimologia seria que queer derivou da palavra quare do Inglês Antigo, que 

significava “questionado ou desconhecido”. Por muito tempo a palavra queer foi considerada ofensiva aos 

homossexuais. No entanto, atualmente a palavra tem sido adotada pela comunidade LGBT com a intenção 

de ressignificá-la, dando um sentido positivo a ela [...]. Ser queer é seguir uma prática de vida que se coloca 

contra as normas socialmente aceitas. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Queer. Acesso em: 29 

de fevereiro de 2016. 
190 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010, p.11. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queer
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subversiva e sua proliferação além da estrutura binária” para atingir o seu ilimitado campo 

de imanência. Está-se cartografando um espaço vida, um mapa “irrastreável”. Este é o 

desafio do performer: fazer a vida fugir em todos os sentidos e direções, “não é 

permanecer homem ou mulher, é extrair de seu sexo as partículas, as velocidades e 

lentidões, os fluxos, os n sexos [...]”191. Para Deleuze e Guattari192: 

Os ritos de transvestismo, de travestimento, nas sociedades primitivas onde o 

homem torna-se mulher, não se explicam nem por uma organização social que 

faria corresponder relações dadas, nem por uma organização psíquica que faria 

com que o homem desejasse ser mulher tanto quanto a mulher ser homem. A 

estrutura social, a identificação psíquica deixam de lado demasiados fatores 

especiais: o encadeamento, a precipitação e a comunicação de devires que o 

travesti desencadeia; a potência do devir-animal que decorre disso; e, 

sobretudo, a pertença desses devires a uma máquina de guerra específica. É a 

mesma coisa para a sexualidade: esta se explica mal pela organização binária 

dos sexos, e não se explica melhor por uma organização bissexuada de cada 

um dos dois. A sexualidade coloca em jogo devires conjugados 

demasiadamente diversos que são como n sexos, toda uma máquina de guerra 

pelo qual o amor passa.  
  

Um “corpo desembestado” funciona, portanto, não de modo atributivo, mas 

conjuntivo, por alternâncias e entrelaçamentos, semelhanças e diferenças, atrações e 

distrações, arrebatamentos e nuanças, por proposições abertas ao contato, à escuta, à 

convivência, à divergência, à convergência, à resistência e à aderência. Um “Corpo 

desembestado” trata de um sentido inventado para ilustrar um agenciamento “maquínico” 

de um corpo em ação na arte da performance.   

  Em uma pesquisa em artes, é o nome de um acontecimento, um “estado intensivo” 

que consto não só no meu corpo como performer, mas na proposta de um Teatro da 

Crueldade, de Antonin Artaud e na produção literária de “As ondas”, de Virginia Woolf. 

Nome dado a um corpo tomado pelas sensações afectivas e perceptivas da imagem da 

besta acorrentada que Woolf faz patear na praia. “O que conta na imagem não é o 

conteúdo pobre, mas a prodigiosa energia captada, prestes a explodir, fazendo com que 

as imagens nunca durem muito tempo. Elas se confundem com a detonação, a combustão, 

a dissipação de sua energia condensada”.193  

  A imagem da besta pateando incisivamente na praia, de Woolf, em uma pesquisa 

cartográfica, é pista tomada para produzir-se a partir dela, e não para decifrá-la. É preciso 

                                                           
191 DELEUZE, G; GUATTARI, Félix. Op. cit., 4. v. 1997, p. 70.  
192 Idem. Ibidem, 1997, p. 71. 
193 DELEUZE, Gilles. Op. cit., 2010, p. 84- 85. 
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perseguir toda a “desrazão” na produção da “escrita performática” de “As ondas” para 

pactuar-se com o seu devir em seu ininterrupto patear pelas páginas imergidas do 

romance. É esta mesma atividade, esse magnetismo que faz com que um “corpo 

desembestado”, corpo este do “desastre”, ferir e desmanchar o “homem da consciência” 

e sua subjetividade encarcerada e, enfim, gerar um acontecimento-vida. Trata-se de cruzar 

desconhecidos caminhos em arte da performance, radiar e explorar blocos de um devir-

animal que o lançam para além do usual percurso cognitivo, e o reconectam às dimensões 

infinitas da produção inconsciente.  

  “Desembestar”, portanto, é libertar forças acorrentadas à uma realidade 

aparentemente compacta, fixa e estável promovidas e capturadas pela cultura, através da 

“desrazão” de um devir-animal no corpo. Assim como a “escrita-corpo” de Woolf, ao 

superarem a identidade fixa e humana, bem como toda a sua interioridade e hábitos que 

amarram o mundo, esses corpos mergulham no campo do devir, fazem sua usina 

inconsciente gerar. “Desembestar” é traçar um Teatro da Crueldade, viver a crueza das 

micropolíticas ativas e utópicas dos instantes de um corpo que, bem como as orelhas de 

um animal à espreita, compõe com as ressonâncias das múltiplas forças que cruzam e 

emanam dele: “todo animal é duplo, mas de modo heterogêneo, de modo heterográfico, 

como a borboleta dobrada na lagarta e que se desdobra.”194 É pelo devir-animal e pelos 

blocos de sensações que uma ação integra o perceber e o agir, de forma que o pensamento 

também se dê pelo movimento, constituindo um duplo, uma dobra, uma coexistência 

múltipla.  

 Ainda assim, é possível criar muitas alianças conceituais entre um corpo 

“desembestado” e outros corpos: “Corpoalíngua”, “corpo-sem-órgãos”, “corpo-

ciborgue”, um “segundo corpo”. Bem como traçar convergências com alguns conceitos 

que tratam da produtividade do mesmo: “impessoalidade”, “potência”, “esgotamento”, 

“desrazão”, “desrostidade”. Estes surgem para intensificar as possibilidades ilimitadas do 

corpo-pensamento, seus blocos de perceptos e afectos, sua “anomalia” que o abre ao 

                                                           
194 Idem. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas, SP: Papirus, 1991, p. 23. 



86 
 

expressivo, potencializando sua “presença” intensiva na arte da performance. Como 

afirma Flueras195:  

Presença acontece quando o performer é sensível e se conecta com uma 

segunda realidade desconhecida. E, porque esta realidade não é pessoal e, por 

vezes, nem sequer humana, de alguma forma este ato de estar sensível afeta o 

público também [...]. Se os mundos e as naturezas são organizadas em torno 

de hábitos, não é possível produzir outro mundo e outro corpo através de 

simples atos de vontade [...]. Se no nível de nossos micromovimentos e 

microdecisões um pequeno espaço ou um pequeno atraso é inserido e um 

pouco de desconhecido pode ocorrer, então o conhecido dá um passo atrás, 

aparece uma potencialidade para uma outra coisa acontecer e isso pode ser 

sentido como uma novidade, como presença.  
 

Um corpo desembestado desenha novos modos de ser e estar no mundo, percorre 

uma rota outra da percepção para dar conta de contextos singulares, de situações-limite, 

de estrangulamentos existências ou políticos. Nele opera-se uma dimensão vital do 

pensamento, onde a teoria não é mercadoria de luxo, ostentação ou de erudição vazia, 

mas surge no caldeirão das questões viscerais que tomam de assalto a vida. Um corpo do 

“escracho”196. O que se vê, no “corpo desembestado”, não é apenas uma discussão de 

gêneros, ou de identidades, mas o borrar de fronteiras entre muitos “corpos-sem-órgãos”, 

“ciborgues desarrazoados”, híbridos diabólicos que parecem constituir-se em zonas 

indefinidas que, uma vez que estão para se definir, são desfeitas novamente. 

  Eis o funcionamento de um “corpo-sem-órgãos”, tal como Artaud, Deleuze e 

Guattari, que não é contra ou mesmo nega os órgãos, o racionalismo, ou a lógica 

dominante e instituída, mas está aquém e além deles, desvia e os ultrapassa, substituindo 

a representação dos conflitos já normatizados e codificados pela presença da variação; 

desmonta as organizações e faz novos arranjos e composições. Assim como um 

“ciborgue”, faz novos acoplamentos “maquínicos”, novas conexões, alianças e ligações 

para ir além, para ampliar e expandir potências e presenças, “esgotando-se” enquanto 

acontecimento, extrapolando tudo o que controla e vigia seus procedimentos.   

  O desembestado é um corpo que cartografa multidirecionalidades e 

“multilocações”, persegue com veemência as pistas apontadas por Woolf em “As ondas” 

                                                           
195 FLUERAS, Florin. “Segundo corpo”. In: Cadernos de subjetividade/Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. São Paulo: O 

Núcleo, 2013, p. 119. 
196 CABALLERO, Ileana Diéguez. Cenários Liminares: teatralidades, performance e política. Uberlândia: 

EDUFU, 2011, p. 24. Nota da autora: “Escrache, de “escrachar”, é uma palavra procedente do lunfardo 

argentino que significa pôr em evidência.” 
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e Artaud com seu Teatro da Crueldade, através de seus acoplamentos moleculares, suas 

oscilações e vibrações ondulatórias. Embora Antonin Artaud e Virginia Woolf fossem 

muito heterogêneos do ponto de vista do âmbito em que atuavam, até mesmo do tipo de 

pesquisa ou de práticas realizadas, ainda compartilham uma sensibilidade especialmente 

aguda para novos modos de existência, em seus impasses, seus limites, seus colapsos, 

suas aberturas.  

  Na arte da performance, tal como na Live art e no Teatro da Crueldade, não 

existem fórmulas prontas, nem receitas universais. Nelas, é preciso “compor com mais 

fuleragem”197 para que se possa liberar uma força não representativa como potencialidade 

do corpo. Este “corpo desembestado” é fruto de uma pesquisa implicada, de uma 

experimentação em geral radical, onde se testa a potência e os limites do pensamento-

corpo nos diversos domínios, constituindo uma “transdisciplinaridade”, que faz com que 

estes domínios já não sejam concebidos de maneira estanque – há entre eles vasos 

comunicantes, percutindo um no outro, contaminando-se.   

  Assim, as fronteiras entre as esferas se dissolvem, dada as novas ressonâncias que 

se fazem sentir. O corpo desembestado, enfim, não é um produto, nem um resultado de 

forças, mas um modo de existência, um processo em devir, um corpo intensivo que 

“desterritorializa reterritorializando-se”, um infinito de combinações e sensações em prol 

de uma variação contínua dos gestos, ações e atitudes. Um trabalho-em-curso, de “co-

errância”, capaz de atingir um limiar de interferência na vida. Pois é da vida que se trata, 

em sua dimensão “esgotada”, “precária”, de línguas “primevas” e tonalidades inauditas. 

Um corpo cuja produção performática “desembestada” agencia-se povoada por distintas 

intensidades e sensações, onde a vida é força produtora, e toda produção é afirmação da 

vida. 

 

  

 

 

 

                                                           
197 MEDEIROS, Maria Beatriz de; ALBUQUERQUE, Natasha. Composição Urbana: surpreensão e 

fuleragem. BLOG (2014). Disponível em: http://grafiasdebiamedeiros.blogspot.com.br/. Acesso em: 13 de 

junho de 2015. “Compor é massagear os espaços, aí implantar desvios, rios, meandros antes invisíveis. 

Compor é fuleirar de maneira mixuruca, vagabundear na política sem partido, sem camisa, com vento, 

fazendo evento [...].” 

http://grafiasdebiamedeiros.blogspot.com.br/
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CAPÍTULO III 

AÇÕES: O CORPO DESEMBESTADO DE ADIVINHAADIVA 

E DO ENGAIOLADO DE SORRISO PRESO/ ENGAIOLADOS 

 

 O mês de novembro de 1895 é um período importante na 

história da minha vida e de minha compreensão do  

possível desenvolvimento do meu futuro... Foi neste mês que os 

 sinais de minha transformação corporal em mulher se tornaram tão claros 

 que não me foi mais possível ignorar o objetivo intrínseco  

para o qual todo o processo se voltava. O milagre estava tão próximo 

 de sua conclusão que, durante as noites imediatamente anteriores, 

 meu pênis poderia ter se retraído completamente (para o abdômen)  

se não tivesse lutado contra isto de acordo com o meu sentido  

de honra masculina. Seja como for, a volúpia da alma  

tinha se tornado tão forte que passei a aceitar a configuração  

de um corpo feminino - inicialmente em meus braços e mãos e, 

 mais tarde, nas pernas, mamas, nádegas e outras partes... 

 

SCHREBER (APUD NIEDERLAND, 1981, p.34) 

 

Nesse terceiro e último capítulo, o foco da investigação é o “corpo desembestado” 

nas ações performáticas por mim realizadas: “AdivinhaaDiva”, “Engaiolado de sorriso 

preso” e “EngaioLados”. Pretendo apresentá-las junto às suas respectivas imagens, 

correlacionando- as com o material teórico desenvolvido até este ponto.  

  Com um corpo “AdivinhaaDiva” participei, no período entre os anos de 2009 a 

2014, do quadrus “Mariposa”, em “Corpoalíngua: performance e esquizoanálise”, junto 

ao “N3Ps – nômades permanentes pesquisam e performam”, e também das seguintes 

ações com o “Obscena, agrupamento de pesquisa cênica”: “Festa no metrô!”; “Corpos 

proibidos”; “Te vejo apenas em fotoGrafia – Mania de toalha”; “Espaço disponível, 

anuncie aqui”; “Um cooper feito”; “Dando um toque em Vinícius” ou “Procura-se uma 

rosa: fatos da cidade”; “Pequenas estações (a gente sempre foi poético)” e “Sonoridades 

obscênicas”. Relatarei melhor cada uma delas a seguir. A “AdivinhaaDiva” participou de 

iniciativas independentes e de outros coletivos, como o “Dr. Sketchy´s BH”, “Movimento 

Preconceito zero”, “AdivinhaaDiva” – Circuito Roda de rock Skol, “AdivinhaaDiva” – 

Ocupação Casa Breve. Este “corpo desembestado” também foi vivenciado nas ações 

“Engaiolado de sorriso preso”, realizado individualmente em 2011, e “EngaioLados” a 

partir do momento em que a performer Joyce Malta também passou a realizá-la, sempre 

nos programas do Obscena, entre 2012 e 2013. 
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3.1. AdivinhaaDiva com o N3Ps: a Mariposa 
  Quando comecei a participar dos encontros do “N3Ps – nômades permanentes 

pesquisam e performam”, ainda em Ouro Preto/MG, a partir de dezembro de 2007, 

encontrava-me mergulhado na investigação corporal de uma produção performática que 

partia da imagem da besta acorrentada que pateia na praia, de Woolf, em “As ondas”, e 

me perguntava: como o devir-animal se faz corpo? Como um corpo pode ultrapassar sua 

construção cultural e social, fechada em direção da potência de um devir-outro? Como 

produzir para si um corpo do devir?  

A performance “AdivinhaaDiva” teve sua investigação intensificada a partir da 

pesquisa de pós-doutorado de Clarissa Alcantara, “Corpoalíngua: performance e 

esquizoanálise”198, realizada junto ao N3Ps, entre os anos de 2009 e 2011. Tratou-se de 

um “procedimento prático gerado no acontecimento performático, [que] não visa[va] uma 

consciência, uma segurança, uma confiança, um sentido, visa[va] à matéria inconsciente, 

lugar que nos escapa, que nos faz perder o sentido e a “confiança” do controle”199. 

A imagem de Woolf remetia-me a uma força solta, evasiva, ativa, de excessos e 

“ilimites”200. O que o corpo não aguenta mais? Que forças resistem? Que língua 

estrangeira percorre a superfície do corpo, descontrolando sua força habitual, a língua 

materna já incorporada? “É acontecimento que desestabiliza, é espaço-tempo do tropeço, 

[...]. E já que a cultura está ligada à fala, e é por ela dominada, a intenção é exatamente 

sair do jugo da dominação da cultura, para dar-se puramente aos encontros”201.  

Grande parte dos encontros do N3Ps foram realizados em Casa Branca/MG, no 

ateliê da residência de Clarissa Alcantara. Alguns encontros também foram realizados no 

Centro Cultural São Geraldo, na cidade de Belo Horizonte/MG. “Tal natureza de encontro 

produziu, de imediato não só a expansão dos desejos, mas também a visão de suas 

extensões [...]. Um pequeno bando, estranhos à própria matilha, um ou outro já sem 

                                                           
198 Projeto de pós-doutorado de Clarissa Alcantara, realizado junto ao Núcleo de Subjetividade, no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, PUC/SP, com a supervisão de Peter Pál 

Pelbart. 
199 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. N3Ps. BLOG (2007). Disponível em: http://n3ps-

pesquisaperformance.blogspot.com/. Acesso em: 08 de dezembro de 2015. 
200 Idem. Corpoemaprocesso/ teatro desessência. L’étoffe, I: diário êxtimo. Curitiba/PR: CRV, 2011, p. 84. 

“O ilimite é a superação do excesso porque o excesso finalmente ultrapassado não impõe mais limites”. 
201 Idem. N3Ps. BLOG (2007). Disponível em: http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/. Acesso 

em: 08 de dezembro de 2015.  

http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/
http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/
http://n3ps-pesquisaperformance.blogspot.com/


90 
 

comunidade.”202 Logo no início das investigações, Clarissa sugeriu-me “O caso 

Schreber” como material complementar para as minhas questões acerca de um corpo que 

é percorrido, durante uma ação performática, por “enementos”203, por n sentidos, n 

sensações, n sexos. Como afirma Niederland204 sobre o juiz Daniel Paul Schreber:   

Acometido de uma doença mental, Schreber toma notas a respeito de seu 

estado mental e físico, escreve um livro a esse respeito e também das muitas 

experiências interiores estranhas que tivera [...]. Seu sistema delirante, tal 

como se revela nas Memoirs, pode ser resumido da seguinte maneira: sentia 

que tinha a missão de redimir o mundo e reconduzi-lo a seu estado de bem 

aventurança. Tal missão deveria ser precedida da destruição do mundo e pela 

transformação de sua pessoa em mulher. Já transformado em mulher, Schreber 

seria a companheira de Deus, e desta união surgiria uma raça melhor e mais 

saudável de homens.  
 

Todavia Schreber, para Deleuze e Guattari, investe seus desejos, seus delírios, na 

produção de sensações reais em seu corpo. Os delírios que permeiam Schreber são a 

mistura de “graus de intensidades”, de linhas que cruzam com linhas lisas de sensações, 

perceptos e afectos. A linguagem e as formas não são suficientes para abarcar este real 

molecular. O delírio surge como expressão, como uma micropolítica de vida. Como não 

perceber o delírio como expressão de um excesso que a subjetividade não comporta? “O 

que já havia no segredo paranoico do presidente Schreber, senão um devir feminino, um 

devir-mulher?”205 Trata-se de um corpo energético, fora da clausura de si, cuja produção 

parte de um “pensamento sem imagem”. Afectado por Schreber, meu “quadrus”206 no 

“Corpoalíngua” ganhou o nome de “Mariposa” e, conforme Alcantara207:  

O menino homem se faz diva mulher, quer se adivinhar para além da moldura 

ferida. Fotografa-se como se pintura fosse, e aquoso se dilui. A diva recebe o 

nome de “Adivinha”, Adivinha a Diva, a Maretriz: a mulher-atriz em voo 

noturno existe por um triz. O seu olhar vaza. Quem sorri por trás do véu? [...] 

O divino Schreber extrai-se pelas costas da diva, a besta é também anjo caído, 

de asas cortadas, seu desejo alucinante é de que nasça disso a nova 

humanidade. Não suporta mais o humano demasiado [...]. O menino é um 

emasculado, é ele que se diviniza em seu devir-mulher-animal, enquanto perde 

o rosto e o sorriso besta de anjo caído, acorrentado ao significante. Ergue-se 

                                                           
202 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Corpoemaprocesso/ teatro desessência. L’étoffe, I: diário êxtimo. 

Curitiba/PR: CRV, 2011, p. 64. 
203 Enemento: neologismo criado pelo pesquisador Gregorio Baremblitt. Trata-se de N de infinito. 
204 NIEDERLAND, William G. O caso Schreber: um perfil psicanalítico de uma personalidade paranóide. 

Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda., 1981, p. 21 e 28. 
205 DELEUZE, G; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 85. 
206 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Op. cit., 2011, p. 174. “Quadrus” é o nome dado por Clarissa 

Alcantara para a composição das ações de cada performer do “Corpoalíngua”, que assim funcionaria: “Põe-

se, não lado a lado, mas esparramadas, escorregadias, em uma dança desvairada, a performance e a 

esquizoanálise, abrindo à superfície fendas de passagem por onde nasce sempre um “performer” esquizonte. 
207 Idem, 2011, p. 183. 
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do mar a nova besta, livre e sem patas, parece se movimentar por nadadeiras, 

mas não nada mais em significante, faz da tela rasgada as próprias asas, cospe 

fogo sobre o mar e forja as linhas do voo que inventa. Nasce do tumulto das 

ondas, domina os ventos contrários. Nasce assim, impossível de se imaginar, 

para que o menino e a mulher se aceitem.  
 

Um “devir-mulher”, conforme Deleuze e Guattari, não é uma identidade feminina 

que se encerra, mas uma atividade que permite que o corpo seja atravessado por múltiplas 

forças estrangeiras; este devir é um “campo intensivo” de passagem para todas as formas 

de sexo e sexualidade (transexual, heterossexual, homossexual, etc.). Um devir-mulher 

oferece um trajeto louco de devir, o qual, esburacado pelas intensidades-fluxos, abre 

fissuras, lança “linhas-de-fuga” por todos os lados do padrão edificante de uma cultura. 

É uma natureza de resistência aos “enclausuramentos identitários”, ou “essencializações”. 

Tal devir abre margens para passagens, rotas à multiplicidades que se deixam atravessar 

por forças do homem em um corpo de mulher, por forças da mulher em um corpo de 

homem, sem no entanto ser um ou outro.  

  “AdivinhaaDiva”, a partir do “Corpoalíngua”, passou por um devir-animal que 

disparou outros devires, como um devir-mulher, que promovem um “embaralhamento” 

de lugares, traçados, deslocamentos, transversalidades, multiplicidades, que fazem um 

corpo rodopiar pela diferença e na diferença. Um corpo maleável, plasticamente 

moldável, espacialmente “deslocável” e “descolável”. Um devir-mulher que passa pelos 

devires de resistências, revolucionários e imperceptíveis, por forças geradas para pensar 

outros modos de existências. Resiste à docilidade, à sujeição, à castração e à vergonha. 

Com isso, este corpo se atualiza apenas como textura, como um estranho modo de 

pertencer ao mundo, de maneira que se fomentou uma experiência “esquiza”, uma força 

afectiva, um corpo fazendo-se, tornando-se experiência, um acontecimento. Um corpo-

fenda, um corpo-fresta. Para Alcantara208:  

Nada se calcula num corpoalíngua que se faz corpobiográfico, o que se vê é a 

imagem saturada de si, duplo vazio do “si” numa dobra a toda prova [...]. O 

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

corporear da alíngua, nem sabe o que é um inconsciente estruturado como 

uma linguagem. Como escapar dos regimes? Como embaralhar os signos? 

Como descodificar? Quando, quanto dessemiotizar? Há uma radicalidade na 

experiência interior do fora da linguagem, fora do discurso, do pensamento do 

lado de fora, que diz respeito à força, um “devir das forças”.  
 

                                                           
208 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Op. cit., 2011, p. 100. 
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Figuras 1, 2, 3 e 4 –AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: performance e esquizoanálise – Casa Branca/MG, 

2009. Fotos: Clarissa Alcantara.  

 

Durante todo o percurso de investigação desta pesquisa, eu produzia diários para 

transpor aquilo que me atravessava. Um espaço para tornar expresso, externar o meu mais 

profundo mergulho naquele desconhecido processo artístico. Assinalava todo enigma que 

devorava-me. Como engendrava meu desejo? Furos. Desafios. Alvoroços. A vida não 
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conseguia se suportar como estável. Clarissa convidou, já no final da pesquisa acadêmica, 

os outros três pesquisadores209 que se implicaram desde 2007 a enviarem um texto 

produzido a partir destes diários e anotações para o material de “Corpoalíngua”210:  

Uma das mil portas de entrada para o corpoalíngua tinha inscrito, sobre si 

mesma, a emergência de um abacaxi e uma mariposa que não hesitava em voar 

[...]. Era preciso mudar de lugar, descascar um abacaxi com a ajuda de Virginia 

Woolf [...]. Adivinha o que aconteceu depois, adivinha... Um mergulho no 

fazer, no seguir, no enfrentar medos, ultrapassar resistências, firmar meu 

desejo, atualizá-lo. Era isso mesmo, alguma coisa que queimava sendo um 

devir-outro, uma mariposa, um emasculado, alguém capaz de transitar entre 

todos os gêneros desse mundo instituído, emoldurado [...]. Com o 

corpoalíngua percebo um corpo [des]embestado, um corpo para além dos 

sobrevoos conhecidos, um corpo onde o amor brota sempre, um caminho 

sempre a seguir, uma alegria que é pura expansão. A vida é possível enquanto 

diva e larva, e... e... e... agora e cada vez mais posso provocar minhas próprias 

ondas, mover bestas de lugar, carregar mundos com meu desejo. Mais, e mais, 

e mais... 

 

 

Figura 5: AdivinhaaDiva – Corpoalíngua: performance e esquizoanálise – Casa Branca/MG, 2009. 

Pintura óleo sobre tela de Sandra Maria da Silva. Foto: Clarissa Alcantara. 

 

                                                           
209 Clóvis Domingos dos Santos, Matheus Silva e Nicolas Corres Lopes. 
210 ALCANTARA, Clarissa. 2011, p. 236-237. 
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  Na vasta experiência do “Corpoalíngua”211, aventurava-me por mobilidades, 

instabilidade e por agitação. Nunca se soube o que poderia acontecer quando tal 

efervescência atingia o corpo. Nada foi previsível. Viver, vivendo, dando-se aos afectos, 

às forças do mundo, aos encontros. Os sinais se confundiam. Um “devir-mulher-animal” 

violentou a norma, a lei e o padrão identitário por meio de sua molecularidade. 

“AdivinhaaDiva”212, uma pesquisa infinita. Deriva. Derrame. Tormentas. Peste. 

Crueldade. Passagem. Vias. Estranhamento. “Micropercepções”. Vida outra, sem nomes, 

sem definições. Corpo inclassificável, “indizível”. Conforme Alcantara213:  

O indizível das indivisibilidades, o insétil do meu corpo, está enjeitado, ali, 

patente como desconhecido, estranho e disforme, que se presenta em clara 

ocultação. Saio desta vivência sem saber em absoluto o que ali eu vivi e o que 

vivo agora. Balbuciamos coisas uns aos outros. Balbucio agora. A língua 

hesita diante da presença do não-acessível. Na verdade, não sabemos, não 

queremos ter o que dizer.  

 

3.1.1 Adivinhaadiva com o Obscena 

Desde 2010, pesquiso a “AdivinhaaDiva” no “Obscena – agrupamento  

independente de pesquisa cênica” – que  propicia um espaço de trocas horizontais entre 

pesquisadores com distintos interesses em atos artísticos, originário da cidade de Belo 

Horizonte/MG. Os encontros do coletivo ocorreram, durante minha pesquisa, no Espaço 

171, no Centro Cultural da UFMG (CCUFMG) e na Gruta! – Casa de Passagem, todos 

em BH. As proposições de ações performáticas ou de qualquer outra natureza partem 

sempre dos integrantes aos demais participantes, sem coordenações ou relações verticais 

que possam guiar o percurso de pesquisa no agrupamento.  

  Em um dos meus primeiros experimentos no agrupamento, participei, em 25 de 

novembro de 2011, da ação “Festa no metrô!”, realizada durante o “IV Fórum 

Obscênico”. Tratou-se de uma mostra de pesquisas do projeto “Corpos públicos, espaços 

privados: invasões no corpo da cidade”, promovido pelo Obscena, que ocupava, a partir 

do projeto aprovado pelo edital “Projeto Cena Aberta”, o Centro Cultural da UFMG 

(CCUFMG). A proposta desta ação, que partia de uma das pesquisadoras, Nina Caetano, 

                                                           
211 Vídeos 1 e 2: “Planomeno” e “Videoatoprocesso Corpoalíngua”. Disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WMZy5gMrRQE; 

https://www.youtube.com/watch?v=VY6MklAdVc0.  Acesso em: 16 de novembro de 2015. 
212 Blog criado para compartilhar minha pesquisa disponível em: http://adivinhaadiva.blogspot.com.br/. 
213 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Corpoemaprocesso / teatro desessência. L’étoffe, II: glossária. 

L’étoffe, II: glossária. Curitiba/PR: CRV, 2011, p. 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMZy5gMrRQE
https://www.youtube.com/watch?v=VY6MklAdVc0
http://adivinhaadiva.blogspot.com.br/
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foi um convite: “Escolha uma estação/ sentido. Entre no vagão e dance a música que só 

você ouve. Dance a sua festa particular. Dance conforme sua música. Traje: roupa de 

gala. Acessórios: fone de ouvido, setlist para sua festa particular, lanterna. Ponto de 

encontro: uma estação de metrô. Hora: a combinar.” 

    

Figuras 6 e 7: AdivinhaaDiva, Leandro Silva Acácio, Lissandra Guimarães, Nina Caetano – Festa no 

metrô! – IV Fórum Obscênico. Praça Duque de Caxias e Estação Horto de metrô. Belo Horizonte/MG, 

2011. Fotos: Frederico Caiafa (esquerda) e Leandro Silva Acácio (direita). 

 

A ação “Festa no metrô!” consistia em penetrar, desviar e arquitetar táticas de uma 

invasão poética e festiva nos espaços internos das estações de metrô, como os de 

embarque e desembarque e os vagões de trem. Para tanto, acionamos “dispositivos” para 

gerar prazer, acender a folia, potencializar o passeio e o baile com a cidade, tais como 

taças de plástico, lanternas e fones de ouvidos conectados a celulares. Seria possível 

infiltrar corpos dançantes em espaços controlados por um forte sistema de segurança e 

seguir festejando? Por quanto tempo seria-nos permitido ocupar um dos locais mais 

vigiados e assisados da cidade?   

  Nesta segunda vez em que realizávamos a “Festa no metrô!”214, experimentei o 

                                                           
214 Vídeo 3: Nina Caetano registra nossa chegada à Estação de metrô Horto Florestal de BH. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Cfj0qvOV1KM. Acesso em: 17 de novembro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfj0qvOV1KM
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seguinte traje de gala: uma saia grande, rodada e preta, uma blusa branca de Lissandra, 

plumas e um óculos antigo bem grande. Solte suas feras! O corpo quer dançar! Formamos 

um conjunto de corpos vias e moventes que invadiam solenemente o metrô, em 

movimentos errantes, sem previsibilidades. Ali festejamos com os transeuntes e 

zanzamos sozinhos. Um intenso contágio com os passantes e com os sons do espaço, tais 

como o ranger dos vagões sobre os trilhos e o apito das portas que se abriam e fechavam.  

Em alguns momentos, foi possível compartilhar os fones de ouvido com as 

pessoas que a gente encontrava nas estações para, juntos, ouvir a mesma música. 

Transformávamos as plataformas do metrô em um salão de festas. Certos passageiros não 

embarcavam e atraíam-se por nosso pequeno grupo de pessoas exaltadas. A aliança com 

o outro era feita por ressonâncias, vibrações sonoras, pela peste. Tênue corte na realidade, 

causando abalos gigantescos na estrutura da interdição. Blocos de permissividade, blocos 

de intrusos, corpos da gandaia. Que forças resistem na estação de metrô? Como produzir 

a vida, em todos os aspectos? A arte da performance, para Pedron215:  

Ao abandonar a transmissão de mensagens, rompe com os tecidos 

significacionais e adquire a função de catalisar operadores existenciais, 

promovendo uma “refundação do político contra a ameaça de extinção da 

espécie humana no planeta”. A arte performativa opera, assim, na dissolução 

de sentidos determinados, abrindo espaços de alteridade e se mostrando capaz 

de produzir subjetividades mutantes e promover intensidades sensoriais não-

discursivas. 
 

É interessante ressaltar que nossa festa no interior das estações de metrô não durou 

muito tempo. Em poucos minutos, assim que empolgávamos dançando mais, apareciam 

os agentes de segurança e pediam para que deixássemos as estações, alegando que não 

era permitido a permanência de pessoas naquele lugar. Espaços só de passagem? O corpo 

em devir e dançante foi, naquele espaço, um corpo proibido. Um cidadão não podia deter-

se e dançar naquele ambiente público. Ao sermos expulsos dos metrôs, continuávamos a 

festa itinerante pelas ruas, até desembarcar em alguma praça, para bebermos eufóricos 

um espumante e celebrar os rompimentos com as linhas duras dos sistemas de controle. 

                                                           
Vídeo 4: “Festa no metrô!”, de Joyce Malta, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EDsxkCEiTjA. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 
215 PEDRON, Denise. “Performance e escrita performática”. In: Cadernos de subjetividade/ Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da 

PUC-SP. Op. cit., 2013, p. 167. 

https://www.youtube.com/watch?v=EDsxkCEiTjA
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Para Pélbart216, “Quando a arte se coloca à disposição das forças de um modo específico, 

ela entra em contato, através do estremecimento daí resultante, com um fora do quadro e 

um fora da arte – com o Fora.” Forasteiros festeiros na estação. 

No dia 08 de março de 2012, participei com a “AdivinhaaDiva”, da ação coletiva 

do Obscena, “Corpos proibidos”, proposta realizada em parceria com diversos performers 

convidados nas ruas do centro de Belo Horizonte/MG, como parte integrante do “Ato 

Público Estadual pelo Dia Internacional da Mulher”217.    

 

 
 

Figuras 8 e 9: AdivinhaaDiva, Clarissa Alcantara, Clóvis Domingos, Joyce Malta, Leandro Silva Acácio, 

Luciana Cezário, Nina Caetano, Saulo Salomão – Corpos proibidos – Ato Público Estadual pelo Dia 

Internacional da Mulher, Belo Horizonte/MG, 2012. Fotos: Nina Caetano (acima) e Thiago Franco 

(abaixo). 

                                                           
216 PELBART, Peter Pál.  Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão. Op. cit., 2009, p. 

96. 
217 Reportagem sobre o Ato disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/9032. Acesso em: 06 

julho de 2015. 

http://www.brasildefato.com.br/node/9032
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A ação “Corpos proibidos”218, proposta feita pelo pesquisador Davi Pantuzza, foi 

realizada dentro do “Ato Público Estadual pelo Dia Internacional da Mulher”. Tratou-se, 

junto a performers convidados, de fazer a ação seguir paralela à “Marcha mundial das 

mulheres”. Éramos distintos corpos transfigurados219, que compunham com carne de 

açougue, burcas, toalhas vermelhas e malas com manequins desmembrados; um bloco de 

corpos que faziam o padrão fugir. Carregávamos faixas com provocações escritas, tais 

como “Quantas vezes seu corpo foi proibido hoje?” e “Limite de territórios: corpos 

domesticados – corpos proibidos”. Eu usava uma peruca loira, saia balonê, óculos escuro, 

bota de salto alto e carregava uma sombrinha com as cores da bandeira gay. 

Instalávamos nossos corpos nas faixas de pedestres, estáticos como em uma 

fotografia, produzindo um mosaico de corpos em guerrilha às suas coações. 

“Micropolítica” do corpo a corpo, do relar, da incidência, do choque e do confronto aos 

moldes pré-estabelecidos. Um recuso a todo tipo de território déspota. Nesta ação, achei 

instigante a participação de meu corpo travestido dentro da “Marcha mundial das 

mulheres”. Como produzir-se mulher? Eu “experienciava” um rompimento bruto, uma 

explosão das noções generalizadas, categóricas, “binarizantes” e redutoras sobre meu 

corpo. Este corpo não era unívoco, não se encaixava em qualquer estrutura repressiva. 

Desarmava todos os mecanismos reguladores. Um corpo “AdivinhaaDiva” é um corpo 

do devir, corpo em combate, em afronta aos moldes culturais e históricos. 

“O intolerável não é mais uma grande injustiça, mas um estado permanente de 

uma banalidade cotidiana”220. Há pactos diabólicos e de pura resistência entre os corpos 

dos devires. Agitações moleculares. Tratou-se de um evento muito oportuno para se 

denunciar os abusos, as precipitações mortuárias sobre os corpos. Meu corpo 

desembestado era uma zona da não exatidão. Não tinha a precisão de um nome certo. Não 

assegurava-se em um gênero, saía do trilho “sistematizante”. Uma manifestação 

                                                           
218 Realizamos a ação, pela primeira vez, em 02 de junho de 2011, integrando o “Galpão Convida Teatro 

de Rua”. Intervínhamos nos arredores da Praça da Estação, de Belo Horizonte/MG, com próteses e anexos 

em nossos corpos, como enxadas, faixas sinalizadoras zebradas, placas de trânsito, cones de sinalização. 

Corpos tráfegos. Corpos ciborgues. Vídeos 5 e 6: Nina Caetano registra a ação “Corpos proibidos”, 

disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=I8eF9WOqjPA. Acesso em: 03 de fevereiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=yZYz5IdwCaE. Acesso em: 03 de fevereiro de 2016. 
219 Vídeo 7: Nina Caetano registra momentos antes de partirmos para o Ato, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=m-WcfKGYRqM. Acesso em: 03 de fevereiro de 2016. 
220 DELEUZE, Gilles. Op. cit., 2007, p. 205.  

https://www.youtube.com/watch?v=I8eF9WOqjPA
https://www.youtube.com/watch?v=yZYz5IdwCaE
https://www.youtube.com/watch?v=m-WcfKGYRqM
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performática potente, possante, com arranjos provocativos em torno de um “devir-

mulher” revolucionário.  

Em 03 de maio de 2012, realizamos a ação “Te vejo apenas em fotoGrafia – Mania 

de toalha”, proposta do pesquisador Saulo Salomão. Tratava-se de um ritual onde os 

performers escreviam, em cartazes, os seus respectivos diagnósticos e rituais de cura221, 

vestindo toalhas como adereço para um ensaio fotográfico.   

 

 

                

Figuras 10, 11 e 12: AdivinhaaDiva, Frederico Caiafa, Joyce Malta – Te vejo apenas em fotoGrafia – 

Mania de toalha. CCUFMG e ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Fotos: Marizabel Pacheco. 

   

                                                           
221 Eis o meu diagnóstico: Dramas de mim! Dramas de mim! Dramas de mim! E o meu ritual de cura: 

Perder-se de si; Aliviar meus controles; Entregar-me ao nada; Não me justificar tanto!; Observar-me sem 

culpa de nada; Conectar-me ao mundo. 
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  Corpo obsceno para tempos performáticos – 2012 foi, a meu ver, muito produtivo 

no agrupamento, que ocupava pelo segundo ano, graças ao “Projeto Cena Aberta”, o 

Centro cultural da UFMG (CCUFMG). Em “Te vejo apenas em fotoGrafia – Mania de 

toalha”222, um devir-criança produzia o acontecimento. Era preciso caçoar para 

transmutar nossas servidões; para isso, produzimos cartazes com nossos diagnósticos e 

rituais de cura. Ocupávamos o interior do CCUFMG com os cartazes, pousando para fotos 

e, depois, fomos às ruas. Um “cardume” de devir-crianças, invasão fotográfica de 

“bobiças” e levezas do mais profundo.  

  Essa era a infância como experiência, como acontecimento, como ruptura da 

história, como resistência e como criação. Uma infância que que se encontrava em devir, 

em linha de fuga, em um detalhe. Celebrávamos as milhões de forças que compunham a 

vida. Outros cartazes brotavam com frases disparo: “Em nome de Jesus, abandona este 

corpo, Satanás!”. Estávamos incomodados, havia (e há) muito amém ao invés de amem. 

Intensificando nossos blocos de infância, espalhávamos uma despretensão, construindo 

corpos-cartazes para produzir fotos. Meu corpo desembestado e saturante fazia fugir 

submissões e expressões formalizadas. Como suspender os trejeitos? 

Meu programa era “desprogramar”. Como libertar-nos das histórias que contamos 

a nós mesmos? “[...] o pensamento encurralado procura uma saída sutil”, “situações 

puramente visuais, cujo drama resultaria de um choque feito para os olhos, feitas, se 

ousamos dizer, da substância mesma do olhar.”25”223. Era preciso ultrapassar o mal estar 

da banalização, extrapolar tolices e superstições, ritualizar nossos medos e produzir 

liberdade em nossos corpos. Que vínculos seriam necessários para quebrar os corpos 

frios? Como intensificar as paixões “alegres”? Um devir-criança foi, nesta ação, uma 

força que extraía, da idade que se tinha, do corpo que se era, fluxos e partículas que davam 

lugar a uma força que não se esperava, que irrompia. Desembestávamos? 

Quando o aumento da potência de agir acontecia, percebia-se a expansão das 

forças de invenção de um mundo outro: a gente agia e acontecia, eu agia e acontecia, a 

cidade agia e acontecia. Tratava-se de ultrapassar os limites dos corpos, provocando-os. 

Um “devir-criança-animal” cursado por agenciamentos diabólicos. Gerávamos desvios 

                                                           
222 Vídeo 8: “Te vejo apenas em FotoGrafia”, de Clarissa Alcantara, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=TQGOwBU9754. Acesso em: 17 de dezembro de 2015. 
223 ARTAUD, Antonin apud DELEUZE, Gilles. Op. cit., 2007, p. 205. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQGOwBU9754
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em nós mesmos capazes de neutralizar os aspectos reprodutivos e anti-produtivos na/da 

cidade, assim como potencializar os aspectos produtores de uma “vida outra”.  

  Em 14 de março de 2013, na cidade de Ouro Preto/MG, o Obscena participava 

com ações simultâneas do evento “H#1 Corpolítico: corpo e política nas artes da 

presença”, simpósio promovido pelo grupo de pesquisa (CNPq) “HÍBRIDA – poéticas 

híbridas da cena contemporânea” do Departamento de Artes (DEART - UFOP). Participei 

com a ação “Espaço disponível – anuncie aqui”, proposta de Joyce Malta, na qual os 

performers derivavam pela cidade sob a inscrição título em seus corpos.  

 

 
 

Figuras 13 e 14: AdivinhaaDiva, Flávia Fantini, Joyce Malta, Sabrina Andrade – Espaço disponível, 

anuncie aqui – Corpolítico: corpo e política nas artes da presença, Ouro Preto/MG, 2013. Fotos: Panmella 

Ribeiro (acima), Frederico Caiafa (abaixo). 
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Um mar vermelho invadiu a cidade barroca, percorreu as ruas atemporais de Ouro 

Preto/MG224. Um bando de corpos travestidos de preto, branco e vermelho, com saia 

código de barra, espaço da bunda disponível, máscaras para conter corpos e mantê-los 

nos moldes; blocos de corpos desviantes escorrem e compõem, instaurando-se, fundindo-

se, provocando o comércio local, as feiras que alimentam o turismo, escancarando a 

exploração: “matilha e contágio, contágio de matilha, é por aí que se passa o devir-

animal”225. “Espaço disponível, anuncie aqui”. A inscrição-provocação em nossos corpos 

deflagravam ainda mais os membros, os órgãos tão controlados pelos poderes 

transcendentais. Gerávamos um acontecimento itinerante, cujo tempo é, conforme 

Deleuze e Guattari, sempre o do “acidente”. Para Alcantara226:  

Não há como introduzir um acidente. Acidentes não se anunciam, são 

provocados pelo imprevisto, por isso os estragos impactantes, o desastre. [...] 

experimento em mim, realmente, toda a sorte das ausências, de confusões, de 

desacordos e penso no desejo febril de permanecer no excesso dessa 

dispersão, no olhar do derrame.  
 

  Um corpo que abandonou seu si, do “des-astro”, gerou um acontecimento na rua, 

junto aos transeuntes. Nômade obscena, meu corpo “AdivinhaaDiva” pousava sobre 

cartazes, ocupava espaços e quadros repletos de anúncios. Nesse percurso, meu corpo 

refazia-se em ato passageiro; a alquimia de um devir evidenciando a imobilidade dos 

corpos-manequins, objetos tão inóspitos, bonecos padrão que ocupam as vitrines da lojas. 

Um “corpo desembestado” revestido de um glamour afetado, saia com perna cabeluda e 

um terço vermelho. Devir-feiticeiro. “Os feiticeiros sempre tiveram a posição anômala, 

na fronteira dos campos ou dos bosques. [...] Eles se encontram na borda do vilarejo, ou 

entre dois vilarejos. O importante é sua afinidade com a aliança, com o pacto [...]”227.  

   Corpo-painel: denuncie aqui! Corpo cuja natureza quer romper e resistir. Tudo 

termina em propaganda? Como provocar rupturas devastadoras no repertório gestual 

comum? Transitar por n sexos é desencardir-se de qualquer rigidez das formas, é 

reinventar novas vidências para extrapolar os códigos disponíveis, provocar um abalo 

                                                           
224 Vídeo 9: “Espaço disponível – anuncie aqui”, de Gerliane Mendes, vídeo arte disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPAlIiUlz5s. Acesso em: 18 de dezembro de 2015. 
225 DELEUZE, G.; GUATTARI. Op. cit., 4. v. 1997, p. 25. 
226 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. L’étoffe, II: glossária. Op. cit., 2011, p. 10. 
227 DELEUZE, G.; GUATTARI. Op. cit., 4. v. 1997, p.28. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPAlIiUlz5s
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sísmico nas ditaduras sobre os corpos. Um “percurso absconso e de risco, onde não me 

proponho a buscar uma resposta e sim criar tensões à questão aberta”228. 

Em 24 de agosto de 2013, o Obscena foi convidado pelo Conselho Regional de 

Psicologia de Minas Gerais – CRP-MG, a participar do evento “Semana do Psicólogo”.  

Realizamos a ação performática “Um cooper feito”, na qual corpos estranhos, 

“minoritários”, efetivavam um cooper na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte/MG. 

 

 
 

Figuras 15 e 16: AdivinhaaDiva, Clóvis Domingos, Joyce Malta, Lissandra Guimarães, Saulo Salomão – 

Um cooper feito – Semana do Psicólogo. Praça da Liberdade, Belo Horizonte/MG, 2013. Fotos: Whesney 

Siqueira. 

 

                                                           
228 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Op. cit., 2011, p. 24. 
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  Na ação “Um cooper feito”, realizada na Praça da Liberdade, em Belo 

Horizonte/MG, percorríamos no estreito espaço da marginalidade. Seria a praça um 

espaço de convivência? Haveria ali espaço para corpos da diferença? Mas o que pode 

uma infestação de corpos desarmônicos? Constituíamos um “corpo-bloco” com nossa 

marcha, novamente usando as cores preto, branco e vermelho. Atravessávamos uma 

prática comum ao espaço, já que muita gente faz cooper na praça no horário da manhã. 

Porém, um “corpo-índio”, “mulher-prótese”, “mulher-lona” fazendo cooper? Como era 

um evento previamente organizado, a polícia estava avisada e, portanto, não tentaram 

interromper-nos, como já ocorrido em outras ações.     

  Eu usava uma camisola transparente sobre uma blusa de renda vermelha e uma 

meia arrastão também vermelha. Ousado demais? Imoral? Causávamos tormentas nos 

corpos disciplinados, pois não éramos nada digestíveis. Como sustentar essas zonas de 

tensão? Nossos corpos friccionavam com os corpos dóceis. Como furar as aglutinações 

produzidas por puras semelhanças? É preciso trazer uma diferença para onde houver a 

identidade esmagadora e “rostificada”, fazer deste corpo uma “máquina de guerra, que 

não seriam definidas de modo algum pela guerra, mas por uma certa maneira de ocupar, 

de preencher o espaço-tempo, ou de inventar novos espaço-tempos.”229   

  Simples é o gesto mais complexo. Estaríamos acostumados a conectar-nos com o 

mundo de maneira imperativa? No meu braço, a inscrição “Não alimente os animais”. Os 

demais performers carregavam placas ou também tinham inscrito em seus corpos 

pequenas declarações, como “Não queime” – placa de Clóvis, de índio. “Eu também sou 

gente” – nas costas de Saulo, cujo corpo era coberto apenas por toalhas vermelhas. Um 

louco? Palavras de protesto para contrastar com tantas palavras de ordem que são 

instaladas nos espaços públicos e nas subjetividades: “Seja isso, seja aquilo”.  

  Como desmilitarizar a linguagem e os corpos por ela domados? Estaria tudo 

dominado? As zonas limites de contágio eram tênues, mas sim, existiam e puderam ser 

inventadas. Corríamos e nos instalávamos como estátuas, recuperando o fôlego. Era 

preciso suspender os entorpecimentos e paralisações dos corpos que reproduzem 

bloqueios, que extirpam da vida a sua heterogeneidade. Como romper com o império da 

cognição e promover uma micropolítica dos afectos e dos perceptos? Meu corpo manava, 

                                                           
229 DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed.34, 1992, p. 216. 
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jorrava, golfava, irrompia.   

  Em 17 de outubro de 2013, O Obscena foi convidado pelo SESC JK de Belo 

Horizonte a compor com o projeto “100 Vinicius”, uma comemoração do centenário do 

poeta Vinícius de Moraes. Participamos com a ação “Dando um toque no Vinícius” ou 

“Procura-se uma rosa: fatos da cidade”, que se propunha a alterar a paisagem da cidade 

com performers travestidos de blocos de cores. Cantávamos e declamávamos releituras 

da obra de Vinícius de Moraes na Praça da Estação, em Belo Horizonte/MG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 17 e 18: AdivinhaaDiva, Clóvis Domingos, Frederico Caiafa – Dando um toque no Vinícius. 

Projeto 100 Vinícius – Praça da Estação, Belo Horizonte/MG, 2013. Fotos: Whesney Siqueira. 
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 “Dando um toque no Vinícius” – “Acontece que sou triste” – “Procura-se uma 

rosa: fatos da cidade” – tratou-se de uma ocupação, um tributo ao poeta na Praça da 

Estação, localizada no baixo centro da cidade de Belo Horizonte/MG, onde cruzávamos 

com muitos transeuntes. Éramos seresteiros solares que remexiam Vinícius. Feitiçaria, 

feitio, ato de encantar, cantar. Intervimos com um cruzamento sonoro e musical, cheio de 

“tentações” ao fluxo de pessoas. “Se o devir-animal toma a forma da Tentação, e de 

monstros suscitados na imaginação pelo demônio, é por acompanhar-se, em suas origens 

como em sua empreitada, por uma ruptura com as instituições [...]”230.   

  Constituíamos blocos de corpos coloridos que empesteavam o espaço com nossa 

diferença – eu usava um vestido rosa, feito por Flávia Fantini, estola carmim de pele 

sintética e um tapete rosa choque. Cantávamos as músicas de Vinícius, como também 

declamamos alguns de seus versos reinventados e “bricolados”, para, além de 

homenageá-lo, criticar alguns dos trechos machistas de suas produções. Compor com 

nossas cores intensas uma paisagem múltipla. Muitas pessoas verticalizadas em si? Onde 

é que avanço? Vivi uma despersonalização e “indiscernibilidade” intensas. Meu “corpo 

circuito”, perpassado por devires, misturava-se com o fluxo caótico da cidade. Oásis rosa. 

Que pode um corpo que canta enquanto os outros trabalham? Um devir-cigarra em transe. 

Tentações demoníacas; será que as formigas inventam um tempo para a diversão? Meu 

corpo cigarra à espreita, sensações de vitalidade e inventividade; ardia e iluminava. 

Tumultos à tona, à flor da pele. Minha labuta é diferente.  

  Eu escutava o murmúrio de algumas pessoas comentarem que só podíamos ser 

mesmo vagabundos, com muito tempo mesmo para ficar cantando na rua. “Falta trabalho 

para esse povo”. “Fazer teatro assim é fácil demais”. Formávamos um bloco de devir, que 

violava com o sufocamento burocrático das coreografias duras do cotidiano. Serenatas 

podem sim cortejar as pessoas durante o dia. E para quê limitar um espaço da leveza e da 

brincadeira? Meu corpo rosa choque diante regências, vigências e patriarcados. Linhas 

flexíveis produzidas por um devir-aranha, cuja teia era um emaranhado de conexões, 

redes abertas e trocas. Houve um momento em que um casal de noivos, trajados para 

fotografias de casamento, passou por nós. Cantamos músicas de Vinícius e jogamos-lhes 

pétalas de rosas, que estavam na bacia de Clóvis. Invasão poética e afectos.  

                                                           
230 DELEUZE, G; GUATTARI, F. Op. cit., 4. v. 1997, p. 30. 
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  Ainda em 2013, o Obscena foi convidado a participar da “Mostra Outra 

Presença”231, projeto contemplado pelo edital “arte.con”, da Fundação Municipal de 

Cultura de Belo Horizonte/MG. Realizamos, no dia 24 de novembro, a ação “Pequenas 

estações (a gente sempre foi poético)”, cuja proposta era realizar uma travessia de blocos 

de cores e nela ocupar três ambientes do Museu de Arte da Pampulha – MAP, o jardim 

da entrada, o salão nobre e as margens da Lagoa da Pampulha.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Figuras 19 e 20: AdivinhaaDiva, Admar Fernandes, Clóvis Domingos, Leandro Silva Acácio, Nina 

Caetano, Sabrina Andrade – Pequenas estações (a gente sempre foi poético) – Mostra Outra Presença. 

Museu de Arte de Pampulha – MAP. Belo Horizonte/MG, 2013. Fotos: Luiza Palhares. 

 

 

                                                           
231 ROLLA, Marcos Paulo. O museu rompido. In: SANTOS, Ana Luisa; ROLLA, Marcos Paulo; LARSEN, 

Nathalia. (Org.). Outra presença – Organização de Museu de Arte da Pampulha. Belo Horizonte: Museu 

de Arte da Pampulha, 2014, p. 32. “Outra Presença foi a primeira exposição dedicada exclusivamente à 

performance, no contexto local que ocorreu no Museu da Pampulha [...]. Ao entrarem nos espaços 

maravilhosos projetados para o cassino da Pampulha, por Oscar Niemayer, e os jardins de Burle Marx, [...] 

o museu foi rompido [...] indo além dos mármores italianos e dos espelhos belgas, que dão ao espaço um 

ar de nobreza quase intransponível.” 
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  Expedições. “Pequenas estações”. Ciganos nômades que levantavam, 

desmontavam e remontavam estruturas portáteis e poéticas. Composições acidentais, 

paisagens breves; tratava-se de fazer da presença uma impessoalidade, multiplicando-a, 

dissolvendo-a. Tendas corrompíveis em “Outra Presença” esburacada. Forças que faziam 

o corpo dançar e fugir de si próprio. Uma ação e intervenção coletiva que se propunha a 

lançar, compor, descolar, juntar e recriar variadas composições corporais e espaciais.    

  Os dispositivos para levantar nossas estações poéticas eram baldes, sombrinhas, 

livros e roupas de uma mesma cor, para produzirmos blocos de cores. Produzi um bloco 

de cor roxa, um conjunto púrpura feito de uma saia tule, sapato babuche, segunda pele e 

um travesseiro. Bloco violeta magenta. Começamos a ocupar o jardim do MAP sob uma 

chuva fina. Parecia que havíamos previsto a chuva, pois combinamos de usar sombrinhas. 

Não descoloriu. Um frescor no jardim molhado. O som delicado da chuva caindo em 

nossos corpos. Alianças e composições sutis. Leituras molhadas a quem ao alcance 

estivesse. Gotas de sensações germinavam um bom encontro. Silêncio povoado.   

  Produzíamos linhas sem contorno, uma Live art. Um mar sonoro feito por uma 

lona azul, carregada por Leandro Acácio, escorria pelo espaço interno do museu, pelo 

salão nobre do MAP. Mas como descodificar um espaço feito para expor cultura e arte? 

Como mover a arte do lugar dos especialistas? Como romper com o círculo dos 

apreciadores, com as comensurabilidades, com os encadeamentos cognitivos e ultrapassar 

a asfixia do êxito? É preciso lançar o estranhamento para seu paradoxo. “Ou seja, não 

podemos falar de lugares propícios ou específicos, mas de experimentações em que o 

espaço se torna um elemento ativo do fato (e do corpo) performativo.”232  

 Nossos corpos impregnavam o espaço com uma outra cadência.  Meu “corpo 

desembestado” dançava, relaxava, ouvia histórias, esquecia. Meu corpo resíduo, meu 

corpo exílio. Desaguamos à margem da Lagoa da Pampulha: meditação ativa e 

contemplação irradiante. Ilimitadas conexões, uma partilha e maneira de viver diferente. 

Uma sensação de vida borbulhando. A vida e sua força “mobilizante” nos abraçava. “O 

elogio ao precário, ao passageiro, ao imprevisível; a suspensão do “bom senso” e das 

certezas consensuais do “senso comum.”’233 Uma poesia dos pequenos instantes.   

                                                           
232 FABIÃO, Eleonora. Performance e precariedade. In: OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de 

(Org.). Op. cit., 2011, p. 66. 
233 Idem. Ibidem, 2011, p. 66.  
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  Em 14 de março de 2014, participei, através do Obscena e, novamente com a ação 

“Um cooper feito”, de um evento em Brasília/DF, a “IV Mostra Nacional de Experiências 

em Saúde Básica/ Saúde da Família”, promovido pelo Ministério da Saúde.  

          

Figuras 21 e 22: AdivinhaaDiva – Um cooper feito – IV Mostra Nacional de Experiências em Saúde 

Básica/ Saúde da Família. Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, Brasília/DF, 2014. 

Fotos: Divulgação do evento. 
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Nessa ação “Um cooper feito”, junto a Frederico Caiafa, Joyce Malta, Lissandra 

Guimarães e Saulo Salomão, uma sensação estreita de captura do sistema foi observada 

por todos os pesquisadores “obscenos”, a exemplo da tirania das cognições e da 

vigilância. Durante o evento coordenado pelo “Departamento de Atenção Básica – DAB”, 

órgão da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que reunia cerca de dez 

mil pessoas no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, em Brasília/DF, o 

qual continha muitos outros artistas com intervenções circenses, cortávamos o público 

com uma corrida desembestada, como também parávamos, compondo com todo o 

ambiente. Os presentes indagavam-se, queriam uma explicação. Eram loucos? Doentes? 

Que bando esquisito era esse que corria pelos corredores do evento?  

  Era a segunda vez que realizávamos esta ação e novamente dentro de um evento 

em torno da saúde. Mas diferentemente da ação realizada na Praça da Liberdade, em Belo 

Horizonte/MG, onde usava uma roupa com forte apelo fetichista, o que parecia instaurar 

um desconforto maior, a “AdivinhaaDiva” estava deambulando pelo CICB com um 

“travestimento” muito pomposo e harmonioso, o vestido rosa feito por Flávia Fantini, que 

lembra um sofá clássico, com colar de pérolas falsas e um arranjo de flores na cabeça, o 

que gerou um certo conforto e quase a transformou em uma imagem consumida, uma 

atração teatral do evento, com muitos participantes querendo fotografar ou mesmo tirar 

uma foto junto, uma selfie. O acontecimento teria sido capturado? Como aberrar diante 

dos espaços comuns da sociedade espetacular? Como fazer arranjos mais “fuleros”?  

  Artaud não tolerava mais o desânimo das matilhas de animais amansados. Como 

permitir que o desconhecido convide as pessoas a caminhar por regiões não ditas, a 

vivenciar um novo encontro? Como produzir um colapso nos corpos consolados e afirmar 

novas modulações? A arte da performance, para Rolla234, traça “novos caminhos e 

combinações, quer que os espaços se transformem, que o público e o artista, 

consequentemente, se encontrem envolvidos em territórios únicos, desconhecidos e de 

potência criativa renovadora”. Ainda assim, consegui realizar algumas interessantes 

composições e articulações, instaurando o corpo frente às lixeiras e outros espaços que 

possibilitavam ampliar a sensação de não pertencimento e de renúncia à qualquer regime 

estéril.  

                                                           
234 ROLLA, Marcos Paulo. Op. cit., 2014, p. 30. 
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3.1.2. AdivinhaaDiva com o Sonoridades obscênicas  

  

Não alimente os animais, 

mantenha-os acorrentados, 

 pateando solitários. 

Se correr, o bicho pega 

se ficar, o bicho come, 

a bixa dá 

a bixa corre235. 

 

A intervenção performática “Sonoridades obscênicas” foi concebida pelo 

Obscena e apresentada, pela primeira vez, em 15 de junho de 2011, por meio do projeto 

“Música e Poesia”, promovido pelo Centro Cultural da Universidade Federal de Minas 

Gerais (CCUFMG), a partir do material resultante das intervenções urbanas realizadas 

pelo agrupamento durante o projeto “Corpos públicos, espaços privados: invasões no 

corpo da cidade”. Trata-se de uma intervenção cênico-musical que faz uso de uma poesia 

sonora e visual pautada na investigação de diversas linguagens artísticas: literatura, 

música, dança, teatro, vídeo. Um show cênico-musical cuja construção coletiva promove, 

por meio da carnavalização e da brincadeira, um espaço de acontecimentos. E por ser um 

show, batizamos o conjunto obscênico de “Banda depressão pós-dramática”. 

O “Sonoridades obscênicas” é uma ação realizada continuamente. Em 2012, 

através do “Edital CenaMúsica”, promovido pela Fundação Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte/MG, realizou o show nos Centros Culturais dos bairros Salgado Filho e São 

Geraldo236. Em 25 setembro de 2013, participou novamente do “Música e Poesia”, do 

CCUFMG. Em 12 de setembro de 2014, participou das festas de encerramento dos 

eventos “I Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Artes Cênicas PPGAC-DEART-UFOP”, em Ouro Preto/MG e logo depois, em 20 de 

setembro, do “Festival de Cenas Curtas”, promovido na Gruta! em parceria com Galpão 

Cine-Horto, em Belo Horizonte/MG. Realizou diversas temporadas de shows na Gruta! 

– Casa de Passagem, espaço cultural que também abriga reuniões e práticas do Obscena 

agrupamento em Belo Horizonte/MG, entre os anos de 2011 e 2014, até o presente 

momento. 

                                                           
235 Poema de minha autoria. 
236 Vídeo 10: “Sonoridades obscênicas”, de Joyce Malta, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx-EEQWLclk. Acesso em: 15 de janeiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx-EEQWLclk
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O roteiro do “Sonoridades obscênicas” é um “cardápio” composto por músicas, 

poemas, impressões, imagens, palavras, manifestos, tendo a cidade como inspiração 

sensorial. Ele fica, sempre que possível, escrito em lousas e cartazes à mostra ao público. 

Uma “transtextualidade” está sempre presente nessa experimentação: uma profusão de 

sons, ruídos e ritmos brasileiros é somada a vários textos e sensações corpóreas. 

Vivenciamos as entidades e seres da noite, cantando pontos de umbanda para “Exu” e 

“Pomba-Gira”, além de questões comuns que atravessam os performers, tais como o 

amor, a saturação, religiosidade, a política, a cultura. E por ser a rua a inspiração por 

excelência, no último quadro do show, o público é convidado a celebrar a rua in loco. 

Show de protesto, festa de rua, cabaré, taverna e macumba. Lixo e purpurina237. 

Partindo dessa multiplicidade cênico-musical-performática, o “Sonoridades 

obscênicas” promove a possibilidade de gerar um acontecimento composto de distintos 

manifestos pessoais e “impessoais”, canções de autoria do agrupamento e do domínio 

público, além de trechos de poesias e músicas que nascem das inquietações dos 

envolvidos. Trata-se de uma trajetória inventiva onde pode-se percorrer, transitar por “n-

sexos”. Um caldeirão de propostas que se cruzam a se provocar: todos têm direito à vida. 

Ferragens, microfones, violinos, taças, saltos, mixagens e tapete vermelho: glamour das 

larvas. Tecelagem de divas do mundo outro. Músicas para extravasar visões, confundir 

termos, empestear os corpos presentes. Nesse universo, o que interessa é fazer emergir as 

potências dos corpos silenciados por um padrão dominante. Atualização, experimentação, 

paródia, ironia, deboche, fatos e acontecimentos que lidam o tempo todo com o excesso, 

o caótico, o disperso e geram espaços esburacados, arejados e de desentupimento, que 

possibilitam o imergir no desconhecido enquanto “descondicionamento”.  

Portanto, o pocket show “Sonoridades obscênicas” mantem-se aberto e recusa o 

encerro das formas, a tirania de uma presença, a proibição de corpos manifestos. A libido 

é instrumento de agenciamento para permitir a instauração do evento por um “corpo 

desembestado”. O tesão move os corpos por terreiros desconhecidos para celebrar a vida, 

o indecente, as ciganas, os sinos, as correntezas fortes. “Loucura, chiclete & som”238. 

                                                           
237 ABREU, Caio Fernando. Caio 3D: O essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 193-

210. Nome do conto; nele, o autor relata: “Brinquei, dizendo que de agora em diante Virginia Woolf seria 

nossa padroeira, nossa fada-madrinha.” 
238 Idem. Ibidem, 2005, p. 181. 
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Corpos ambíguos, de devires, livres da fixação de territórios fronteiriços, em prol da livre 

movimentação dos fluxos e das arquiteturas. Mãos que lambem, bocas que olham, olhos 

que ouvem, dedos que enxergam, pernas que comem; enfim, um corpo-sem-órgãos capaz 

de remover as ideias e os corpos presos em convenções. É preciso fazer o corpo dançar, 

porque o tesão “corpeia” e grita por liberdade e menos servidão.  

 

Figuras 23 e 24: AdivinhaaDiva, Obscena agrupamento e os convidados: Débora Fantini, Denise Pedron e 

Marcelo Veronez – Sonoridades obscênicas. Gruta! – Casa de Passagem, 02.09.2011 (acima) e 

27.06.2014 (abaixo). Fotos: Daniel Botelho (acima) e Moacir Prudêncio (abaixo). 

 

 

Uma divina ambição – “AdivinhaaDiva” em show, um corpo que alinhava o 

pensamento àquilo que fazia. “Desterritorializava” e “reterritorializava” meu corpo em 

um contínuo espaço pós-gênero durante esses quatro anos de “Sonoridades obscênicas”. 
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Uma natureza que rompia e resistia. Energias, matérias que desorganizavam os órgãos, 

intensidades impuras em plena “produção desejante” produzidas por um “corpo 

desembestado”. Multiplicidade do mínimo, misturas sempre desconhecidas provindas do 

acaso. Uma tarada pela vida, “emasculada”, cujo corpo era percorrido por uma intensa 

sensação de voluptuosidade e, assim como Schreber239: 

Dei-me claramente conta de que a Ordem das Coisas exigia imperativamente 

minha emasculação, gostasse ou não disso pessoalmente, e que nenhum 

caminho razoável se abre para mim exceto reconciliar-me com o pensamento 

de ser transformado em mulher [...]. Sou às vezes encontrado parado em frente 

do espelho ou em outro lugar, com a parte superior de meu corpo desnuda e 

usando adornos femininos variados, tais como fitas, colares falsos  e similares.  

  

A cada novo show, um novo uso de roupas, sempre pretas, brancas e vermelhas. 

Mais do que figurar, os adereços eram amplificadores de minhas sensações. Geralmente 

usei apenas chapéu, casaco de pele (falsa), calcinha fio-dental e um colete com fivelas 

que ganhei do artista e figurinista Antonio Apolinário da Silva. Passei a usar cada vez 

menos roupas. Assim também eram os experimentos com as maquiagens. Tratava-se, a 

cada encontro240 para reelaborar nosso roteiro, ou nosso “cardápio” que ofertava vários 

quadros e esquetes, de inventar um corpo inédito, dotado de uma sensibilidade que 

permitia sentir-se a si mesmo e ao outro de uma maneira insólita.  

  No quadro “Dzi croquetes”241, um baile de máscaras produzido junto aos 

performers Leandro Silva Acácio e Wagner Alves de Souza. Nele, dançávamos passos 

reinventados da cantora americana Madonna, usando máscaras com fortes expressões ao 

som do sampling de uma música da apresentadora Xuxa Meneghel, conduzido por Joyce 

Malta. Que festa! Que incêndio de corpos inflamados! Outro quadro, “A obscena”, eu 

evocava uma persona chamada Maria Helena, que usava um alargador bucal e, enquanto 

era hostilizada e difamada por Wagner, bem como uma “Geni”242, rebolava e repisava 

duro com um sapato alto sujo. Nossos “corpos protestos” amplificados. Agudezas. Um 

                                                           
239 SCHREBER, Daniel Paul apud FREUD, Sigmund. O caso de Schreber. Sobre a psicanálise e outros 

trabalhos. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, p. 32-33. 
240 Vídeos 11 e 12: Nina Caetano registra ensaios, disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8mgZDq65U0M; https://www.youtube.com/watch?v=AzlqRun1u9I. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2015. 
241 Esquete inspirada no grupo carioca de mesmo nome da década de 70 que, no palco, implodiam os 

conceitos dos papéis sexuais, apresentando-se de forma andrógena, misturando cinta liga e batom com 

cuecas e barbas. 
242 Personagem travesti da peça teatral “A ópera do Malandro”, escrita em 1978 por Chico Buarque de 

Holanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=8mgZDq65U0M
https://www.youtube.com/watch?v=AzlqRun1u9I
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corpo onde germinavam estados intensivos desconhecidos provocados sempre por novas 

composições dos fluxos, por ondas outras.  

 

 

Figuras 25 e 26: AdivinhaaDiva – Experimentos de maquiagens para o Sonoridades obscênicas, em dois 

momentos: acima em 30.11.2011, no CCUFMG e abaixo em 27.06.2014, na Gruta! – Casa de Passagem. 

Fotos: Thiago Dutra (acima) e Clóvis Domingos (abaixo). 

 

Durante os shows realizados, era preciso ater-se à relação afectiva com o 

desconhecido que, em sua força de singularidade, fazia levantar intensas ondas de energia 

no corpo, a ativa inscrição que se dá sempre quando se permite sair do lugar assegurado. 



116 
 

Arte e vida confundem-se; a invenção da vida é transportar-se para dentro do mundo, 

produzir a “partilha do sensível”243 enquanto possibilidade de atualizar-se no interior da 

realidade. Um acontecimento que se dava por intermédio, uma partilha, algo que se 

passava entre nós e o público. Live art. Instauravam-se múltiplos devires, blocos de 

sensações, animalizações aberrantes que faziam com que os corpos passassem a 

compartilhar um acontecimento e, nele, explorassem esse tecido comum entre as coisas 

em si mesmas. Como afirma Cohen244: 

A performance tem também uma característica de espetáculo, de show [...]. 

Esse movimento de “vaivém” faz com que o performer tenha que conduzir o 

ritual-espetáculo e “segurar” o público, sem estar ao mesmo tempo 

“suportado” pelas convenções do teatro ilusionista. É um confronto cara-a-

cara com o público [...]. O processo se assemelha ao de outros espetáculos 

como o circo, o cabaret e o music-hall.  
  

O “Sonoridades obscênicas” adquiria uma sensibilidade sensorial inabitual. 

Surgiam novas funcionalidades ao ocupar os espaços, novas formas de propagar, novas 

parcerias, novas tessituras, sentidos menores que se inventavam livres do peso de uma 

racionalidade que nunca deu conta de abarcar o que os delírios conseguiam tornar 

expresso.  A vida possível sendo diva e larva, mariposa que não hesitava em voar sem 

avisar. Um corpo “AdivinhaaDiva” é glorioso, refrescado, aliviado, excede controles. 

Para Butler245, “eu sugeriria, igualmente, que o travesti subverte inteiramente a distinção 

entre os espaços psíquicos interno e externo, e zomba efetivamente do modelo expressivo 

do gênero e de uma verdadeira identidade do gênero.” Como inventar-se um “corpo sem 

rosto”, sem programações, livre e potente?  

   Desembestar nessa ação era desmanche, um desvario das formas para que se 

sobressaíssem as forças. Bem como Schreber, jaziam raios conectores, vulcões 

moleculares explodiam pela superfície do meu corpo sem significar nada. Uma força que 

atuava corporalmente, capaz de estourar os átomos e liberar muita energia. Corpos 

montados desmontavam-se e amontoavam-se, derramavam-se, infestavam. Ofuscavam 

feito raio laser. Uma “fechação” que abria lugares. Celebração dos rabos. Ritual delirante. 

Um desejo em dançar, travestir-se num outro. Desmanche veloz, asas de borboleta-larva-

mariposa. Um “devir-outro” arrasta tudo no acontecimento: corpo acústico a serviço de 

                                                           
243 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2005. 
244 COHEN, Renato. Op. cit., 2009, p. 98. 
245 BUTLER, Judith P. Op. cit., 2010, p. 195. 
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um perpétuo deslocamento sonoro, momento de pura expansão dos corpos. Preciso de um 

motivo para celebrar a vida? Não, comemoro instantes.  

 

3.1.3. AdivinhaaDiva em outras vivências performáticas 

Há ações e intervenções performáticas da “AdivinhaaDiva”, que foram realizadas 

junto a outros coletivos, independente e em parceria com outros artistas. Permeada pelos 

dispositivos de investigação proposto pelo “Corpoalíngua”, a “AdivinhaaDiva” teve sua 

primeira ação realizada durante o “Dr. Sketchy´s BH”246, em 18 de agosto de 2010, no bar 

Nelson bordello, em Belo Horizonte/MG. Participei do “Dr. Sketchy´s BH” novamente 

na companhia da performer Romênia Reis, no dia 03 de setembro de 2010, na Galeria da 

Escola Guignard, também em Belo Horizonte/MG e, por fim, em 30 de março de 2011, 

novamente no bar Nelson bordello, desta vez coabitando a ação com a performer Érica 

Vilhena, evento que ganhou o nome de “Saturno, seus anéis e as Escalafobéticas”.  

  As ações no “Dr. Sketchy´s BH” foram práticas de um corre-move-pega, já que a 

tradução da palavra inglesa sketchy é rascunho. Os artistas, convidados a desenhar e a 

fotografar, tinham pouco tempo para captar os traços das poses de uma mariposa 

majestosa. Um não-modelo vivo; uma diva do baixo-centro de Belo Horizonte. O que 

torna alguém uma diva? Esta precisa, para começar, ter poderes mágicos. Pois deusas 

costumam alterar as vidas dos humanos. “Devir-Schreber”. Um delírio de grandeza, pura 

paixão por um outro de mim, outros “eus” que se revelam em ato transitório e 

descontínuo, imprevisível, imponderável. Um clima envolvente, uma decadência dos 

padrões vigentes, drinks e uma bizarra sessão de desenhos e fotografias.   

  Como ultrapassar a figuração da imagem? A musa pousa. O descabido, a troca, 

um estado de excitação. Reconstruções infinitas e ilimitadas. Interferências. Desconforto. 

Fragilidade. Sensações e ativações de energias. Uma “galáxia de sententes” se 

espalhavam pelo meu corpo. Instigante instabilidade. Desamarras. Corpo que monta 

                                                           
246 BOTTURA, Carolina. BLOG. (2009). Disponível em: http://drsketchybeaga.blogspot.com.br/. Acesso 

em: 15 de abril de 2015. Evento criado em 2005 no café e lounge Lucky Cat, no Brooklyn, Nova York, 

EUA, o “Dr. Sketchy’s Anti-Art School” é uma atividade criativa que tomou de assalto diversas cidades 

mundiais. Concebido pelos artistas Molly Crabapple e A.V. Phibes, o “Dr. Sketchy’s” une técnicas de 

desenho humano com uma ambientação reinventada a partir do cabaré, onde um modelo vivo desempenha 

performances enquanto artistas o pintam, fazem esboços, desenham. Tal prática foi apropriada pela 

performer Carolina Bottura, que convidava seus colegas da Escola Guignard, de Belo Horizonte/MG, 

performers para pousarem e o público em geral para uma sessão performática de rascunhos e desenhos, 

sempre acompanhada de uma trilha musical.  

http://drsketchybeaga.blogspot.com.br/
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desmontando-se. Uma ação dos restos, das sobras, das proliferações, dos mapas, das 

dimensões “metamorfoseadoras”. A invenção de si como prática de liberdade. Um corpo 

em pleno estado de afecção, um puro salto de salto alto; descarga afetiva. Os momentos 

de extremo silêncio eram escandalosos.  

  

Figura 27: AdivinhaaDiva – Cartaz desenhado por: Carolina Bottura. Figuras 28, 29 e 30 – Dr. Sketchy´s 

BH – Nelson bordello. Belo Horizonte/MG, 2010. Fotos: Kennedy Rafael. 
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Um corpo movediço, vasto, enigmático. Mas que também se entorpecia, 

permanecia estático por minutos em uma única posição para seus desenhistas e fotógrafos. 

A profundidade é a pele, um deslizar na superfície. Meu corpo estava no foco, inserido 

em um instante sem espessura e sem extensão. Imagens fugazes produzidas por um corpo 

que é todo um campo de forças. Acontecimentos errantes, desvio cego, tempo das 

aberrações selvagens. Um devir louco das profundidades. Conhece-se e se desconhece 

em pura produção gerada por uma multiplicidade libidinal, por uma esfinge divina. 

  Nas ações eu vestia e me revestia muitas vezes, assim como também desvestia, 

desvelava. Uma couraça muscular feita de fissuras. Como compor um novo modo de 

vida? O que é que não pode deixar de acontecer? Para um “devir-AdivinhaaDiva”, preciso 

estar disposto ao acaso, querer o acontecimento, porque a vida não tem ensaio, é estreia 

todo instante, a todo momento. É preciso desacorrentar-se da vida aprisionada. Tornar-se 

mais epidérmico, debochado, poroso, audacioso, querente. Para Alcantara247:  

O espaço está aberto, receptivo ao que está em andamento, um corpo ali se 

percebe sem nunca saber o que é. O tempo dos sentidos é anacrônico, estirando 

e torcendo os músculos até que o pensamento se desfaça na pele. O corpo é 

todo espaço e todo o outro que o espaço é. Sobre ele está projetado ele mesmo 

ausente. Imagem que versa sobre seu corpo sempre se justapondo ao 

aglomerado do ato, sempre processo reverso.  

  

                      

 

Figuras 31 e 32: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Galeria da Escola Guignard, Belo Horizonte/MG, 

2010. Desenho: Thiago Dutra e Foto: Mirele Brant. 

                                                           
247 ALCANTARA, Clarissa de Carvalho. Corpoemaprocesso/ teatro desessência. L’étoffe, II: glossária. 

Op. cit., 2011, p. 11-12. 
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Em 04 de agosto de 2012, participei do “Movimento Preconceito Zero”, na Praça 

Duque de Caxias em Belo Horizonte/MG, uma campanha promovida por integrantes da 

Fundação Gregorio Barembitt/ Instituto Félix Guattari (FGB/IFG) de Belo Horizonte e 

colaboradores, em favor de todas as diferenças, contra qualquer forma de discriminação 

e exclusão humana, instalando sombrinhas coloridas para celebrar a diversidade.   

 

 

 

Figuras 33 e 34: AdivinhaaDiva – Movimento Preconceito Zero – Praça Duque de Caxias, Belo 

Horizonte/MG, 2012. Fotos: Clarissa Alcantara. 
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Explosão de cores, arco-íris do desejo às 15h, em plena tarde de sábado 

ensolarado, na praça Duque de Caxias, localizada no bairro de Santa Tereza. Lá 

estávamos os utópicos, os devaneadores, os delirantes reunidos. Manifestamos afeto em 

nosso jardim de guarda-chuvas. Conforme Marcelo Xavier248: “Não havia show, barracas 

de comida ou bebida, música ao vivo, música mecânica, nada [...]. Mas estávamos ali 

para cutucar o mundo com a ponta de uma sombrinha colorida, não deixá-lo dormir 

enquanto o veneno do preconceito se espalha”. Arco-da-aliança: “Todo mundo cabe no 

mundo”, na máxima diferença. Vida para todos. Contra a tirania do ideal, do um, do 

idêntico. E eu, onde escondia o meu preconceito? 

Eu carregava um amplificador portátil para ler poemas libertários. Queria romper 

em mim todo espelhamento, com toda operação pelo similar. Era preciso rasurar, criar 

fissuras, inventar um novo uso daqueles dispositivos para gerar acontecimentos naquela 

praça. Investigava outras relações com a própria existência, extrapolava as funções 

convencionais e o já vivido, compunha com todo o “amontoado” de coisas desconexas: 

“um mundo de microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, de segmentações 

finas, que não captam ou sentem as mesmas coisas que se distribuem de outro modo, que 

operam de outro modo. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversa249. O 

mundo é sempre mais rico, oferece sempre mais soluções. Produzimos ali um espaço para 

uma combinação insólita de corpos com disponibilidade para encontrar o dessemelhante, 

o distinto, o diverso, o desigual.  

  Os guarda-chuvas instauravam um espaço que abrigava a todos. Trocas afetivas 

em prol de algo simples, cujo propósito era compartilhar de uma praça colorida e 

desmascarar o preconceito; dinamitar os acúmulos, ultrapassar tanta intolerância gerada 

por pensar diferente. Como parar de falar sobre e realizar a poesia que posso fazer? 

Precisava perder-me, girar e me contorcer com o mundo. Desentupir-me com a vida não 

conhecida como já formada. Um corpo percorrido por moléculas, partículas, quantas, 

vibrações que ultrapassam o equivalente. 

                                                           
248 Depoimento de Marcelo Xavier, artista plástico, designer gráfico, ilustrador, cadeirante e integrante do 

grupo de idealizadores e organizadores do Movimento Preconceito Zero. Ele assinou os adesivos, 

logomarcas e camisetas da campanha. Disponível em: <http://vinasocial.blogspot.com.br/2012/08/nao-

foram-10-nem-1.html>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. Reportagem sobre o evento disponível  em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lKhvixxWteE>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016.  
249 DELEUZE, G; GUATTARI, F. Mil platôs, 4 v. Op. cit., 1997, p. 71. 

http://vinasocial.blogspot.com.br/2012/08/nao-foram-10-nem-1.html
http://vinasocial.blogspot.com.br/2012/08/nao-foram-10-nem-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=lKhvixxWteE
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  Em 05 de abril de 2013, fui convidado a participar com a “AdivinhaaDiva”250 do 

evento “Circuito Roda de rock Skol”, em Belo Horizonte/MG, na casa de shows 

Granfino´s Bar. E também a realizar a ação na “Ocupação Casa Breve – segunda edição” 

– que ocorreu no dia 12 de outubro de 2013, promovido pelo “Núcleo de Criação e 

Pesquisa Sapos e Afogados”, em Belo Horizonte/MG. 

                       

Figuras 35 e 36: AdivinhaaDiva – Circuito Roda de rock Skol, realizado no Granfino´s Bar. Foto: 

Frederico Caiafa (esquerda). Ocupação Casa Breve – St.ª Efigênia, Belo Horizonte/MG, 2013. Foto 

Marina Campos (direita). 

 

A ação realizada no “Circuito Roda de rock Skol”, do Granfino’s Bar, partiu de 

uma parceria com os performers por mim convidados, a Carolina Bottura, Flávia Fantini 

e Leandro Silva Acácio. Haviam inspirações, como o livro de Schreber, Memoirs, no qual 

o autor toma notas a respeito de sua emasculação, de seu corpo transformado em mulher, 

e um vídeo de Alain Buffard, “INtime/ EXtime MORE et encore”251, proposto pela 

performer Carolina Bottura. Compomos um espaço iluminado, uma espécie de usina de 

                                                           
250 Vídeo 13: AdivinhaaDiva, de Frederico Caiafa, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=x72KKIfGEf0>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2016. 
251 Vídeo 14: “INtime/ EXtime MORE et encore”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pfhsQagrBDU>. Acesso em: 15 abril de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=x72KKIfGEf0
https://www.youtube.com/watch?v=pfhsQagrBDU
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produção de corpos e subjetivações, cheia de mancebos com roupas, que havíamos 

escolhido previamente. Nesta ação, o público do evento tinha a possibilidade de adentrar 

o espaço e compartilhar de perto as transmutações corpóreas, o descontrole, os espasmos 

intensivos e a natureza “pulsional” de nossos corpos berrantes.   

  Entrei no espaço vestindo um terno preto distinto e, em poucos momentos, já 

passei usar um colete corretor de coluna, que moldava e apertava meu corpo, bem como 

um alargador bucal que me fazia babar, dispositivo que transbordava da ação 

“EngaioLados”. Ferramentas para denunciar um corpo que muitas vezes ainda se sente 

preso aos moldes culturais que tanto nos sobrepõe. Compúnhamos imagens com sacolas 

de plástico, roupas, fitas adesivas, mangueiras, balões para arrebentar mundos 

organizados. Do caos, nascia um germe logo condenado à morrer. Corpos-próteses e 

anexos, “corpos-ciborgues”. Bufões performáticos para escancarar o que muitas vezes 

preferimos esconder de nós mesmos.  

  Já em “Ocupação Casa Breve – segunda edição” – promovido pelo “Núcleo de 

Criação e Pesquisa Sapos e Afogados”252, realizei uma sutil homenagem à uma das atrizes 

fundadoras do Núcleo, Germana Silva, que havia falecido no início do ano. Germana 

proferia-se diva em suas performances, feitas sempre ao som de La Vie en Rose, de Édith 

Piaf. Durante o evento, usando o alargador bucal e um vestido preto, presenteava picolés 

aos convidados que ocupavam os cômodos da casa da diretora do grupo, Juliana Saúde 

Barreto, localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG.   

  Tratou-se de um importante momento de experimentação da presença de 

“AdivinhaaDiva” com muitas ações simultâneas realizadas por outros artistas, o que 

propiciava novos dinamismos e simultaneidades na relação com os presentes. E foi ao 

som de La Vie en Rose que subi em uma cadeira e tentava desenrolar um rolo de tiras de 

rendas pretas que se enrolavam em meu corpo. Um corpo que resiste às prisões criadas 

por ele mesmo? As rendas me acorrentavam e caí da cadeira, mas a ação se finalizou 

quando a luz, feita por um elipso manual e guiado por Juliana Barreto, queimou. 

 

                                                           
252 O Núcleo surgiu a partir de oficinas de teatro ministradas por Juliana Barreto com usuários da rede 

pública de Saúde Mental de Belo Horizonte. A iniciativa esteve sempre afinada à luta antimanicomial e 

surgiu no centro de convivência Cezar Campos. Após desvincular-se da rede pública de Saúde Mental, o 

grupo conta com o apoio do Galpão Cine Horto, onde atualmente são realizados os ensaios e encontros. 
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3.2. Engaiolado de sorriso preso: clandestinidade e multidão  

 

   Meu corpo, de fato, está sempre em outro lugar. Está ligado 

a todos os outros lugares do mundo, e, para dizer a verdade,  

está num outro lugar que é o além do mundo. É em referência ao corpo 

 que as coisas estão dispostas, é em relação ao corpo que existe 

 uma esquerda e uma direita, um atrás e um na frente, um próximo 

 e um distante. O corpo está no centro do mundo, ali onde os caminhos 

 e os espaços se cruzam, o corpo não está em nenhuma parte: 

 o coração do mundo é esse pequeno núcleo utópico a partir do qual sonho, 

 falo, me expresso, imagino, percebo as coisas em seu lugar  

e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino.  

O meu corpo é como a Cidade de Deus, não tem lugar, 

 mas é de lá que se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. 

 

FOUCAULT (1966)253 

 

  A ação performática “Engaiolado de sorriso preso” teve seu primeiro experimento 

em 30 de setembro de 2011, durante “IV Fórum Obscênico”, mostra de processos dos 

integrantes do Obscena, realizado no primeiro ano do “Projeto Cena Aberta”, do Centro 

Cultural da UFMG (CCUFMG), em Belo Horizonte/MG.   

                     

Figuras 37 e 38: Engaiolado de sorriso preso – IV Fórum Obscênico. Ruas de Belo Horizonte, 2011. 

Fotos: Clarissa Alcantara (acima à esquerda), João Alberto Azevedo (acima à direita). 

                                                           
253 “O corpo utópico”, conferência realizada por Michel Foucault em 1966, integra o livro El cuerpo 

utópico: Las heterotopías, cuja versão espanhola é publicada pela Ed. Nueva Vision. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-foucault>. Acesso 

em: 07 de julho de 2015. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-foucault
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Depois dessa primeira experiência, a ação foi compartilhada, sempre na rua, com 

Joyce Malta, e ganhou o nome de “EngaioLados”. Esta ação foi realizada em 21 de março 

de 2013, durante o “Circuito Performatite: encontro de coletivos das univer-cidades”, 

evento que integrava a programação da 8ª Semana de Artes do DEART - UFOP, na cidade 

de Ouro Preto/MG, e em 23 de novembro do “Multipli-cidades: um programa 

obscênico”254, mostra dos trabalhos do Obscena realizada no CCUFMG. Em 26 de 

setembro de 2013, participamos, a convite do performer Wagner Rossi, do “Perpendicular 

Festival: como resistir”, promovido pelo SESC Palladium, em Belo Horizonte/MG.   

  Carregávamos gaiolas: eu vestia um terno palha e um alargador de boca que, com 

o tempo, fazia-me babar; Joyce carregava notas amarelas num casaco amarelo e uma 

gaiola vermelha com um sapato que emitia sons de pássaros se debatendo em gaiolas, 

áudio capturado dos pássaros que se encontravam à venda no Mercado Central de Belo 

Horizonte. Corpos estrangeiros que, no passeio pela cidade, raspavam as linhas duras do 

mundo e aventuravam-se no desconhecido. Caminhávamos mundo, nômades e 

“obscênicos”, para que pudéssemos fazer nascer um corpo em intensa relação com a rua, 

no seu livre jogo com as sensações. Fúrias, frenesis, turbulências, naufrágios, um vasto 

assombro; o insondavelmente variado, este infinito que nem sempre pode-se perceber.  

  Era preciso correr pela cidade255 sem nada a procurar ou mesmo objetivo algum. 

Tratava-se de um trajeto silencioso, porém repleto de encontros e conexões. Uma 

travessia que esfarinhava a língua, atravessava corpos, era acontecimento que emudecia. 

Sensações múltiplas “experienciadas” na carne, por todo o corpo. Indiscernível cão, 

pássaro em vôo além-mundo. Piratas errantes de rua. Como ultrapassar o “silenciamento” 

produzidos pelos “micro-policiamentos” dos poderes sobre a vida? Para Guattari256: 

O que conta, com as cidades de hoje, é menos os seus aspectos de 

infraestrutura, de comunicação e de serviço do que o fato de engendrarem, por 

meio de equipamentos materiais e imateriais, a existência humana sob todos 

os aspectos em que se queira considerá-las. Daí a imensa importância de uma 

colaboração, de uma transdisciplinaridade entre os urbanistas, os arquitetos e 

todas as outras disciplinas das ciências sociais, das ciências humanas, das 

ciências ecológicas, etc.  
 

                                                           
254 Vídeo 15: “EngaioLados”, de Frederico Caiafa, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Lu2EnLQFh_M>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 
255 As cidades Belo Horizonte e Ouro Preto, Minas Gerais, foram os espaços para a realização destas ações.  

Era preciso mergulhar, virar mar dentro de uma cidade sem chão, à deriva sempre no presente imprevisto. 
256 GUATTARI, Félix. “Restauração da cidade subjetiva”. In: Caosmose: um novo paradigma estético. São 

Paulo: Ed. 34, 1992, p. 172. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu2EnLQFh_M
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Cataclismos de forças ativas e de resistência, um corpo que percorre fora do trilho. 

“Corpos desarrazoados” e marginais vibram e não cedem à pressões tirânicas. 

 

 

Figura 39: EngaioLados – Circuito Performatite: encontro de coletivos das univer-cidades – Ruas de Ouro 

Preto/MG, 2012. Foto: Clarissa Alcantara. 
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Figura 40: EngaioLados – Multipli-cidades: um programa obscênico – Ruas de Belo Horizonte, 2012. 

Foto: Frederico Caiafa. 

 

Esse novo corpo com alargador bucal, próteses e anexos não perdia a condição de 

humano, mas adquiria matizes e dimensões que ressoavam com a situação, clima, ou 

atmosfera – estalidos, musical, escultural, literária, afetiva, política, animal – da rua. 

Tratava-se de um “corpo-ciborgue” bizarro, “escatológico”, tomado por devires segundo 

os quais encontravam sua maneira de torná-lo imperceptível e visível; cartografava como 

um trinco na parede lisa e estriada, transitava por uma cidade incerta, somente apreendida 

por um corpo que navega pela insegurança da não-referência e na ausência de uma 

sinalização familiar. Ao deformar meu rosto e babar, estaria meu corpo no campo da 

“escatologia”? Conforme Marcos Hill257: 

As ações performativas são escatológicas? [...] O que estaria sendo 

questionado? A explicitação do corpo vivo, desprovido de enquadramentos 

mais convencionais? Ou o incômodo provocado por sua inalienável presença 

carregada de pulsões e pulsações vitais? [...] O que fica claro [...] é a 

singularidade ética de ações artísticas que, apropriando-se do sentido mais 

amplo do “escatológico”, mantêm sua compreensão em suspenso.   
 

 

                                                           
257 HILL, Marcos. “Escatológicos, nossos corpos performáticos???” In: SANTOS, Ana Luisa; ROLLA, 

Marcos Paulo; LARSEN, Nathalia. Outra presença – Organização de Museu de Arte da Pampulha. Belo 

Horizonte: Museu de Arte da Pampulha, 2014, p. 33-44. 
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Figuras 41e 42: EngaioLados – Joyce Malta e Matheus Silva – Multipli-cidades: um programa obscênico 

– Ruas de Belo Horizonte/MG, 2012. Fotos: Frederico Caiafa. 
 

Desengaiolar-se é uma operação do desmanche do rosto e das semelhanças. É a 

vida quando ela está às voltas com o que a excede – o irrepresentável, o inominável, o 

indomável, o indizível, o invisível, o inaudível e o impalpável – com o “invivível”. 

Produzíamos situações-limite aos nossos corpos, um ato artístico que dependia sempre de 

fatores casuais, acidentais e aleatórios, sujeitos ao perigo, ao mau gosto, ao erro e ao 

abismo. Maquinações! “Revolução molecular”, porque era da ordem do mínimo múltiplo 



129 
 

incomum. O indescritível está ali, em toda parte; no rasgo, no franzir, na inquietude, no 

desmedido, na tormenta, no alastre, na fenda, na invenção do que é difícil de assimilar. 

   Desembestar era desmanche, já que produzíamos um “bloco errante que recebe 

medida da própria trajetória, dos encontros e choques com outros corpos. Receber medida 

da própria trajetória, e não de uma virtude prévia e exterior, implica em desconhecer-se, 

em não saber a que veio”258. A corrida do “desengaiolamento” lançava meu corpo para a 

urgência do instante, perpetuamente móvel; para uma desagregação que promovia 

lacunas e rupturas, gerando um novo encontro com a rua. Mas como fazer-nos artistas-

performers-revolucionários?  

  Ao realizarmos a ação durante o evento “Perpendicular: como resistir?”, nos 

arredores do SESC Palladium, um depoimento colhido pelas pesquisadoras Sabrina 

Andrade e Flávia Fantini, que acompanhavam as ações, chama a atenção. Elas relatam 

uma mulher que nos encontrou no percurso da ação e fez muitas perguntas, tais como 

“qual o objetivo disso que vocês estão fazendo?”; Sabrina e Flávia comentaram que, 

depois do nosso encontro na rua, esta mulher abordou-as, alegando ter visto uma câmera 

dentro de nossas gaiolas, e que a mesma gravava, colhendo a opinião e reação do público 

para montarmos um espetáculo teatral e que este vídeo, provavelmente, seria exibido no 

final. Sem respostas, essa mulher seguiu seu caminho.  

             Como libertar-nos das paranoias e vigilâncias? Live art: ao radicalizar o lugar do 

teatro e da literatura, Artaud e Woolf são a favor da peste, de um contágio impossível de 

ser codificado. Assim como um performer, negam uma vida de representação, de 

reconhecimento: a vida precisa mover-se; carece de um movimento ininterrupto, de um 

patear incessante diante o imposto. Um corpo desembestado, portanto, afirma uma vida 

inventiva que rompe, desengaiola-se, desacorrenta-se e transversa o mundo, faz uma nova 

produção de realidade, cria um novo modo de viver. Trata-se de uma produção inesperada 

que extrapola qualquer medida estabelecida e opressiva, que inventa novas operações 

revolucionárias. Para correr o risco é preciso riscar! Para que as cidades se abram, é 

preciso entrar. É preciso “desterritorializar” e “reterritorializar” em um contínuo 

nascimento. 

 

                                                           
258 PESSANHA, Juliano. Instabilidade perpétua. Op. cit., 2009, p. 66. 
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Figuras 43, 44 e 45: EngaioLados – Joyce Malta e Matheus Silva – Circuito Performatite: encontro de 

coletivos das univer-cidades – Ouro Preto/MG, 2012. Fotos: Debie Niemeyer. 
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3.3 Transbordamento: para acabar de vez com o juízo de um performer 

 

Então introduziu-se a maior e a mais inquietante de todas as doenças, 

 da qual até hoje a humanidade ainda não se curou, o homem como doença 

 “do homem, o homem doente de si mesmo”: consequência de um  

divórcio violento com o passado animal, de um salto e uma queda ao 

 mesmo tempo, em novas situações, no meio de novas situações 

 de existência, de uma declaração de guerra contra os antigos instintos 

 que até então constituíam sua força, sua alegria e seu caráter temível. 

 

NIETZSCHE (2006, p.117) 

 

  Estaríamos fadados a um “repisamento” infindável, caro performer? A besta, de 

fato, acorrentou-se e pateia sem parar, indo a lugar nenhum. Elucubrada de um excesso 

mental, de uma sobrecarga racional, fica imóvel, batendo as patas em significâncias 

nocivas. Com suas patadas infinitas na praia, cria uma cova rasa do entendimento, de um 

saber “auto afirmativo” e tirano. Esta besta precisa de muita dor para sentir, enfim, seu 

corpo; precisa que a bajulem, precisa ter certeza de que faz algum sentido no mundo. 

Precisa colar seu corpo numa lâmpada, feito uma mariposa cega.  Precisa que a citem, 

que façam-na sentir-se inventando a roda, que sua pesquisa de mil anos seja importante, 

afinal. Ela insiste em narrar o real ao invés de vivê-lo; permanece presa a estes truques, 

bem humorada com suas patas. Cheia de ideologias. Ideologia levada muito a sério é um 

caminho para um certo radicalismo improdutivo. Quem comporta mais dúvidas do que 

certezas trata a si menos a sério e talvez, por isso, seja menos intolerante.   

  Acorrentada, a besta quer uma medida, quer o isolamento; cansou-se de sua rede 

conectiva. Inventou para si uma rede que a prende na praia, que a cobre de sensações de 

segurança e pertencimento. Este seu patear não produz novas ondas. A besta não consegue 

amar, nem a si mesma e, portanto, separou-se da natureza. Tem total recusa por ela e seu 

temperamento intempestivo. Não consegue dançar, fica sempre a ouvir uma mesma 

melodia melancólica, entupida de ressentimento. Deseja pouco? Protegida? Está pateando 

na sua pocinha? Solte-se, caro performer, desprenda seus pés destas correntes pesadas 

que você criou para se proteger de você mesmo. É preciso ir fundo para que estes cordões, 

estas marcas possam dissolver-se com o mar. Lave estas ideias estabelecidas e dê um 

descanso a você mesmo.   

  Mas eis que a besta percebe que não tem controle sobre o conjunto das variáveis 

que pipocavam nas direções das mais diversas. É exatamente isto. Por isso ficava tão 
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inquieta, tão aflita, querendo domar o conjunto dos movimentos e centrá-los em torno de 

si. Seu olhar mudou novamente. Morte súbita, uma rachadura na corrente que a aprisiona, 

ela dispara e não sabe mais aonde vai a estrada; vai no relâmpago. O círculo rompe-se. 

Liberdade, ela desgruda. Mas onde está a fratura nessa continuidade? Qual a fissura pela 

qual a besta produz sua liberdade? Pensa precipitado, e quer desagarrar o mundo com 

suas pequenas pernas, fazer fruir este emaranhado de vontades. Seu desejo é da ordem do 

acontecimento que, por um lado, surge abruptamente num instante e, ao mesmo tempo, 

tem a sua eternidade de revisitação. Nesse sentido, esse acontecimento é inatual. Há uma 

inatualidade no acontecimento de um desembestar, que não está encaixado no entorno 

das circunstâncias; a besta saltou como que para fora da circunstância. Existe então um 

mundo não mais imune às transformações, esvaziado do tempo. É preciso descodificar o 

tempo para olhar a montanha e ver o seu movimento.   

  Minha cara é lisa, sem relevo, sem arquitetura. Virginia Woolf arrasta-me em suas 

torrentes. Ondas que fazem-me naufragar em mim mesmo. Ondas que despertam-me um 

enjoo, uma tontaria. Ondas259. Ondas. “Ondas”260. Lanço estas palavras desacorrentadas 

junto à liberdade deste agora que escapa. Meu “corpo desembestado”? Estou no terreno 

delicado do vazio. Como não enfiar ideias? O que brota da náusea? Tenho a sensação de 

estar além de tudo, através de tudo, fora de tudo. Sinto a vida como nuvem, cada hora 

numa paisagem diferente. Aqui a natureza não é mestra, é a ela que associo-me. E então 

nada mais me separa da natureza, nada mais me individualiza, nada mais me limita em 

um corpo finito. Não sinto-me mais uma unidade estanque, nada mais determina nossos 

limites físicos; somos partes indefinidas na unidade da natureza. Só consigo ser livre 

quando não estou subordinado ao pessimismo. Preciso de “alegria”, prazer, júbilo, 

                                                           
259 Entre setembro e novembro de 2008, fiz uma proposição com o nome de “Exercícios – As ondas”, aos 

integrantes do grupo Virundangas: Elisa Paschoal, Nicolas Corres Lopes, Roberta Portela, Vanessa Biffon 

e um convidado, o músico Dori Sant’Ana. Trataram-se de alguns experimentos performáticos realizados a 

partir da obra de mesmo nome de Woolf, tal como uma ação com sacolas plásticas realizada na Praça Costa 

Pereira, em 01 de novembro de 2008, em Vitória/ES. Comentários e imagens desta ação disponíveis em: 

<http://rscoelho.blogspot.com.br/2008/11/ns-embalalagens-ambulantes.html> Acesso em: 03 de março de 

2016. 
260 Entre 2012 e 2013, o N3Ps e Obscena agrupamento, juntos, vivenciaram um processo de montagem de 

um espetáculo performático inspirado em “As ondas”, de Virginia Woolf. Era uma sugestão que partia do 

meu interesse pela obra e do propósito, junto à Clarissa Alcantara, de reunir os dois coletivos para uma 

montagem. Eu participei apenas de uma parte deste processo, que depois se desdobrou em “Coisa do si”. 

A princípio, Nina Caetano seria a dramaturga. Para nosso primeiro encontro, Nina sugeriu que cada um 

apresentasse uma proposição cênica a partir de “As ondas”. Vídeo 16: “Ondas”, de Joyce Malta, disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=tJbBxAH1Iqs>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 

http://rscoelho.blogspot.com.br/2008/11/ns-embalalagens-ambulantes.html
https://www.youtube.com/watch?v=tJbBxAH1Iqs
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regozijo, contentamento.   

 Olhos em minha nuca e vejo focos desfocados, difusos, diante da vontade densa. 

Desvios para a passagem de intensidades que fazem fugir o desejo que não possui pré-

ocupações, porque só assim o desejo é: “pipocações”. As vozes atrás dos pensamentos 

sem figurações, várias bestas soltas correm à margem do meu eu. A travessia pelo maciço, 

árdua e espessa. Para sustentar as possibilidades, preciso ouvir as Valquírias que 

acompanham-me, o estado alterado que escapa, que vaza: elas que cavalgam com as patas 

pegando fogo em direção ao mar. Um ar mais calmo, respirado e enfim, não afobado. A 

besta a galopar na praia: loucura? “Desrazão”? Como foi que fiz isso? Fiu Fiu! Uh lá lá!  

  Eu quero o prazer de fruir pelo movimento, de escapar da raia e nadar sem 

consignas apontando-me rumos. Existe um trabalho que não se interrompe, ou ele se 

perde. Tudo precisa de persistência e retorno. O performer precisa dedicar sua atenção 

àquilo que move seu trabalho, no que concretiza o andamento. Ele conquista o universo 

em alta velocidade, ansiando pelo tempo o qual não se conta o tic-tac, não se tem minutos, 

não conta qualquer outra coisa. “Desembesta”, caro performer, porque só assim você vai 

ser sincero com seu desejo e prosseguir sem precisar prestar contas a ninguém, sem 

culpar-se ou pedir desculpas. “Desembesta”, caro performer, para que você coloque em 

prioridade seu contínuo prosseguir, e produza a estratégia para “desembestar” o mundo.   

  O que te digo não é regulado, é apenas “escracho”. É preciso mais “escracho” para 

gozar a vida. Torne visível suas forças, e não o medo de tudo dar errado, de não 

conseguirmos, de não termos tempo, de estarmos despreparados, ainda não trabalhados. 

Não se force tanto, é aí que você fica preso às formas, à farsa que só te desvia do 

movimento e não te deixa saltar. Você, caro performer, pode estar preso à utilidade das 

coisas. É André Queiroz261 que contribui a desdizer deste corpo: 

[...] a brecha pela qual evadia esta que estou me escapa ele se me volta 

volteando a cabeça a minha cabaça na qual pululam o que não for de ser agora 

este agora em que as pernas que tenho não se reconhecem distantes estiradas 

ao alto remontadas num desacordo de ângulos abertas aberta labirinto de 

ingresso interior de pilhagens ajeita-me o timbre à modulação dos fantasmas 

que o transitam ele está em mim perde o fôlego ele está em mim sopra forte o 

vento de restauros tramita inquieto os canais da acoplagem esgarça-os 

legitima-os rega-os.  
 

                                                           
261 QUEIROZ, André. Em direção a Ingmar (Bergman). Ilustrações de Luiza Pinheiro. Rio de Janeiro: 

7Letras, 2007, p. 18. 
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 A besta louca: marginal às ondas e ligada a este fluxo intenso e descontínuo do 

devir; mariposa que deixa a casca para ser mundo. No devir-besta, não sobrevive o sujeito, 

nem o objeto; “desobjetifica-se”. Um nomadismo possível ao pensamento quando ele não 

está limitado ao estriamento. É possível desacorrentar-se protegido? Protegido de quê? 

De quem? Surfar na onda como “um outro”; besta com as ondas e não encontro fim. 

 

 
Figura 46: AdivinhaaDiva – Dr. Sketchy´s BH – Nelson bordello, Belo Horizonte/MG, 2010. Desenho: 

Thiago Dutra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Não há uma conclusão final. Há considerações transversais, há pistas que 

continuam a serem perseguidas, sinais que indicam algo de novo a ser investigado; há um 

seguir algo que se produz, empreitadas por mundos cujos códigos não se conhece. Não 

conclui-se nada, mas consta-se uma atividade transdisciplinar, uma produção em percurso 

que se conecta a muitos “dispositivos”. Se, por um lado, os processos de pesquisa 

implicam finitudes, por outro, as questões paradoxais que surgem deles se abrem para o 

ilimitado, desdobrando-se em inúmeras outras, que apontam para novos mergulhos. Mas 

uma conclusão é possível: ao produzir um ato artístico borrando os limites que separam 

arte e vida, o performer é um genuíno ampliador, alargador e anulador de fronteiras.   

 Assim, os elementos que compuseram o mapa aberto dessa pesquisa são de escalas 

menores, cuja trama implode projeções, símbolos e orientações destinadas a um produto, 

ou a um ponto de chegada. Não se trata de descobrimentos, como uma busca por algo que 

estivesse pronto e encoberto, mas de migrações e criações de novos traçados, de deixar-

se conduzir pela pergunta. Estamos diante de pequenos sinais de uma atividade que 

escapa às regras gerais. São pistas deste mapa em processo: a fúria animal de uma besta 

que Woolf faz patear em “As ondas”, a crueldade de um teatro desarrazoado que funciona 

como a peste, os conceitos inventivos de Deleuze e Guattari e suas relações com o corpo-

pensamento. Tais elementos fazem com que passemos a conhecer um funcionamento de 

um corpo cujos mecanismos físicos e moleculares constituem-se em desmoronamentos, 

deslocamentos, cruzamentos e propagação de ondas.   

  Estas são algumas constatações resultantes da exploração das 

“transdisciplinaridades” que se apontaram nessa dissertação – teatro, literatura e filosofia. 

O que me interessa é operar este corpo ultrapassando cercos e bloqueios. Meu empenho 

não é apontar um significado para um “corpo desembestado”, mas investigar como ele se 

mexe, como funciona seu novo arranjo de força. É acompanhar seus traçados 

cartográficos, o que o faz mover, derivar; sua energia, seus ímpetos, seu desacorrentar. 

Trata-se de um processo que oferece a cada dia novos desafios, um novo sopro. Nas ações 

performáticas “AdivinhaaDiva” e “Engaiolado de sorriso preso/ EngaioLados”, 

realizadas no N3Ps e no Obscena, potencializo meu corpo “heterobiográfico”, um corpo 
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que perdeu-se de si, e se percebeu múltiplo e entregue ao caos. Só assim posso extrapolar 

meu “eu personológico” e, assim, germinar um trajeto rizomático que passa a se expressar 

em meu corpo, afirmando a ilimitada finitude de um acontecimento artístico. Uma poética 

do instante e do gesto.  

 Contudo, sobre este acontecimento performático, penso que seu tempo acidental 

se dá durante o processo junto aos envolvidos. A arte da performance, conforme mostrado 

anteriormente, proporciona um rompimento da relação passiva do observador com o 

acontecimento artístico, provocando sua participação ativa na ação. O acontecimento 

deve tornar-se de todo mundo; e então o que acontece é comum a todos, uma conveniência 

entre os corpos, uma proliferação, uma sintonia. Mas começa quando se implode o 

pessoal, o originário e percorre-se o caminho do “meio”, do devir, do turbilhão do “entre” 

– e já não há dentro ou fora, sujeito ou objeto. Como vimos, essa é a dimensão de uma 

“impessoalidade” de um “corpo desembestado”, cujas células germinativas intensificam 

a reciprocidade de seu movimento: matilhas, multidões, bandos e desastres, pestes e 

infestações. Procede por desmontagens, intermédios, articulações e acoplagens que 

trazem à luz novas realidades.  

   Portanto, o laboratório de investigação de “AdivinhaaDiva” e “Engaiolado de 

sorriso preso/ EngaioLados” propiciou, pela via da cartografia enquanto método, 

intensivos mergulhos pelo inumano, na dimensão dos afectos de um devir-animal que 

disparou outros tantos devires em meu corpo enquanto performer. Para produzir, preciso 

inventar um recurso, um dispositivo: um “corpo desembestado”, sempre sem categorias, 

de modulações mútuas, de interfaces e interconexões. Penso que a produtividade do corpo 

na arte da performance reside na dimensão da usina inconsciente, seu furor inventivo, 

desejante e indomável frente ao invivido. Eis a arena do Teatro da Crueldade: a vida e o 

arriscado encontro com outros corpos na natureza, sua materialidade infinitamente 

complexa, heterogênea e ilimitada.  

 Com a diluição entre o que separa a arte e vida, sinto-me desamarrado, 

desacorrentado, livre para saltos no escuro, fragilizado pela circunstância errática e, por 

isso, inserido em uma situação instigante, onde compartilho momentos de pura abertura 

para o desconhecido. Um corpo desembestado age e se modifica pela ação; é um “corpo 

anômalo” que dissipa o lugar do observador e do ponto de vista e encontra-se ali, no meio. 

Afinal, trata-se de abarcar o mundo enquanto acontecimentos, devires, forças e sensações, 
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perceber a univocidade dos seres e das coisas imanentes à lei da natureza, transmutar os 

paradigmas no qual estamos inseridos, avançar em novas imagens do pensamento, traçar 

planos e linhas que intensifiquem o corpo em potência. Desmontar ao invés de buscar 

conformidades, aventurar-se ao invés de esperar, tornar-se outro, diferente, múltiplo e 

possível.  

  É preciso levar em conta o erro e o enigma.  Trata-se de transformar a arte em 

sensações da vida, uma arte participante, instaurando uma atividade de radicalização de 

situações e aplicando novas categorias artísticas no cotidiano, como o da liberação da 

fantasia e da renovação da sensibilidade. Um entre lugar, uma jornada a qual não se sabe 

para onde vai, mas que parte de uma trajetória experimental, de um campo de vivências 

descodificantes e da própria indeterminação da experiência. Do mesmo modo, a arte da 

performance não produz subjetividades e sim realidades, revela-nos não só aquilo que 

ignorávamos possuir, mas que sempre existiu secretamente em nós, como também coisas 

que nós já sabíamos de alguma maneira, mas que todavia estavam obscuras; torna real 

algo que não tomávamos por real. Nesse sentido, o performer é aquele que testemunha 

coisas que sem ele não teriam a existência.   

  Como artista/performer, desejo estar à altura do acontecimento, pactuando meu 

corpo desembestado com o inusitado, o indizível, o impensado, para assim ousar, 

permitir, inventar, inovar e correr riscos. Para isso, preciso arrastar-me para longe de mim 

mesmo, desorbitar e desamparar-me; só assim consigo conectar-me com um campo de 

metamorfose e de experimentação de um potencial insuspeitável. A realidade desse 

movimento imperceptível abre uma passagem a acontecimentos desarrazoados e 

desastrosos, desejantes e aberrantes. Uma prática de acoplagens acidentais, cuja dinâmica 

extrapola completamente qualquer dado inicial, reverberando variações inusitadas. Uma 

arte de viver, que se constitui em novos modos de existência e outras possibilidades de 

vida. Tudo é passagem e travessia, o próprio final ainda é pura errância. 
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ANEXO I 

Conversa por e-mail com o pesquisador Clóvis Domingos sobre a ação 

“EngaioLados” 

 
Clóvis Domingos 
Para 

Eu 

9 Out 2013 

 

Querido, quero pensar mais sobre esse jogo entre essas duas expressões: semelhante e 

vigilante. Vigilantes do peso, lembrei disso. Vigiai e orai, é bíblico. Vigiar e punir, é 

foucaultiano. Vigia noturno contra roubo e assaltos. Mas figuras, personas assaltam o 

espaço público como os EngaioLados.  Vigiar como controle, se assemelhar para estar 

dentro de um certo controle social. O descontrole é falta de vigilância? 

 Vigilantes para que a semelhança continue nos confortando, porque a diferença assalta 

e rouba nossa identidade? A relação entre vigilância e paranoia. “Alguém me 

persegue?” Vamos continuar distraídos e soltos tecendo essa conversa?  

bjos e amor, Clóvis.  

 

Eu 
Para 

Clóvis Domingos 

9 Out 2013 

 

Clóvis querido... também quero pensar mais sobre estas expressões. A semelhança e 

vigilância como controle e tirania. Uma sociedade da semelhança, com hábitos e 

costumes padrões e com nenhum espaço para diferenças e descontroles. Os EngaiLados 

são desfigurados, “deixam de ser figurativos, de figurar, de narrar uma história, de se 

assemelhar”. Quem favorece este achatamento das diferenças? Quem é este grande olho 

que tudo vê e controla? Será a gente mesmo? Será que estamos vigiando nossas ações, 

achando que temos controle de alguma coisa nesta instabilidade perpétua? Daí a 

paranoia, não é? Como viver nossos descontroles num espaço completamente vigiado, 

feito para ser exitoso e vitorioso? Será que estamos sempre nos vigiando para não 

ficarmos loucos? 

Vamos sim tecendo! Adoro! 

Bjos 

Matheus 
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Clóvis Domingos 
Para 

Eu 

17 Out 2013 

 

Matheus querido, continuando a conversa... lembrei do Lehmann [Hans Thies] e as 

questões da arte hoje numa sociedade da informação e da pressa, midiática mesmo. 

Então se tem a ilusão de que sabemos das coisas pela via da informação. Isso difere da 

experiência, que penso ser a questão da arte contemporânea hoje, principalmente da 

performance e da produção de uma experiência, diferente da produção de um sentido. 

Daí o Lehmann falar de uma política da percepção. 

Estudando sobre isso, penso que os engaioLados são inclassificáveis mesmo... escapam 

de tudo. Produzem estranhamento, fragmentam qualquer possibilidade de leitura 

fechada. Pedem aos transeuntes uma leitura em mosaico, múltipla, e será que até um 

silenciamento, uma suspensão da linguagem? 

Beijos, Clóvis. 

 

Eu 
Para 

Clóvis Domingos 

17 Out 2013 

 

Clóvis, 

a sociedade da informação e da pressa me faz pensar na tirania da racionalidade. Nada 

mais rápido do que as sinapses cerebrais, não é mesmo? Quando você diz sobre produção 

de sentido, penso que sempre se está, em arte, produzindo um sentido, mesmo que o 

sentido seja não ter sentido. Um sentir, sabe? Produzir novos sentidos como produção 

de acontecimentos que transbordam a experiência e a percepção do si. Uma criação de 

relações capazes de afirmar a diferença. Como implodir nossa percepção e liberar uma 

nova potencialidade do pensar? Como liberar as vidas das culturas?  

 

Apenas afetos e nada de sujeito, apenas velocidades e nada de formas. É preciso que, 

junto aos transeuntes, tornemos esgotado o próprio possível, o que não se realiza no 

possível. Uma política do imperceptível, do invisível, do improvável. Assim, não 

haveriam mais duas continuidades que se cruzariam, mas um único continuum no qual 
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os gestos desempenham o papel de variáveis em transformação. A linguagem nomeia o 

possível. Você diz sobre silenciamento. Isso, um silêncio povoado de outros silêncios... 

Como o que não tem nome poderia deixar de ser para tornar-se? Vamos seguindo, 

Clóvis... estou amando nossa conversa!  

Beijos, 

Matheus  

 
Clóvis Domingos 
Para 

Eu 

22 Out 2013 

 

Querido, 

a questão da rostidade, em DELEUZE, também não seria um bom operador de conversas 

e reflexões? 

Beijos, Clóvis. 

 
Eu 
Para 

Clóvis Domingos 

22 Out 2013 

 

Clóvis!! 

Claro, interessante você ressaltar a questão da “rostidade”. Um rosto, para Deleuze e 

Guattari, é sempre uma semelhança. Um território. Espaço para significâncias e 

subjetividades individuais... a vigilância do eu. 

Interessante, não é Clóvis? Podemos nos perguntar: como criar-se sem órgãos, sem 

imagem, sem rosto? Como liberar nosso rosto, nosso pensamento de uma imagem que os 

subjugam desde o início? 

Penso que, para além e aquém do informe e de uma desorganização facial por conta da 

prótese dentária (alargador bucal), criamos rupturas devastadoras, intensidades que 

transbordam toda forma de representação, extrapolam as palavras e os códigos 

disponíveis, ou mesmo o repertório gestual comum de nossos corpos. 

Beijos!! 

Matheus 
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Clóvis Domingos 
Para 

Eu 

28 Out 2013 

 

Matheus, fico pensando nisso: como conviver com o que escapa dos nomes? lembrei 

também do Bauman [Zygmunt] que estamos lendo com a questão da presença do 

estranho na comunidade, as paranoias e ameaças... 

Outra coisa bacana: me parece que os engaioLados, inclusive, não partem de nenhuma 

motivação temática, né? Como surgiu essa experimentação, esse desejo, o que os 

motivou? Isso muito me interessa... 

Beijos, Clóvis. 

 

Eu 
Para 

Clóvis Domingos 

28 Out 2013 

 

Clóvis, sua pergunta é forte, me faz pensar em como estamos colados aos nomes e a uma 

ideia de segurança... toda esta falsa seguridade social que nos é implantada, criando esta 

“matrix” que nos faz esquecer que de repente pode vir um meteoro e mudar toda a vida 

que conhecemos. Só pode existir algo estranho se estamos colados ao comum, ao hábito, 

a um conhecimento já adquirido. Como o conhecimento pode deixar de ser a posse de 

um saber e se tornar o movimento de aprender? Como viver com o imprevisível?  

 

Os EngaioLados existem porque nos deixamos conduzir por alguns sinais. A primeira 

experimentação foi em 30 de setembro de 2011, durante um dos Fóruns Obscênicos, na 

Av. Santos Dummont. Desde a intervenção Corpos Proibidos, quis investigar mais a 

relação do meu corpo com algo que o acorrentasse. Estava afogado na sensação que 

Virginia Woolf trazia com As ondas, a da besta acorrentada que pateia incessantemente 

na praia. O alargador na boca veio através da Lica, que gostou muito de uma fotografia 

que eu tinha, usando-o por conta de um tratamento dentário que eu havia feito. Ela levou 

a foto e a usou como um elemento para a pesquisa dela. Quis experimentar novamente 

aquele “estranho” objeto. Neste mesmo período, encontrei a gaiola na esquina do 

apartamento onde morava. Pensei também em contrastar a força daquele sorriso 
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alargado com um corpo trajado com normalidade, quase invisível. Eu já tinha aquele 

terno palha por conta do Virundangas. Naquele dia fiz ainda um percurso sozinho, sem 

a Joyce. Clarissa batizou aquela experimentação como o Engaiolado de sorriso preso. 

 

Depois, Joyce e eu conversamos sobre uma gravação que ela havia feito dos pássaros 

engaiolados do mercado central. A partir de então, nasceu esta dupla deambulatória. 

Ela trouxe o som daqueles pássaros se debatendo dentro das gaiolas, um sorriso amarelo 

engaiolado, e começamos a migrar por zonas incertas. Tem um vídeo que o Fred fez, está 

no Youtube, em que nós dois estamos no meio de um mar de pessoas, um mar revolto, e 

parece que estamos numa canoa, lenta, a percorrer um rio lento e calmo... gosto muito.  

 

Beijos querido!! 

Matheus  

 
Clóvis Domingos 
Para 

Eu 

29 Out 2013 

 

Sim, estamos colados ao hábito, por isso existe o estranho. Interessante como esse 

trabalho começa e a potência dele, tantas camadas nessa presença dessa dupla 

ambulatória... 

vejo uma política aí... 

um contratempo, uma contra presença... 

você escreveu “uma canoa num mar revolto” e me trouxe o conto “A terceira margem 

do rio”, do Guimarães Rosa... essa experimentação nos deixa mergulhados nas águas do 

silêncio, sem margem, sem lugar. Num terceiro lugar ou em lugar nenhum, apenas 

flutuando... 

nossas percepções deambulam. 

Beijos, Clóvis. 
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Eu 
Para 

Clóvis Domingos 

29 Out 2013 

 

Sim, Clóvis! 

 

Penso que hoje em dia uma política potente é esta. Uma revolução artística molecular, 

um devir-trinco-de-parede. Aos poucos podemos conseguir derrubar muitos muros 

rostificados que aprisionam nossos perceptos, produzem preguiças em nossas ações 

cotidianas... 

Nossa, que lindo isto que você escreve a partir do Guimarães! A terceira margem é a do 

meio, onde correm águas silenciosas e revoltas. É a própria travessia! 

 

Beijos beijos 

Matheus  
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ANEXO II 

Trechos do artigo de Jean-Luc Nancy “58 indícios sobre o corpo”262 

 

52. O corpo funciona por espasmos, contrações e distensões, dobras, 

desdobramentos, nós e desenlaces, torsões, sobressaltos, soluços, descargas elétricas, 

distensões, contrações, estremecimentos, sacolejos, tremores, horripilações, ereções, 

arquejos, arroubos. Corpo que se eleva, se abisma, se escava, se descama e se fura, se 

dispersa, zanza, escorre e apodrece ou sangra, molha e seca ou supura, grunhe, geme, 

resmunga, estala e suspira. [...] 

54. O corpo, a pele: todo o resto é literatura anatômica, fisiológica e médica. 

Músculos, tendões, nervos e ossos, humores, glandes e órgãos são ficções cognitivas. São 

formalismos funcionalistas. Mas a verdade, esta é a pele. Está na pele, faz a pele: autentica 

extensão exposta, toda voltada para fora, ao mesmo tempo em que envelopa o de dentro 

da bolsa de borgorigmos e cheirumes. A pele toda acaricia e agrada, se fere, descasa, 

arranha. É irritável e excitável. Pega sol, frio, calor, vento, chuva, inscreve marcas de 

dentro – rugas, pintas, verrugas, escoriações – marcas de fora, por vezes as mesmas ou 

ainda lanhos, cicatrizes, queimaduras, talhos. [...] 

57. Corpo tocado, tocantes, frágil, vulnerável, sempre mutante, fugaz, 

inapreensível, evanescente sob a carícia ou o golpe, corpo sem casca, pobre pele estendida 

sobre uma caverna onde flutua nossa sombra...  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
262 NANCY, Jean-Luc. “58 indícios sobre o corpo”. In: Revista da Universidade Federal de Minas Gerais 

– 19. v., 1. n. e 2. P. 1-242. Jan./dez. 1965. Belo Horizonte: UFMG, 2012, p.56-57. 
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ANEXO III 

Trechos de “A loucura”, de Jorge Coli263 

  

Há muito tempo que o rosto de Van Gogh tomou, para nós, os traços da máscara 

da loucura. Loucura sem orelha, loucura da mão queimada, loucura da bala no peito [...]. 

E não há dúvida: se tomarmos a linha que nossa cultura traçou entre o comportamento 

normal e patológico, Vincent é definitivamente um doido. Varrido [...]. Neste mundo de 

fora, entretanto, a loucura pode escapar à análise e encontrar um meio de manifestação – 

um meio “lírico”, como diz Foucault, como no discurso filosófico de Nietzsche, no 

discurso literário de Artaud, de Nerval e, poderíamos acrescentar, nas imagens picturais 

de van Gogh [...]. 

Consciência formulada da loucura, mas não loucura expressa: a loucura não está 

dentro da obra, está à volta, num contato como que epidérmico, prestes a submergi-la: lá 

onde há obra não há loucura, diz Foucault – e a loucura começa justamente onde não há 

mais obra [...]. Artaud, entretanto, parece conceber uma acusação ainda mais radicalizada: 

a loucura é uma palavra, sórdida, a palavra do discurso psiquiátrico, a palavra da 

“normalidade convencional”. Um nome. Mas a força desse nominalismo é tal que ele 

impera, determina patologia e normalidade, liberdade ou internamento [...].  

Um dos textos capitais de Artaud – e um texto capital para a compreensão de van 

Gogh – é “Van Gogh, les suicide de la société”, seguido de seu “Dossier de van Gogh”. 

Como Vincent, Artaud havia sido internado em hospício, e também lançara-se de corpo 

e alma na fogueira de sua obra. No começo de 1947, tinha ido visitar uma exposição do 

pintor em Paris. Além disso, na mesma época, lê um estudo sobre Vincent, suntuosamente 

editado, de um certo doutor Beer [...]. E Artaud nega a loucura de van Gogh, 

transfigurando-a em suprema lucidez. Ele compreendeu a chama que abrasara a existência 

do pintor: lucidez, fruto da exacerbação, lucidez, clara e fulgurante, extrema e impiedosa, 

nascida da dificuldade de viver, mas sem a sombra de uma concessão; tão intensamente 

luminosa que ela fere nossos olhos, nos cega, criando para si um berço de mistério:  

Não há fantasmas nos quadros de van Gogh, não há visões nem alucinações. 

É a tórrida verdade de um sol de duas horas da tarde. Um lento pesadelo 

genésico pouco a pouco elucidado. [...] Van Gogh era uma dessas natureza de 

lucidez superior que lhes permite, em todas as suas circunstancias, ver infinita 

e perigosamente mais longe do que o real imediato e aparente dos fatos. E que 

                                                           
263 COLI, Jorge. Vincent Van Gogh: a noite estrelada . São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 127-132. 
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são por isso cheias de intuições, de premonições, de presciências, que sempre 

foram um constrangimento tenaz para a consciência de todos os dias, digo a 

consciência plebeia e ordinária de todos os dias, que inventou há um século a 

psiquiatria como parapeito. Ora, a psiquiatria foi, como todos sabem, 

inventada para defender a consciência presente, roubar a certas faculdades 

supranormais todo o direito de entrar na realidade.264  
 

 “O que quer você, tenho momentos em que fico retorcido pelo entusiasmo, pela 

loucura ou pela profecia, como um oráculo grego diante de seu tripé” (Vincent van Gogh 

a seu irmão Théo, Arles, 3 de fevereiro de 1889). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
264 ARTAUD, Antonin. Van Gogh, le suicide de la société, Dossier de Van Gogh, p.43-225. 
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ANEXO IV 

Trecho de “Conversações”265, de Gilles Deleuze 

 

__ A literatura está presente por toda parte em seu trabalho, quase que de maneira 

paralela à filosofia: a Apresentação de Sacher-Masoch, o pequeno livro sobre Proust 

(que não parou de crescer), uma grande parte de Lógica do sentido, tanto no corpo do 

livro (sobre Lewis Carroll) como nos anexos (sobre Klossowski, Michel Tournier, Zola), 

o livro sobre Kafka escrito com Guattari no prolongamento de O anti-Édipo, um capítulo 

de seus Diálogos com Claire Parnet (sobre a “superioridade da literatura anglo-

americana”), fragmentos consideráveis de Mil platôs. A lista é longa. E no entanto, isso 

não produz nada de comparável ao que provocam, em maior grau seus livros sobre 

cinema, em menor grau Lógica da sensação, feito entretanto a partir do trabalho de um 

único pintor: ordenar, raciocinar uma forma de arte, um plano de expressão. Seria 

porque a literatura está por demais próxima da filosofia, de sua própria expressão, de 

modo que ela não pode deixar de acompanhar por inflexões o todo do movimento que 

você faz? Ou isto se deve a outras razões? 

 

__Não sei, não creio que exista esta diferença. Imaginei um conjunto de estudos sob o 

título geral Crítica e clínica. Não significa que os grandes autores, os grandes artistas 

sejam doentes, mesmo que sublimes, nem que busque neles a marca de uma neurose ou 

de uma psicose, como um segredo presente em sua obra, como a chave da sua obra. Não 

são doentes; ao contrário, são médicos, médicos muito especiais. Por que Masoch dá seu 

nome a uma perversão tão antiga como o mundo? Não porque “sofra” dela, mas porque 

ele lhe renova os sintomas, traçando dela um quadro original ao fazer do contrato o signo 

principal, e também ao ligar as condutas masoquistas à situação das maiorias étnicas e ao 

papel das mulheres nessas minorias: o masoquismo torna-se ato de resistência, 

inseparável de um humor de minorias. Masoch é um grande sintomatologista. Em Proust 

não é a memória que é explorada, são todas as espécies de signos, dos quais é preciso 

descobrir a natureza de acordo com os meios, o modo de emissão, a matéria, o regime. 

Em busca do tempo perdido é uma semiologia geral, uma sintomatologia dos mundos. A 

obra de Kafka é o diagnóstico de todas as potências diabólicas que nos esperam. Nietzsche 

                                                           
265 DELEUZE, Gilles. Conversações. Op. cit., 1992, p. 181-183. 
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dizia que o artista e o filósofo são médicos da civilização. É inevitável que, quando a 

ocasião se apresenta, eles não se interessam muito pela psicanálise. Existe na psicanálise 

uma tal redução do segredo, uma tal falta de compreensão dos signos e dos sintomas, que 

tudo é reconduzido ao que Lawrence chamava de “o sujo segredinho”.  

           Não se trata apenas de diagnóstico. Os signos remetem a modos de vida, a 

possibilidades de existência, são sintomas de uma vida transbordante ou esgotada. Mas 

um artista não pode se contentar com uma vida esgotada, nem com uma vida pessoal. Não 

se escreve com o seu eu, sua memória e suas doenças. No ato de escrever há a tentativa 

de fazer da vida algo mais que pessoal, de liberar vida daquilo que a aprisiona. O artista 

ou o filósofo têm frequentemente uma saúde bem frágil, um organismo fraco, um 

equilíbrio pouco garantido, Espinosa, Nietzsche, Lawrence. Mas não é a morte que os 

quebra, é antes o excesso de vida que eles viram, provaram, pensaram. Uma vida 

demasiado grande para eles, mas é através deles que “o signo está próximo”: o final de 

Zaratustra, o quinto livro da Ética. Escreve-se em função de um povo por vir e que ainda 

não tem linguagem. Criar não é comunicar mas resistir. Há um liame profundo entre os 

signos, o acontecimento, a vida, o vitalismo. É a potência de uma vida não orgânica, a 

que pode existir numa linha de desenho, de escrita ou de música. São os organismos que 

morrem, não a vida. Não há uma obra que não indique uma saída para a vida, que não 

trace um caminho entre as pedras. Tudo o que escrevi era vitalista, ao menos assim o 

espero, e constituía uma teoria dos signos e do acontecimento. Não creio que o problema 

se coloque diferentemente em literatura e nas outras artes; simplesmente não tive 

oportunidade de fazer para a literatura o livro que eu desejaria.  

  

  

 

 


