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ABREU, Alda Maria.  Autodestruição e Autopoiese. 2012. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

Resumo 
 

Esta pesquisa é composta por VI Experimentos de escrita que colocam em xeque, cada 

um a seu modo, uma certa política de subjetivação, as práticas e os discursos 

hegemônicos de suas instituições, que baseadas nos princípios identitários e na lógica 

antropocêntrica da tradição do pensamento ocidental, tendem à homogeneização da 

experiência humana. Em especial, colocam em xeque as práticas de patologização do 

sofrimento humano fundadas no discurso médico e científico dessa mesma tradição.  

A questão que se coloca ao conjunto de Experimentos que compõe esta pesquisa é a 

criação de um dizer que testemunhe a experimentação ético-estética da pesquisadora no 

campo das artes cênicas ao longo dos anos de 2008 a 2012. O ponto de partida dessa 

pesquisa foi o colapso psicofísico que a experiência silenciosa da anorexia e da bulimia 

desencadeou na existência da pesquisadora. A reverberação dos ecos desse grito singular 

deflagrou a necessidade de testemunhar e nomear a potência das forças de autodestruição 

e autopoiese que engendraram essa experiência e seu modo de existir. 

Ao longo dos VI Experimentos, a pesquisadora será visitada por uma série de outros 

silêncios – ritualísticos, xamânicos, teatrais, cosmogónicos, existenciais, a-históricos e 

performativos. Trata-se de silêncios limiares que habitam a encruzilhada entre o mundo 

dos vivos e dos mortos. Esta pesquisa pretende revelar a potência de afirmação da vida 

que reside nessa encruzilhada: campo composto pelo embate de forças autodestrutivas e 

autopoiéticas. Forças estas que, coaguladas nas entranhas da experiência existencial e 

cênica da pesquisadora, dão à luz modos de experimentar a escrita que deslocam o 

sentido ordinário das palavras “silêncio”, “dor”, “vida” e “morte”.  

Em uma escrita que é ela própria um modo de experimentação, os limites demasiado 

humanos do corpo e da palavra foram sendo testados, com o intuito de abarcar criação e 

experiência como processos de dessubjetivação. 

  

Palavras-chave: Experiência, Artes Cênicas, Autopoiese, Autodestruição, Anorexia, 

Bulimia. 
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ABREU, Alda Maria.  Autodestruição e Autopoiese. 2012. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 

Abstract 
 

This research is composed for VI Experiments of writing that put in check, each one its 

way, a certain kind of politics of subjectivity, the practical ones and the hegemonic 

speeches of its institutions, that based on the identity principles and  anthropocentric logic 

of the traditional occidental thought, tend to the homogenization of the experience human 

being. In special, it questions the practice to pathologize the human suffering established 

in the medical and scientific speech of its same tradition. The question that places the set 

of Experiments of this research composes is the creation of one speak that it testifies the 

ethical-aesthetic experimentation of the researcher in the field of the scenic arts 

throughout the years since 2008 until 2012. The starting point of this research was the 

psychic and physical collapse that the experience of anorexia’s muteness and bulimia’s 

muteness provoked in the existence of the researcher. The reverberation of the echoes of 

this singular dumb shout unchained the necessity to testify and to nominate the power of 

the self-destruction and self-poiesis forces that had produced this kind of experience and 

its way to exist. Throughout these VI Experiments, the researcher will be visited for 

many other types of silence – ritualistic, xamanistic, theatrical, cosmic, existential, not 

historical and performatives. It is about thresholds or border silence that inhabit the 

crossroads enter the world of the livings creature and deceased. This research intends to 

disclose the power of the affirmative life that inhabits in this crossroads: composed field 

for the shock of self-destruction and self-poiesis forces. Forces these that, clotted in the 

viscera of the existential and artistic experience of the researcher give birth  ways to try 

the writing that dislocate the meaning usual of the words “silence”, “pain”, “life” and 

“death”. In In a writing that be it itself an experimentation, the too much human limits of 

the body and the word had been being tested, with intention of to consider the creation 

and the experience as processes of (dis)subjectivation. 

   

  

Palavras-chave: Experience, Scenic Arts, Self-destruction, Self-poiesis, Anorexia, 

Bulimia. 
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Introdução 

 

 Esta escrita é composta por experimentos que testemunham experiências cênicas e 

performáticas ocorridas ao longo dos anos de 2008 a 2012:  

 “Meninas, Corram!”
1
 (2008-2009) – experimentos I e II  

 “RIT.U”
2
 (2010-2011) – experimentos III e IV  

 “Máquina Hamlet fisted”
3
 (2011-atualmente) – experimento V 

 “S/ título”
4
 (2012-atualmente) – experimento VI 

 Não se trata de falar sobre as experiências teatrais vividas. Trata-se de 

experimentar a criação de um dizer/fazer que as testemunhe, que as nomeie, na tentativa 

de produzir uma escritura desde o silêncio engendrado por cada processo de 

incomunicabilidade. Uma escritura que é ela própria um modo de experimentação. 

“Meninas, corram!” foi criado a partir das elaborações inconscientes que a análise 

clínica e o processo terapêutico em decorrência de transtornos alimentares 

desencadearam em minha própria existência. Enquanto dramaturgia autobiográfica, 

“Meninas, Corram!” é uma tentativa de abarcar vida e obra como processualidades 

indissolúveis, onde o grito mudo da feminilidade anoréxico-bulímica, inscrita no corpo e 

no ato performático, roça os lábios na morte em um protesto silencioso contra a mortalha 

que sepulta os vivos. 

 Em “RIT.U”, a passagem pela morte ritual desencadeou a construção de um devir-

monstro, no qual a dissolução da díade corpo-voz, numa mudez corporalizada, atualizou 

um processo de incomunicabilidade urbana, construído no esgotamento do significado 

das palavras e dos gestos.  

Em “Máquina Hamlet fisted”, o suicídio de Ophelia, subvertendo a lei, é uma 

afirmação da vida. O gesto de Ophelia atualiza em minha corporalidade o silêncio dos 

mortos para criar uma nova lei comunicacional.  

                                                           
1
 O espetáculo teve sua estreia em 03 de outubro de 2008, no Teatro Gamboa Nova em Salvador/BA. Foi 

criado junto ao coletivo NuMiollo – Núcleo de Investigação da Cena – e dirigido por Juliana Ferrari. 
2
 O espetáculo fez parte do ciclo de ecoperformance da Taanteatro Companhia. Foi dirigido por Wolfgang 

Pannek e concebido junto aos participantes do Nutaan 2010 – Núcleo de Formação, Pesquisa e Criação da 

Taanteatro. Teve sua estreia em 19 de agosto de 2010,  na Sala Paissandú – Galeria Olido em São Paulo/SP. 
3
 O espetáculo teve sua estreia em 17 de junho de 2011,  na Sala Renée Gumiel – Funarte em São Paulo/SP. 

Foi criado junto à Taanteatro Companhia e dirigido por Wolfgang Pannek. 
4
 Performance solo criada para ser apresentada na defesa pública desta dissertação, prevista para maio de 

2012.  
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Em “S/ título”, o ponto de partida foi o desejo cosmogônico de engravidar do 

universo e de suas solidões a-históricas. Para iluminar um processo autopoiético, a boca 

transformou-se em útero do ovo cósmico e deu à luz um gesto, uma realidade 

extraordinária, um ínfimo vazio, um silêncio absoluto.  

A questão que se coloca ao conjunto de experimentos que compõe esta 

dissertação, cada um a seu modo, é a busca por uma língua que fale desde o silêncio 

dessas experiências que se deseja testemunhar – silêncio liminar que habita a 

encruzilhada entre o mundo dos vivos e dos mortos.  

Revelar a potência de vida que reside nessa encruzilhada é revelar a tensão de um 

campo composto por forças silenciadas e silenciosas, forças autodestrutivas e 

autopoiéticas. Desde sua passividade, quando o silêncio se instaura à revelia, 

amordaçando a boca, sequestrando a voz, até um silenciamento ativo e afirmativo, capaz 

de conceder outra matéria à língua.    .  

Os experimentos que compõem esta escrita não são via de acesso à outra coisa 

além deles próprios. Não existem hipóteses ou conclusões precedentes. O pressuposto 

inviolável para a realização dos experimentos em questão foi o fato da pesquisadora estar 

predestinada a correr “risco de vida”.  

 Os limites do corpo foram sendo testados em experimentos anticientíficos de 

desconstrução e reconstrução, de desconstituição e reconstituição, na criação de 

existências provisórias, engendradas por forças constantes e simultâneas de 

autodestruição e autopoiese.
5
 Forças estas que, coaguladas nas entranhas da experiência 

existencial e cênica da pesquisadora, ao resistirem à captura do jogo autoimune, tentaram 

deslocar o sentido ordinário das palavras “silêncio”, “dor”, “vida” e “morte”. 

As biotecnologias médicas, assim como as doutrinas místicas, criam 

constantemente novas formas de relações com a dor. Do mesmo modo que a violência 

urbana, o horror de uma guerra, seus genocídios e bombas atômicas, constituem novas 

relações com a morte. Esta pesquisa é uma tentativa de pôr em xeque a culpabilização e a 

patologização do sofrimento que insensibiliza, vitimiza e nega ao corpo e à vida seu 

poder autopoiético – sua potência de vida, que só se atualiza na dor do choque entre o si e 

o outro de si. Esse choque é o sintoma de que uma vida está para nascer – o outro de si – 

que empurra a vida instituída para o abismo, o si mesmo.  

                                                           
5
A palavra “autopoiese” será revisitada várias vezes ao longo dos experimentos. Trata-se de um termo 

cunhado pelos biólogos e filósofos chilenos FranciscoVarela e Humberto Maturana para designar a 

capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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   A expressão “risco de vida”, aplicada anteriormente para nomear o destino 

primeiro da pesquisadora, é uma expressão em desuso, pois há cerca de dez ou quinze 

anos, uma certa “linhagem” de linguistas, aqueles que moram no intestino da linguagem, 

decidiram por conta própria que a expressão era um equívoco, uma agressão à lógica. 

Assim, algo curioso foi sendo criado em meu imaginário infantil, quando via 

constantemente a palavra “perigo” e sua clássica caveira – símbolo que acompanhava os 

rótulos de venenos, o aviso nos reservatórios de gás e de outros inflamáveis e as placas 

junto às cercas elétricas - serem associadas, tão redundantemente, à obviedade ululante da 

expressão “risco de morte”. A lógica infantil, muito mais sofisticada do que a daqueles 

linguistas, associava envenenamento, explosão e choques elétricos a experiências 

desconhecidas, enigmáticas e sedutoras, mas nem por isso as dissociava do perigo de uma 

possível morte dolorosa e aterradora.  

 Desse modo, lanço mão da ambivalência da sofisticada lógica infantil ao 

desengavetar a expressão “correr risco de vida”. Sim, a pesquisadora em questão segura 

com uma mão a cerca elétrica e com a outra faz um brinde envenenado, enquanto tenta 

acender seu cigarro; o seu corpo corre o risco de vibrar, convulsionar e em seguida 

explodir. A pesquisadora aqui corre o risco de viver. E, fazendo de sua existência o palco 

dos seus próprios experimentos, corre o risco de devolver à vida sua teatralidade.
6
 

 A destruição e a poiesis que estão implicadas em cada experimento referem-se a 

um processo singular, na constelação das forças específicas que o encontro da 

pesquisadora com seus silêncios conseguiu engendrar. Esses processos experimentais de 

autodestruição não visam um universal antropológico e, por isso, não se constituem como 

um método reproduzível.  

A pesquisadora e a pesquisa que se apresenta nesses experimentos são voláteis, 

pois a cada vez dão lugar a uma nova constelação silenciosa, criada pelos ecos da 

destruição produzida no experimento anterior. Contradições entre os experimentos são 

inerentes a esse processo, por vezes o que foi dito já não constitui mais lugar fértil no 

experimento seguinte e precisa ser repensado, deslocado ou até contradito. Essas 

                                                           
6
Segundo Josette Féral e Ronald P. Bermingham no texto “Theatricality: The Specificity of Theatrical 

Language”, a palavra “teatralidade” remete ao drama, a atos de representação e a contruções ficcionais. 

Esses autores contrapõem essa noção de teatralidade à noção de performatividade.A produção cênica que 

povoa a presente pesquisa está na esteira das reflexões sobre performatividade, porém meu intuito aqui, ao 

usar a palavra teatralidade é resgatar uma palavra usada extensamente por Antonin Artaud, para designar 

algo bem próximo da ideia de performatividade de Féral e Bermingham, porém que contém algo a mais, 

algo que se revela nesta frase de Artaud: “O teatro é ato e emana ação eterna”. 
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contradições devem ser pensadas como consequências éticas de um dizer que se quer 

mutante, que tenta revelar o percurso de um pensamento em processo. Por isso, muitas 

vezes, ao revisitar a origem do problema, os experimentos que dão corpo a esta 

dissertação provocam a sensação de que a pesquisadora e sua pesquisa caminham sobre 

uma fita de Moebius. 

A fita de Moebius é um espaço topológico criado pela união invertida das duas 

extremidades de uma fita. Deve seu nome ao astrônomo August Ferdinand Möbius 

(1790-1868). Ela transforma um segmento de reta numa curva infinita, criando um 

horizonte que é móvel. Cada experimento carrega em si esse horizonte móvel: um 

nascimento que só é consumado com um assassínio. 

As forças que engendraram cada experimento, com suas velocidades específicas, 

conferem ao corpo da pesquisadora uma natureza metamórfica; ora agente das 

experiências, ora reagente dos experimentos, tornando-se, por fim, testemunha ocular de 

seu próprio assassinato. A natureza metamórfica da pesquisadora a faz experimentar-se 

ao mesmo tempo enquanto sujeito que destrói e cria, objeto destruído e criado e 

testemunha de sua autodestruição criadora.  

 Atualizam-se processos de dessubjetivação, em operações nas quais teatralidade e 

vida encontraram-se irreversivelmente implicadas, assim como palavra e existência, 

escrita e corpo, na tentativa de autorizar as alteridades nascidas nas experiências teatrais a 

ecoarem suas vozes ent(r)e as linhas e as palavras destes escritos experimentais.  

 Ao dizer/escrever ent(r)e desse modo pouco usual, anuncio o encontro crucial 

com a abordagem taanteatro, concebida por Maura Baiocchi junto à Taanteatro 

Companhia. Esse encontro foi aquilo que Artaud chama de “[extirpação] de qualquer 

idéia de simulação, de imitação irrisória da realidade”, ou Van Gogh de “abrir uma 

passagem através de um muro de ferro invisível”, ou o que Ophelia fisted chama de 

“nascer pelas órbitas”. Para o Taanteatro “o ent(r)e não existe somente entre um corpo e 

outro, mas também no processo constitutivo de cada corpo. Corpos são processos, são 

aquilo que acontece, e tudo que acontece é passagem […] O taanteatro explora essa 

duplicidade: a processualidade dos entes e a entidade dos processos”.
7
  

 Fazendo ecoar essas vozes, torna-se possível identificar o leitmotiv – o motivo 

condutor que se repete nesta pesquisa: a necessidade de dar voz às processualidades 

                                                           
7
 BAIOCCHI, Maura. PANNEK, Wolfgang. Taanteatro – Rito de Passagem. São Paulo: Transcultura, 

2011,p. 17. 
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engendradas por cada experiência cênica, ao mesmo tempo em que um novo processo 

experimental se revela. Atos de fala e escrita que correspondem ao ato de processualizar-

se. 

 São experimentos sem verdade, sem “final feliz”. Não podemos encará-los nem 

como cartilhas, nem como metodologias aplicáveis, já que a suposta protagonista – a 

pesquisadora – morre ao fim de cada experimento. Por isso crianças, não tentem fazer 

isso em casa, somente na escola. Ops, isso foi apenas uma piada, apesar de carregar em si 

um latente desejo enquanto arte-educadora. Mas deixemos esse problema por hora em 

suspenso, solto no ar como um vírus. 

 Não preexistiu nenhum fundamento, situação ou contexto de âmbito teórico ou 

conceitual no início desta escrita. Existia uma falência dos órgãos, do organismo corporal 

e psíquico da pesquisadora, enunciando uma nova ordem epistemológica e hermenêutica.  

Essa outra epistemologia, enunciada pelo colapso psicofísico da pesquisadora em 

meio à experiência anoréxico-bulímica, contrapõe-se à ordem da tradição metafísica, 

filosófica e médica ocidental. Ela faz fronteira com uma espécie de epistemologia 

xamânica, que concebe o conhecimento e os saberes via operações de delírio e desrazão 

em processos de enfermidade ou fragilidade.  

Essa outra ordem hermenêutica, por sua vez, não interpreta a falência dos órgãos 

como morte do corpo físico, pois hibridiza-se com a interpretação de processos oníricos, 

do nonsense literário e da linguagem do absurdo. A crucial diferença entre a 

hermenêutica moderna e a hermenêutica onírica, nonsesnse ou absurda, que rege a 

presente pesquisa, é que a primeira se destina à análise e interpretação racional, capazes 

de desvelar o sentido oculto nos signos das experiências vividas, já a segunda considera a 

interpretação como uma operação sensível, e o sentido, e/ou a falta dele, como 

acontecimento produzido pelas forças sígnicas que atravessam a experiência.  

Contrapondo-se à ideia de causalidade, esse outro modo de operar a interpretação 

enuncia a potência política do teatro: produzir corpos poéticos, operando a experiência 

humana como um lugar de acontecimento.   

 

*** 
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Penso em Artaud, em seus humores risíveis, numa risada sem dentes, como uma 

boca aberta de risorror.   

A fúria sutil de Artaud me acompanha em todos os experimentos desta 

dissertação, às vezes de modo invisível, imaterial, outras vezes encarnado em suas 

próprias palavras. Os escritos de Artaud, em certos momentos, afastam-me do teatro, e 

noutros fazem-me reencontrá-lo.  

Se é no teatro que eu desejo me comunicar com o mundo, devo isso, em grande 

medida, aos escritos de Artaud, mas também devo a eles se, de algum modo, o teatro se 

torna um campo de incomunicabilidade. Seus escritos fazem-me reencontrar a implicação 

ética de um teatro que ainda está por nascer, sendo sempre necessário reinventar as 

questões: “O que é o teatro?”, “Qual o desejo do performer?”, na esteira do desejo 

analítico de Lacan para com a psicanálise em seu texto “A Excumunhão”.
8
  

Assumir que essas duas questões precisam ser recolocadas sempre impele aquele 

que questiona a uma constante destruição/criação do teatro. O que é o teatro senão modos 

de criar novas configurações de força, na perspectiva da criação de novos valores 

implicados com a vida e não com a mortalha? Como criar uma teatralidade despida de 

identidade e que torne possível engendrar uma transvaloração no sentido nietzscheano? 

Nesse caso, transvaloração dos valores que regem o que é vida e o que é morte. 

Colapsar uma experiência humana amortalhada – como, por exemplo, uma 

experiência anoréxico-bulímica – a partir da escuta de seu grito silencioso, a partir da 

reverberação de seu tremor existencial, é algo que está para além da ideia de cura. 

 Um colapso de tal natureza, uma autodestruição de tal ordem, não destrói a causa 

– a doença que amortalhava aquela vida. Essa espécie de colapso faz fugir um modo de 

existir, faz fugir um mundo, aquele onde esse modo de existir habitava, onde seu grito 

silencioso era inaudível. Faz fugir o mundo-mortalha.  

E é desse modo, que a autodestruição que esta pesquisa investiga produz seus 

efeitos. Efeitos de proliferação. A proliferação de novos mundos, até então inimagináveis. 

Mundos estes, que autorizam a experiência autopoiética. 

 

 

 

                                                           
8
 LACAN, Jacques. Seminário 11 - Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1963-64). São Paulo: 

Ed. Zahar, 1987. 
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EXPERIMENTO I: Um Protesto 
 

 

“O homem [o grande experimentador de si mesmo] frequentemente está farto, há 

verdadeiras epidemias desse estar-farto ( – como por volta de 1348, no tempo da dança 

da morte): mas esse nojo, essa fadiga, esse fastio de si mesmo – tudo isso irrompe tão 

poderosamente nele, que se torna imediatamente um novo grilhão. O Não que ele diz à 

vida traz à luz, como por mágica, uma profusão de Sins mais delicados; sim, quando ele 

se fere, esse mestre da destruição, da autodestruição – é a própria ferida que em seguida 

o faz viver…” 

 

Friedrich Nietzsche – Genealogia da Moral 

 

 Não comungo com as simplórias descrições diagnósticas comumente conferidas a 

anoréxicas e bulímicas – “comportamento alimentar bizarro, acentuada perda de peso, 

medo mórbido de engordar e alteração endocrinológica”
9
 – pois reduzem-se ao 

tratamento de sintomas, designando como origem ou causa classificações que, na 

verdade, são efeitos de uma política de pensamento que submete os corpos e a vida às 

suas forças reativas – culpabilizadoras e patologizantes.  

 Essa afirmação nasce desde a singularidade das elaborações que um processo 

autodestrutivo, sua análise clínica e seu processo terapêutico em decorrência de 

transtornos alimentares, desencadearam em minha própria existência. 

 A pesquisadora norte-americana Judith Butler, em sua investigação sobre 

identidade e gênero, nomeia algumas das instituições que sustentam essa política de 

pensamento à qual me contraponho: “A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens 

do gênero […] uma identidade sexual feminina e autêntica […] ela investiga as apostas 

políticas de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e 

difusos […] A tarefa dessa investigação é centrar-se – descentrar-se – nessas instituições 

definidoras: o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória”.
10

 

 Essa política de pensamento, dominante em nossa cultura ocidental, preconiza e 

estandardiza os princípios identitários, a lógica da representação e a cisão binária mente-

corpo. A prática e o discurso das instituições citadas por Butler engendram políticas de 

                                                           
9
 NUNES, Maria Angélica Antunes et al. Transtornos alimentares e obesidade. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1998,pp. 22-24. 
10

 Butler, Judith P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade/Judith Butler; tradução, 

Renato Aguiar.-2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 (p. 9) 
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produções de si e do mundo dissociadas das potências da vida. Essa produção de vidas 

abstratas, acolchoadas de hábitos, conceitos estéreis, fundamentos, modelos, pensamentos 

e sentimentos serializados, juízo a respeito desses pensamentos, juízo a respeito de juízos, 

são vidas repletas de uma interminável torrente de acontecimentos mentais desconectados 

de sua própria experiência – vidas binárias: mente descorporalizada e corpo 

representativo, frutos da cisão bio-identitária mente-corpo.  

 É difícil conceber o que veio primeiro: é a desvinculação do corpo de sua própria 

experiência e do encontro com o mundo que faz emergir o corpo hipermusculoso, 

hiperlindo, hipersexual e hipersaudavelmente estratificado e idêntico? Ou, ao contrário, é 

a urgência em se tornar “hiper” que desvincula o corpo da experiência dolorosa, 

esburacada, frágil e sem forma dos encontros com sua exterioridade? 

 É nesse oceano identitário que a anoréxico-bulímica estava se afogando. 

 Mas de que anoréxico-bulímica estamos falando? 

 Este experimento de escrita não se propõem a reinterar o universal anoréxico ou o 

universal bulímico que as etiologias e as descrições diagnósticas e prognósticas da 

instituição científica e médica proclamam. É de um ponto de vista completamente 

diferente que desejo aqui experimentar a anorexia e a bulimia pela segunda vez.  

 Como testemunha, pretendo jogar luz sobre a singularidade da experiência 

anoréxico-bulímica pela qual fui atravessada, na tentativa de, por meio de um 

experimento reflexivo, agregar novas possibilidades de combate acerca das certezas em 

torno da anorexia e da bulimia. Inclusive acerca dos “novos grilhões” que essa 

experiência de autodestruição pode ter produzido. 

 É necessário esclarecer que essa ideia de “combate” em nada remete à ideia de 

guerra, pois numa guerra o objetivo é a extinção do inimigo, e neste caso seria a extinção 

“das certezas em torno da anorexia e da bulimia”. No entanto, nesse combate que 

pretendo empreender, o que está em jogo é apossar-se das forças da anorexia e da 

bulimia, apreender-lhes sua vitalidade não orgânica, não naturalizada nem medicalizada, 

para com isso virar do avesso suas certezas, na tentativa de compor com suas forças 

destrutivas a afirmação de uma potência de vida, nascida do combate de suas próprias 

forças. 

 Falar de anorexia e bulimia a partir de um discurso que as transforma em objetos – 

em certezas para as ciências humanas ou em cartilhas para as ciências médicas – seria 
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submeter o murmúrio nonsense e os silêncios dessas experiências a uma dominação 

discursiva institucional, limitando-as ao contorno da lógica sujeito-objeto.  

 O grito mudo inscrito no corpo e no ato performático da experiência anoxérico-

bulímica revela que se tornou impossível continuar falando com as palavras existentes. 

Pois o horror desse grito é o horror do colapso comunicativo, já que seus silêncios 

carregam a impossibilidade do discurso verbal em expressar a sensação existencial de 

roçar os lábios na morte.  

  Ao distorcer sua imagem corporal e por isso não conseguir mais se bio-identificar 

com seu próprio corpo e com o mundo, pois não se sente representada por nenhum deles, 

no limite máximo da cisão mente-corpo, a anoréxico-bulímica poderia ser vista como um 

estandarte e, ironicamente, como a garota propaganda do adestramento cognitivo. 

 Porém, é justamente aí, no limite da abstração corporal, completamente coagida e 

disciplinada, tida como slogan silencioso da lógica representacional, que a anoréxica-

bulímica é capaz de produzir uma mutação interna no adestramento cognitivo. Ao 

elevar a matéria venenosa da cisão mente-corpo à ilimitada potência, reside latente nessa 

mulher de fragilidade aparente a capacidade de transformar o veneno em antídoto. Na 

ânsia de conceder, a todo custo, a seu corpo abstrato o status de hipersaúde, hiperbeleza e 

consequentemente hipercompetência, em meio a uma indomável torrente de 

acontecimentos mentais desconectados de 

seu corpo, essa mulher absurdamente 

mergulhada nas águas identitárias da 

representação emite um protesto silencioso 

e, por isso, ensurdecedor:  

 

“Se comer é algo vital para este corpo com 

o qual não me identifico, deixar de comer o 

fará morrer, e é nessa morte dolorosa que o 

corpo que me foi furtado sem aviso poderá 

renascer, como um bebê que chora a dor do 

parto que o arremessa no contato com o 

mundo”.
11

   

                                                           
11

 Palavras retiradas de meus escritos (diário) durante internação numa clínica psiquiátrica em fevereiro de 

2007. A pintura à direita foi feita pela pesquisadora nesse mesmo período de internação. 
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 A intensa experiência da máxima cisão mente-corpo – veneno – produz o seu 

reverso – antídoto: uma mente encarnada. Passando pela dissolução da forma mente e da 

forma corpo, por uma morte que em si não é simbólica, mas que também não levará ao 

túmulo, e sim ao encontro com a experiência da “não forma”
12

 ou do informe, a 

anoréxico-bulímica é capaz de experienciar a carne se revoltando contra sua existência 

abstrata e indolor em favor de uma outra economia da dor, na qual matar o que é 

abstração transcendente é abrir espaço para o que é imanente.  

 Esse antídoto – uma mente encarnada – extraído do próprio veneno, ou melhor, da 

mutação ocorrida na própria carne envenenada, está diretamente relacionado com o 

desejo, com o protesto silencioso que essa mulher de fragilidade aparente conseguiu 

radicalizar. 

 É necessário que fique bem claro que não se trata de romantizar apologeticamente 

uma experiência dolorosa, muito pelo contrário, trata-se de compreender a experiência 

altamente dolorosa da anorexia e da bulimia devolvendo ao “corpo aquilo que lhe é mais 

próprio, sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas 

forças do mundo”,
13

 para assim, no encontro com as fagulhas da morte, redimensionar a 

potência da vida.  

 Ainda é preciso que fique mais claro essa diferença, pois “romantizar 

apologeticamente uma experiência dolorosa” anda de mãos dadas com “imortalizar a 

efemeridade da vida”, enfim, de mãos dadas, essas “vozes” mentais, desprovidas de 

matéria corporal formam uma mortalha de concreto sociocultural, uma mortalha que 

sepulta os vivos.  

 O que interessa é tornar sensível esse desejo de vida radical que reside nesses 

corpos que roçam os lábios na morte. Esse desejo silenciado por diagnósticos e 

prognósticos somente interessados em imunizar esses corpos da dor e do sofrimento. 

 Nessa experiência anoréxico-bulímica o sentido do que é o vivo e o sentido do 

que é o morto não são mais regidos pelas referências da política de pensamento 

dominante. Outra política de pensamento, nascida a partir do combate entre as forças que 

se apoderam da vida e as forças que a tornam sensível, apresenta-se para engendrar 

destruições que estão para além de quadros patológicos.  

                                                           
12

 Refleti sobre esse modo de experiência junto a Cassiano Sydow Quilici em seu texto “A Experiência da 

‘Não-Forma’ e o Trabalho do Ator”.  

Disponível em: <http://www.eca.usp.br/tfc/geral20061/pdf/cquilici.pdf>. 
13

 PELBART, Peter Pál.Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras. 2009, p. 45. 
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 E é na afirmação de meu próprio processo anoréxico-bulímico que esse modo 

singular de experimentar a anorexia e a bulimia nasce. Uma autodestruição singular, que 

misteriosamente carrega uma vontade de viver, ou simplesmente de conseguir balbuciar 

“Sins delicados”. 

 O primeiro “sim delicado” que consegui balbuciar, após a mutação ocorrida em 

minha carne envenenada, foi a criação do espetáculo solo “Meninas, Corram!”. 

 Enquanto dramaturgia autobiográfica, “Meninas, Corram!” foi uma tentativa de 

abarcar vida e obra como processualidades indissolúveis. A feminilidade anoréxico-

bulímica e seu protesto silencioso, marcados na memória do meu corpo, foram o leitmotiv 

da composição cênica desse espetáculo solo. 

 Para tornar sensível à cena teatral o processo de transformação do veneno – total 

cisão mente-corpo – em seu antídoto – uma mente encarnada –, foi preciso aprofundar 

essa transformação, essa abertura construída no corpo, essa desorganização e 

anarquização do corpo estruturado e adestrado, na busca por um fazer teatral que 

compreendesse a experiência da corporalidade em suas inúmeras relações. Para a gênese 

de um novo corpo – um corpo poético. 

 Desse modo, busquei uma teatralidade que fizesse fronteira com a radical 

experiência anoréxico-bulímica marcada em meu corpo, já que, atentar para a 

corporalidade em suas inúmeras relações, era atentar para o caráter de inseparabilidade 

corpo-mundo, corpo-espaço criativo, corpo-cosmos.  

 Encontrei essa teatralidade que procurava ao revisitar os escritos de Antonin 

Artaud sobre o teatro da crueldade.  

 E foi assentada na ideia artudiana de um teatro que seja ele próprio o lugar da 

gênese de outro corpo para o ser humano, na relação inseparável do corpo enquanto 

teatralidade expandida nas forças do mundo, que o primeiro “sim delicado” ganhou 

consistência e deu início às investigações cênicas, que depois deram origem ao espetáculo 

“Meninas, Corram!”. 

  Nesse período de investigação criativa, meu corpo elaborava e reelaborava 

constantemente conceitos sobre si e o mundo, sobre suas questões de gênero, sobre seus 

transtornos alimentares, sobre sua temporalidade, sobre seus devires, inclusive 

elaborando por vezes uma total anarquia conceitual, posto que pôr em xeque conceitos 

vigentes é um processo de destruição inerente à criação. 

 Esse corpo criativo, e por isso destrutivo, podia ser visto como um campo em 
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constantes atravessamentos. A periferia (a pele) desaparecia, e o centro (que pode ser tido 

como o coração ou a mente ou as vísceras etc.) estava em todos os lugares, ou seja, o 

corpo destruidor/criador reivindicava outro estatuto que não o de um “eu” unificado, de 

um sujeito delimitado, e sim de um “não eu”, de uma existência contígua à exterioridade.  

 E, no momento oportuno, essa exterioridade ganhou corpo. Não estava mais 

sozinha nessa empreitada de tornar sensível o nascimento de um corpo poético. E foi sob 

a direção de Juliana Ferrari, assistência e iluminação de André Rosa e na companhia de 

um coletivo de artistas
14

 fundado em Salvador/BA que “Meninas, corram!” foi 

concebido.  

 Após um intenso período de silêncios e isolamento circunscritos pela 

autopercepção da própria experiência anoréxico-bulímica, mergulhei em um processo de 

criação colaborativo, no qual foi possível experimentar o que era alheio à minha 

experiência, o que estava fora dela, o que era diferente. Assim, suas singularidades foram 

se esclarecendo, envolvidas por uma alteridade, e o espetáculo, mesmo sendo solo, foi se 

tornando coletivo.   

 Nesse contexto, nasce o corpo poético chamado “Meninas, Corram!”, um corpo 

que é habitado por uma teatralidade que é o outro de mim mesma, que já estava presente 

nos silêncios de minha experiência anoréxico-bulímica, mas que precisou se chocar com 

a exterioridade de outras tantas experiências para poder existir de modo poroso, aberto, 

esburacado, e por isso comunicativo, teatral, cênico. 

 Em “Meninas, Corram!”, a abertura, o buraco, ou as múltiplas aberturas e os 

múltiplos buracos que são construídos propositalmente no corpo da experiência 

performática – em sua dramaturgia fragmentária e em sua linguagem que é desdobrada 

não para fazer sentido, mas para colapsá-los – são ao mesmo tempo performances da 

gênese de um outro corpo, como também a inauguração de uma nova política de relação 

com o mundo.  

 Uma política de afetos, que concebe a dor e o sofrimento de ser afetado por um 

tremor existencial incompreensível como uma afirmação integral da vida, e jamais como 

patologia. Uma política do desejo, onde a performance anoréxico-bulímica – a 

transmutação autoinduzida de seus corpos em plumas melancólicas – dá consistência a 

                                                           
14

 NuMiollo – Núcleo de Investigação da Cena, coletivo de artistas do qual fui membro-fundadora junto 

com Juliana Ferrari, André Rosa e Amarílio Sales no ano de 2007, em Salvador/BA, e do qual fiz parte até 

2011.  
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um discurso estrangulado que constrói poeticamente, numa linguagem cênica afásica, o 

dizer que não encontrava lugar na fala.      

 A ideia de construção para o filósofo Gilles Deleuze está intimamente ligada ao 

desejo: “Pensar o corpo abstratamente ou vivê-lo abstratamente é pensar e viver o desejo 

abstratamente […] desejar é construir”.
15

 Construir um buraco no próprio corpo, 

desconstruindo assim a própria imagem do que seria um corpo e fundar um corpo outro, 

agora esburacado, é uma construção da ordem do desejo, é uma experiência de alteridade.  

 O corpo instituído, aquele que é a imagem organizada que temos dele, respaldada 

e fomentada pela ciência/medicina, que descorporaliza a experiência da vida ao torná-la 

um organismo adestrado a ideais de hipersaúde e hiperbeleza, é um corpo que deseja 

abstratamente.    

 Durante a criação de “Meninas, Corram!” fui percebendo que o élan vital que 

conectava a experiência teatral à experiência anoréxico-bulímica era o caráter 

performativo dessas duas modalidades de experiência. E esse élan vital poderia torná-las 

um duplo, pois na anorexia-bulímica enuncia-se o que está inscrito no corpo, enquanto no 

teatro o ato de inscrever no corpo é o próprio enunciado.  

 Na esteira dessa intuição, refleti sobre a fragilidade, a insegurança e a ansiedade 

em relação à aparência corporal, por vezes já distorcida, os estados de fragilidade egoica 

e a internalização de padrões irreais que se processam em mulheres com transtornos 

alimentares. Percebi que, de forma análoga, esses procedimentos destruidores/criadores 

são utilizados pelos performers para materializar em si e na cena suas elaborações 

inconscientes. Posto que, em ambos os casos, o corpo se torna um campo de forças e 

tensões, os dois “modelam” suas imagens psícofísicas para enunciar seus desejos.  

 Em Corpos desencarnados – Um histórico da anorexia, Soraia Bento Gorgati diz 

que “diante de uma mulher anoréxica não há como deixar de olhar para seu corpo com 

espanto. Este mesmo corpo está posto para figurar uma linguagem que não encontra 

expressão na fala. O corpo emagrecido, sem forma feminina, funciona como “protesto”, 

palavras de uma paciente minha.”
16

  

 Esse autocontrole incoercível que essas mulheres exigem de seu corpo não está 

muito distante da histeria oitocentista. Citando Maria Rita Kehl, a histeria foi uma 

“confusa manifestação de rebeldia das mulheres contra as limitações da condição 

                                                           
15

 O Abecedário de Gilles Deleuze, entrevista feita a Deleuze por Claire Parnetv, material em vídeo. 
16

 GORGATI, Soraia Bento, Corpos desencarnados – Um histórico da anorexia  

Disponível em: http://www.polbr.med.br/arquivo/anrx699.htm.   

http://www.polbr.med.br/arquivo/anrx699.htm
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feminina – uma forma de ‘feminismo espontâneo’”,
17

 que equivale ao “protesto” inscrito 

no corpo das anoréxico-bulímicas contemporâneas. 

 O espetáculo criado desde a atualização dos desejos enunciados em minha 

experiência anoréxico-bulímica coloca em movimento a “matéria protesto” citada por 

Gorgati, tornando meu fazer teatral uma “oportunidade de sustentar a abertura ao 

atravessamento que ultrapassa o representável”
18

 e o interpretativo.   

 Inspirada pelo título da coreografia de 1968 do bailarino Tatsumi Hijikata – 

“Revolta da carne” – nomeio de “matéria protesto” tanto a carne que se revolta na 

anorexia-bulimia, quanto o leitmotiv da experiência teatral “Meninas, Corram!”.  

 Mas como colocar essa “matéria protesto” em constante movimento? 

 Relaciono o movimento dessa “matéria protesto” às três transformações do 

espírito a que Nietzsche se refere em Assim falou Zaratustra. Em camelo, quando carrega 

em suas costas todo o peso das tradições e sua alma padece de fome por causa da 

verdade. Em leão, quando quer sua liberdade e, para isso, diz “Não” ao “Tu deves”, peso 

carregado pelo camelo, e com o poder do “Eu quero” cria sua liberdade.      

 Somente uma escolha ética foi capaz de pôr em movimento a “matéria-protesto” 

da experiência anoréxico-bulímica que anima este experimento. Ao se opor, se recusar, se 

queixar-se e revoltar-se contra o “Tu deves” de uma determinada política de pensamento, 

a anoréxico-bulímica cria sua liberdade, despede-se de sua condição identitária de 

“camelo” e torna-se “leão”.  

 No entanto, Zaratustra afirma que “criar valores novos é coisa que o leão ainda 

não pode” e pergunta “Para que será preciso que o leão se mude em criança?” E 

Zaratustra completa: “A criança é um novo começar, uma santa afirmação […] o espírito 

quer agora sua vontade, o que perdeu o mundo quer alcançar seu mundo”. 

 Reside latente na mesma escolha que animou a transformação da anoréxico-

bulímica de “camelo em leão” a força para transformá-la em “criança”. Pois essa é uma 

escolha de consistência ética, capaz de colocar seu protesto em constante ação e fazê-la 

comprometer-se poeticamente com as potências da vida, fazê-la declarar publicamente 

que arte e vida são indissociáveis, na afirmação de uma nova política de pensar, sentir e 

agir.    

                                                           
17

 KEHL, Maria Rita A anatomia e seu destino  

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=61 
18

 A respeito desse enunciado, ver QUILICI, Sydow. A Experiência da “Não-Forma” e o Trabalho do 

Ator. Disponível em:http://www.eca.usp.br/tfc/geral20061/pdf/cquilici.pdf 
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 Porém, essas transformações nunca acabam. Trata-se de um eterno exercício do 

espírito. Muitas vezes retorna-se ao camelo e precisa-se urgentemente do leão. Sendo 

raros e sublimes os momentos em que se consegue afirmar a vida como uma criança. 

 Por isso, é preciso silêncio, tanto para ouvir os delicados “sins” que somos 

capazes de dar ao longo de uma vida, como para ouvir os “novos grilhões” que tornam a 

silenciá-la.  
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EXPERIMENTO II: Um Lugar  
 

 Há um certo grau de insônia, de ruminação, de 

sentido histórico, no qual o vivente se degrada e por fim 

sucumbe, seja ele um homem, um povo ou uma cultura 

 

Friedrich Nietzsche – Segunda consideração intempestiva 

 

Aureliano começou a decifrar o instante que estava vivendo,  

decifrando-o à medida que o vivia, 

profetizando-se a si mesmo no ato de decifrar a última página dos pergaminhos,  

como se estivesse vendo a si mesmo num espelho falado. 

 

Gabriel García Márquez – Cem anos de solidão 

 

 

Seria exagerado afirmar que a nossa relação (minha e de Borges) 

é hostil; eu vivo, eu deixo-me viver, para que Borges possa urdir a 

sua literatura, e essa literatura justifica-me. 

 

Jorge Luis Borges – O Fazedor 

 

 

 

 

“Lá”, a carne e sua sombra 
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Escuridão. Trevas. Silêncio. 

“Lá” amanhece. Aurora da penumbra de um velho abajur. “Lá” existe um biombo de 

tecido cru, sobre o qual se forma uma sombra com vida própria, uma sombra que tem 

mais vida do que a própria carne que a gerou. 

“Lá” habita uma mulher-menina-moça, uma criança-velha. Ela é a carne da tal sombra 

autônoma. 

“Lá” é pequeno dimensionalmente, um viveiro onde habita a carne da mulher e sua 

sombra animada. Esse viveiro é um quadrado perfeito de cinco por cinco metros de chão 

branco.  

Se fosse uma casa, seria como aquela da Rua dos Bobos, sem teto nem nada. Ninguém 

pode entrar nela também, mas não porque não tenha chão, chão ela tem, não tem teto nem 

paredes, mas é a carne da mulher e sua sombra que não permitem a entrada. Nem por isso 

significa que elas estejam isoladas ou protegidas ou que evitem o convívio com outras 

carnes e suas sombras, muito pelo contrário, sempre que percebem a presença de alguém 

curioso a observar seu viveiro, elas se esforçam para (se) comunicar. 

Mas não é simples comunicar-se. A carne da mulher não aprendeu a falar e a sua sombra, 

apesar de conhecer uma infinidade de palavras, não tem boca. Dessa forma, para serem 

compreendidas, acabam sempre por encontrar um jeito da sombra manipular a boca 

daquela que tem carne para que algumas palavras sejam ditas.  

Em geral, a carne e a sombra são bem acolhidas pelos curiosos transeuntes, e mesmo sem 

paredes para encobrir suas vergonhas, vão fazendo de suas existências no viveiro uma 

verdadeira vida. 

“Lá”, ou na casa-viveiro, é sempre o mesmo dia. A rotação da Terra é imperceptível, 

resultando num efeito semelhante, apenas semelhante, ao repeat dos aparelhos sonoros.  

Mas espero que esse exemplo do repeat não crie em ninguém a sensação monótona de 

eternidade, como se a carne e a sombra estivessem forjando, a todo momento, a repetição 

de um mesmo dia, com seus mesmos acontecimentos narrativos ou como se tivessem 

esbarrado no “para sempre”, como quem topa uma pedra, vivendo todas as noites a 

mesma escuridão – isso seria no mínimo tedioso.   

A carne – e por isso desde o início fiz questão de deixar claro que é a carne de uma 

mulher-menina-moça, uma criança-velha – não se arruína com a passagem do tempo, 

simplesmente porque “Lá” não existe o tempo que passa, não existe antes nem depois, 

nem agora, apenas existe. 
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“Lá” (enfim) cria-se, num jogo meta-heráclitico, uma espiral de esquecimento. “Lá”, 

ontem é hoje e será amanhã, sempre.   

Para descartar possibilidades escusas, que por ventura estejam povoando suas mentes, 

deixo claro que não há nenhum relógio mágico “Lá”. Não se trata de nenhuma farsa 

mercadológica ou mítica e, muito menos, de nenhuma patologia psíquica relacionada à 

perda de memória. Inclusive essa é uma característica peculiar da carne e obviamente da 

sombra: a ausência de memória.  

Sinto não ter comentado isso antes, confesso que não é apenas um detalhe peculiar: é 

talvez a razão da existência do “Lá” e, em consequência, da carne da criança-velha e de 

sua sombra existirem. Toda a poesia do barulho do cabelo e das unhas crescendo inexiste 

“Lá”.  

“Lá” não há cama, e nunca saberemos se é por isso que a carne não dorme ou se o fato da 

carne ser insone justificaria a inexistência da cama. Existiria também a possibilidade da 

sombra não permitir o sono por temer o sonho e a consequente concorrência de outras 

sombras. No entanto, mesmo sem dormir, a carne acorda e rapidamente se esconde dos 

possíveis olhares curiosos. Atrás do biombo de tecido cru, a sombra e a carne se tocam, 

num banho sem água ou sabão. Todos os dias elas saem do biombo e se deparam com 

diversos olhos à espreita, sempre se assustam, sempre se recompõem e sempre 

exatamente como sempre sentem prazer por estarem “Lá”.   

Nesse momento alguém questionará: “sempre, sempre e sempre exatamente como 

sempre?” Mas a carne da criança-velha e sua sombra, no decorrer de cada dia, 

invariavelmente, dão provas de que cada dia é singular, mesmo (que sempre) repetente.    

O prazer que a carne e sua sombra sempre sentem ao se depararem com os olhos daqueles 

que habitam o lado de fora reside na certeza de seu cativeiro escancarado e na ciência de 

que são habitantes de existências sem tempo. São criaturas sem memória, mas nem por 

isso sem pressentimento.   

Curioso, pois ao vê-las não as vejo só num cativeiro, mas num viveiro também – lugar 

onde se vive e não se vive ao mesmo tempo, pois “Lá” é onde o viver excede. Viveiro e 

cativeiro aqui dão no mesmo Lugar – na pujança. E é ela – uma Pujança – a grande força 

que nomeia esse Cativiveiro. 

Fecho os olhos para lembrar-me delas e vejo um pássaro cego e sua sombra, também 

cega, baterem-se contra as paredes inexistentes e se espalharem por todas as partes do seu 

Cativiveiro de portas abertas.  
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Acredito que a inexistência do que chamamos memória também é responsável por esse 

prazer, pois tudo é intrinsecamente desconhecido o tempo todo. 

Excitadas diante do desconhecido e de cada olhar desconhecido, elas caminham 

lentamente até se sentarem. Carne e sombra sentadas ocupam o mesmo espaço físico e o 

desconforto por vezes faz a carne expelir gases flatulentos de sonoro estrondo. O misto de 

excitação e timidez produzido pela carne da criança-velha é responsável por mais uma 

série de estrondos flatulentos que, como toda ação repetida em ritmo preciso, acaba por 

se tornar cômica. Assim, descontraindo o clima, distensiona-se a carne, o que provoca um 

último flato, suspenso no ar junto com o riso dos que olham, riso este que tem o poder de 

temporariamente dissipar a timidez:  

 

 – É que eu acordo assim, meio inchada! – diz a boca da carne manipulada por sua 

sombra. 

 

 – O que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo aqui? – dizem a si mesmas 

involuntariamente, olhos arregalados e fixos num ponto, como se estivessem tentando 

forjar alguma lembrança que dê sentido ao que fazem, mas sua caixa de memórias é um 

vaso côncavo e oco que apenas lhes devolve:  

 

 – O que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo aqui? 

 

Afortunadas pelo esquecimento, segundos depois já nem se lembram do desespero de 

lembrar e voltam sua atenção para outra coisa.  

 

Uma maleta. 

Incrível carregar um objeto nas mãos e não saber absolutamente do que se trata, tendo, no 

entanto, um forte pressentimento de que ele é significativo. Para a carne e sua sombra é 

muito raro pensar duas vezes, tudo as impressiona pela novidade.  

Aberta a maleta voltam a sentir vergonha e a pressentir que estão sendo observadas. 

Olham para os olhos lá fora e tranquilizam-se. O pressentimento é realmente algo 

(pre)visível. É preciso estar atenta – pensam em conjunto. 
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A carne sente muita fome, sempre, mas nunca come comida. “Lá” não há comida, tudo é 

artifício, por isso não se cozinha: “Lá” inventa-se comida. 

A primeira invenção foi o batom: saboroso 

e nutritivo pode ser comido aos pedaços 

ou homeopaticamente, passa-se a língua 

sobre os lábios e sente-se um eterno sabor 

de campos de morango.  

Outra invenção singular são as pastilhas 

efervescentes – sonrisal. Elas dão uma 

sensação de saciedade e ao mesmo tempo 

uma leveza gasosa semelhante ao gozo 

orgástico. Um novo conceito de prazer 

culinário. 

Das diversões que existem “Lá”, a mais 

cara à carne e à sua sombra é conseguir 

conversar com os olhos que as observam, 

quebrar o vidro que separa o voyeur de seu 

objeto de desejo. As duas focam um par de 

olhos e imediatamente criam com eles um vocabulário próprio. Aparentemente, a olho 

nu, não se diria que estão interpenetrando-se, mas, sempre que fazem isso, chegam a 

quebrar o vidro de quatro ou cinco pares de olhos. Depois, lançam um enigma aos outros 

olhos com os quais não se relacionaram:  

 

– É exatamente isso que vocês estão pensando! 

 

Existe um portal “Lá”, mas como a carne e sua sombra não têm lembranças, elas sempre, 

todos os dias, abrem esse portal desavisadas pelo esquecimento.  

O portal permite que os olhos que estão lá fora a observá-las entrem em seu cativiveiro. 

Tamanha é a dor sentida pela carne e sua sombra ao serem atravessadas de dentro para 

fora por todos aqueles olhos.   
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As necessidades biológicas da carne são insuportáveis para a sombra. O cocô as diferiria. 

O cocô faria delas seres independentes. 

Cagar seria o anúncio diário da futura 

decomposição da carne, cagar seria o 

prenúncio de sua morte, e sua sombra 

vagaria desencarnada para sempre. Mas a 

carne da mulher-menina-moça nunca 

conseguiu cagar, a necessidade existe, mas 

não há cocô, não houve e nunca haverá, 

repetidas vezes a carne tenta mas não 

consegue se livrar de sua podridão. O 

caráter de mortalidade, ao qual a carne seria 

elevada ao cagar, inexiste nesse caso. 

Porém, isso não quer definitivamente dizer 

o oposto, imortalidade, não não, isso quer 

dizer que esta carne morrerá, mas de uma 

morte não biológica. 

 

Um filho. 

Um filho falso de plástico, mas muito saudável. A natureza as surpreende. De tanto 

esforçar-se para expelir o que pede passagem, da carne nasce um filho. 

O bebê chora incansavelmente após o parto, mas é curioso que apenas a carne-mãe e sua 

sombra ouçam. Os olhos lá fora, atentos a cada movimento da criança, nunca escutam 

nada. 

A choradeira é insuportável para a carne-mãe, e sua sombra decide enfiá-lo de volta ao 

útero. O bebê resiste ao ter sua cabeça pressionada contra as paredes da vulva da carne-

mãe. A sombra insiste em empurrá-lo e se instaura uma luta de forças para dentro e para 

fora. Com as gengivas, o bebê agarra-se à carne da vulva da mãe com tanta força que esta 

se rende, fazendo a sombra também se render. Porém, elas mantêm o bebê agarrado à 

carne, iniciam um balanço crescente e ritmado e decidem lhe contar uma história de 

ninar:  
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– Tive meu primeiro orgasmo andando de bicicleta quando eu ainda era virgem, mas eu 

nem sabia o que era ter um orgasmo, daí eu pedi para o meu pai trocar a minha bicicleta 

por uma moto – cantarolam juntas. 

Após contarem a história do clitóris que se apaixonou pelo selim, passam a se masturbar 

jubilosos, o filho chupando a carne, balançados por sua sombra. Masturbar-se diante dos 

olhos alheios é outro de seus maiores divertimentos. O encantamento, o prazer e a 

timidez se misturam à ideia de que estão sendo observadas.  

 – Observadas?? – murmuram em conjunto. Olhos arregalados e fixos num ponto, como 

se estivessem tentando forjar a lembrança que dê sentido àqueles que as observam.  

 

Uma banheira. 

O lugar perfeito para um assassinato. Certamente se estivessem sozinhas não 

conseguiriam, mas, com todos aqueles olhos lá fora aprovando suas ações e convidando-

as a seguir em frente, verificam a 

temperatura da água, pois não querem que 

ele morra com frio. Uma morte tem que ser 

dolorosa, aquele que morre tem que estar 

atento à sua morte, vivendo-a 

intensamente, e não deve distrair sua 

atenção com detalhes de temperatura.   

Todos dirão: “Foi um acidente. Meu deus 

que horror, que sofrimento para essa 

mãe!”, ou “Deus não devia permitir que 

uma mãe visse um filho morrer…” Mas 

elas não poderiam, não suportariam 

justamente não vê-lo morrer, não 

suportariam perder o momento mais 

importante da vida de seu filho. Imaginar a 

solidão daquele que morre as torturava e já 

que estamos todos morrendo, inclusive o filho que acabou de nascer, ao menos que morra 

na companhia de sua mãe, que é aquela que mais o ama. Entretanto, afogamento é uma 

morte para a vida, constituir-se da matéria que nos constitui.  
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O filho esperneia todos os dias quando morre, debate-se contra as paredes da bacia 

transparente, mas sua mãe o ajuda a enfrentar seu maior desafio em vida. 

Em pedaços dentro da banheira, o filho falso de plástico morto é amamentado com 

carinho maternal pela primeira vez. 

Como sempre, todos os dias após darem de mamar ao filho moribundo pela primeira vez, 

elas são surpreendidas pela iminência da chegada de alguém. Seria um convidado? Uma 

visita especial? Ninguém? Não importa, elas não se lembram, mas mesmo assim 

preparam a casa e a si próprias para receber quem  quer que seja.  

Excitadas e eletrizadas quase põem fogo na casa tentando acender as velas da mesa do 

jantar romântico, posta para duas pessoas. Mas quem seria? Elas jamais permitem a 

entrada de ninguém. Seria ninguém?  

Devidamente preparada, a carne está vestida de rosa e seu rosto coberto por uma longa 

peruca loira, que, em vez de emoldurá-lo, rouba-lhe o rosto.  

 

Uma Barbie. 

Ninguém chegou e inicia-se o ritual. Dois 

seres isentos de verdade – uma Barbie e 

uma carne sem rosto – sentadas numa 

mesa de jantar. O menu? Trata-se de um 

menu antropofágico. Inventa-se a comida: 

seus semelhantes, seres idênticos, 

constituídos da mesma plástica mentira. A 

carne e sua sombra devoram os 

pequeninos braços, pernas, troncos e 

cabeças pseudo-humanas com irônica 

precisão coreográfica. Trata-se de um balé 

dançado por uma colher, pequenas 

bonequinhas plásticas e uma boca oculta. 

No fim do banquete, restam apenas os 

corpos espalhados no chão, testemunhas de um genocídio de brinquedo, pois a 

antropofagia era tão falsa quanto o plástico do alimento, ninguém atravessa a boca da 

carne, todas caem ao chão soando como marteladas. 
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Encerrado o ritual, um choro sem lágrimas escorre do rosto ainda oculto pela peruca. 

Enquanto chora, a carne afasta os cabelos loiros do rosto, revelando uma boca cheia de 

algo. Nem mesmo ela, nem mesmo sua sombra sabem o que está ali. Mas, seja lá o que 

for, precisa sair.  

 

Um rato. 

Lentamente a carne puxa-o pelo rabo e tira de sua boca um enorme rato cinza.  

Surpreendida, a carne emite os grunhidos de sua sombra: 

– É que eu estava com fome! 

A fome, instalada pelo sabor do rato, as faz procurar pela única coisa viva que há “Lá”.  

 

Uma maçã. 

A carne subjetiva sua sombra ao devorar a maçã encontrada. Carne e sombra param de 

respirar. Uma suspensão. A carne está suspensa entre a subjetividade da sombra e a 

objetividade da maçã. Uma dúvida. Um átimo de segundo, e ao regurgitar a maçã verde, a 

carne assassina sua sombra rosa.                     
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Uma forca. 

A carne expõe os olhos arregalados e fixos num ponto, como se estivessem tentando 

forjar alguma lembrança que dê sentido à sua morte.  

Carne morta e sombra desencarnada caminham juntas, agora sim, invadidas por 

lembranças – um biombo, uma maleta, um batom, um sonrisal, um par de olhos, um 

espelho, um portal, um penico, um filho, um filho morto, uma Barbie, um genocídio, uma 

maçã. 

Suspensas numa cadeira, carne e sombra se despedem iluminadas por sua forca.  

Escuridão. Trevas. Silêncio. 
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EXPERIMENTO III: Um Rito de Passagem 
 

 

 O Jejum 

Penso? Não. A sombra indefinida impressa na parede pensa. Escrevo? Não. 

Mefisto. O solitário mosquito, companheiro carinhosamente apelidado é que dedilha nas 

teclas do computador. Travei. Ela pensa que pensa, e ele que tenta escrever. Conviventes 

noturnos de longa data, tão íntimos, riem às gargalhadas do soterramento de meu corpo 

atrofiado sob “desterritorializações”, “corpos sem órgãos”, “matérias intensivas”, 

inúmeras folhas arrancadas com palavras em grifo seguidas de interrogações. 

AGENCIAMENTO COLETIVO? PLANO DE CONSISTÊNCIA?? RIZOMA??? 

DEVIR????   

Desejo afásica www qq koisa q me tire daki. 

http://www.taanteatro.com/publicacoes/taanteatro-teatro-coreografico.html.  

Prefácio de Peter Pál Pelbart. Leio;  

“Quando uma artista do quilate de Maura Baiocchi decide compartilhar por escrito 

seu processo criativo é porque sua experiência adensou-se a tal ponto que pede outra 

modalidade de propagação. Esse livro não é apenas o registro de um rico trajeto da autora 

e da Taanteatro Companhia na interface entre teatro, dança, performance, nem é só 

(embora também) um esforço respeitável em debruçar-se sobre sua produção a fim de 

[...]”
19

 

Vixe! Mefisto ri agora sozinho da minha dor. Travei de novo.   

Um mosquito piadista: então deixe os órgãos e tire a coluna.  

Devido ao soterramento a que foi submetido, meu corpo em abstinência 

possivelmente envia mensagens medulares de socorro, as quais certamente atravancam-se 

incomunicáveis nas vértebras lombares. Não consigo ouvir as mensagens, o barulho da 

dor preenche o espaço por completo.  

Ou talvez eu esteja ilusionando a existência dessas mensagens medulares. 

Acreditando ingênua que meu corpo educadamente enviaria mensagens, quando ele 

faminto por se comunicar comigo grita literalmente de dor. Meu pensamento e minha 

                                                           
19

 Prefácio de Peter Pál Pelbart para livro: BAIOCCHI, Maura e PANNEK, Wolfgang. Taanteatro – 

Teatro Coreográfico de Tensões. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007. 

http://www.taanteatro.com/publicacoes/taanteatro-teatro-coreografico.html
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carne unidos em jejum negam-se a consumir aquilo que não é da ordem das “apreensões 

intelectuais da carne”.
20

 Pensamento e carne se manifestam num desejo de fusão inerente 

às suas existências. Deslocada de meu pensamento e de minha carne, quero consumir, 

comer e devorar formas-palavras-conceitos de modo estéril, mas eles se unem contra mim 

e declaram jejum até segunda ordem. Até que lhes sejam devolvidas as fibras 

obscenamente a-paralelas que os unem.  

 

 A Compulsão 

O início da leitura do préfacio do livro Taanteatro – Teatro Coreográfico de 

Tensões foi o que deflagrou (mais uma vez) a ambiguidade da condição fissurada. 

Condição esta que, assim como convive com a problemática díade corpo-mente – na qual 

o pensamento, revelando-se desencarnado, torna-se impenetravelmente metafísico, com 

suas formas-palavras-conceitos apodrecentes, e na qual a carne, ao se perceber inaudível, 

bloqueia seus fluxos energéticos – também deflagra e vibra seus vetores na direção do 

fosso, do buraco, da fenda e do microscópico poro de suas fissuras, por onde matérias 

vulcânicas e larvárias pedem passagem.  

Sou acometida por um desejo de preenchimento…  

O “jejum até segunda ordem” autodecretado à revelia de minha vontade racional, 

ou melhor, em concordância com minha afasia-paralítica, cessa.  

Boca salivando. Pupilas imóveis. Devoro o restante do prefácio.  

“[...] O leitor se verá confrontado com um ‘arrastão’ – em que os autores foram 

‘roubando’ tudo o que encontraram no seu caminho, a filosofia pré-socrática, a física 

quântica, as neurociências, a semiótica, a fisiologia, a psicologia transpessoal, a teoria do 

mandala etc. Mas nada disso é gratuito: o leitor tem a chance de vislumbrar, na pulsação 

daí resultante, aquilo que parece constituir o fundo da própria estética do taanteatro e de 

sua prática – a ‘coreografia das tensões’. Para além de um teatro representacional […] 

para além de um teatro épico […] o taanteatro privilegia o teatro da crueldade e seus 

desdobramentos […] Evocando referências provenientes do butoh, dos movimentos de 

vanguarda, da dança contemporânea, da experiência antropofágica […]”  

 

                                                           
20

 Voz de Artaud sussurrada em meu ouvido. 
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Meu corpo freme ao engolir as palavras temperadas com condimentos 

pseudoconhecidos, porém nunca saboreados. Continuo a leitura. 

“E ao buscar inspiração sobretudo em Nietzsche, Deleuze, Guattari, Lyotard, 

elaboram os conceitos originais de Vontade de Tensão, ou de Esquizopresença, entre 

muitos outros achados preciosos […] Se Deleuze está aqui presente, é um Deleuze 

devorado no próprio processo de fermentação estética, e não erigido em instâncias de 

caução filosófica.” 

Em plena compulsão, a Figura do Jejum se ilumina kafkiana, pois se tivesse 

encontrado “esse alimento” antes, me empanturraria como agora faço. Continuo. 

“[…] O livro de Maura Baiocchi e Wolfgang Pannek é um convite generoso para 

que o leitor penetre no universo que eles mesmos frequentaram […] Há momentos em 

que estamos diante de um relato autobiográfico, ou melhor histórico-autobiográfico, há 

momentos em que lemos uma espécie de manifesto, em outros temos como que o 

protocolo da experimentação […] coleta de material múltiplo […] entrevistas […] 

registros de experiências etc. […] um conjunto de entradas e aproximações as mais 

distintas ao taanteatro e ao que caracteriza essa concepção de teatro, nas suas relações 

com a dança, com o ritual, com a música, com a textualidade, com a corporeidade, com a 

materialidade, com a espiritualidade, com o cosmos, com a vida, com a filosofia […]”  

Percebo que já há uma grande quantidade de matéria-vulcão e matéria-larva em 

processo de digestão, e por isso o desejo de devoração mantém-se inaugural. Digerir é 

hibridizar-se. Quem lê agora esse prefácio? Em mim é que eu não me via mais. 

“Há uma página especialmente deslumbrante, em que os autores contam sua 

experiência no Teatro Oficina, e a preparação corporal dos atores do José Celso Martinez 

para Os Sertões, na parte referente ao transhomem […] Maura Baiocchi e Wolfgang 

Pannek reivindicam algo mais […] Escrevem eles: ‘Se falamos de sexualidade, 

sensualidade ou do ato de comer, podemos fazer isso através de um corpo já 

territorializado, funcionalizado – fazer sexo com os órgãos genitais […] Ou: podemos 

comer com o corpo todo, encarar todo o corpo como uma vontade de sexo e digestão que 

copula e devora pelos olhos, braços, pés, pelos cabelos, pelas costas, pelo cérebro, que, 

resumindo, emana sensualidade, sexualidade e fome por todos os poros transando com o 

ar […] sem restringir inconscientemente a nossa expressão a códigos exauridos cuja 

função principal reside em cooptar o público sem erotizar sua imaginação. Em termos 

práticos isso significa um enriquecimento de recursos, pois nada nos impede de voltar a 
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fazer sexo ou de comer com os orifícios preferencialmente utilizados para essa tarefa. O 

Homem precisa ser criado – uma vez que o próprio termo ‘homem’ ou ‘ser humano’ não 

passa de uma convenção, como se fosse algo já conhecido, resolvido e acabado. Para ir 

além, para descobrir e criar algo novo a respeito da condição humana, necessitamos de 

um processo de des-humanização. O Transhomem exige um máximo de disposição, 

comprometimento e imaginação para transformações constantes de paradigma. É preciso 

fazer xixi pelo ouvido, e muito mais.’ A meu ver, nesse trecho maravilhoso está a 

experimentação encarnada do que é uma desterritorialização do corpo, do que é um 

corpo-sem-órgãos, do que são os devires, do que é o humano demasiadamente humano, o 

além-homem […]”  

Em estado de empanturramento, prefiguro os personagens de Le Grande Bouffe, 

filme de Marco Ferreri (1973), no entanto, no caso deles o desejo de comer até à morte 

realiza-se em prol de um pacto preestabelecido, onde o vetor mortífero é a constante 

ingestão. Aqui a sensação de empanturramento não objetiva a aniquilação, pelo contrário, 

produz um impulso vital, que surge dessa incorporação exacerbada e coreografada pelas 

tensões de um possível teatro que seja estado de gênese.  

No transbordamento desse possível deu-se o encontro: NUTAAN 2010 Inscrições 

ABERTAS! Núcleo Taanteatro – Formação , Pesquisa e Criação, coordenação de Maura 

Baiocchi, Wolfgang Pannek:  “O Núcleo Taanteatro é um programa gratuito de formação 

da Taanteatro Companhia realizado desde 2004 […] visa, além da introdução aos 

conceitos e às práticas principais do teatro coreográfico de tensões (esforço, caminhada, 

pentamusculatura, mitologia transpessoal e mandala de energia), a criação e apresentação 

de um espetáculo concebido coletivamente a partir da prática para-coreográfica Rito de 

Passagem. O eixo temático do processo de pesquisa e criação é a tensão entre 

ancestralidade e meio-ambiente urbano. O espetáculo será veiculado como experiência 

multi-mídia. Integra dança, foto e vídeo-environmentperformances realizadas e filmadas 

em ambientes urbanos de São Paulo”. 

TAAN? ESFORÇO?? MITOLOGIA TRANSPESSOAL?? MANDALA DE 

ENERGIA??? PRÁTICA PARA-COREOGRÁFICA?? PENTAMUSCULATURA??? 

VÍDEO-ENVIROMENTPERFORMANCES??? 

Soterramento. Não. São grifos e interrogações da ordem da fome, do desejo de 

devoração. Devorar é hibridizar-se. Durante o processo criativo, junto à Companhia 

Taanteatro, assim como nos treinamentos, os quais considero indissociáveis da 

http://www.taanteatro.com/taanteatro/
http://www.taanteatro.com/taanteatro/teatro-de-tensoes/
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experimentação criativa, tudo que penetra o corpo – o ar, os cheiros, as cores, as 

sensações, os sentimentos, o chão, os outros corpos – e tudo o que é por ele penetrado 

corrobora para a hibridização mútua, operando no performer um processo de trans-

mutação, de desumanização. Animismo? Pergunto a Fernando Pessoa. Ele me responde: 

“Cada vez mais sonhe o invisível, o invisionável. Não faça teorias a respeito da vida. Não 

queira compreender, não analise […] veja-se como à natureza; olhe para as suas 

impressões como para um campo” – a sabedoria é isto: o sagrado instinto de não ter 

teorias. 

Numa compulsão com traços autoantropofágicos, fui lançada no ent(r)e-mundos, 

onde se torna sensível a processualidade dos entes e convoca a entidade dos processos. 

Fui lançada ao “outro”, mas não ao outro exterior, pois no ent(r)e-mundos não há 

delimitações entre os corpos, há apenas o entre-corpos. Fui lançada ao outro em mim, não 

só ao outro humano e animal, mas principalmente ao outro inorgânico – pedra, lama, 

fogo, água, ar – e num desfazimento contínuo das fronteiras que separam o que é interno 

do que é externo, habitava-se o mestiço, o monstruoso, numa compulsão que já não era 

autorreferente, pois os vetores devorantes/hibridizantes tendem ao múltiplo e ao 

imprevisível.  

Esse caráter mutante do performer em desumanização diante dos acontecimentos 

do instante foi o cerne da realização intensa dos 17 (dezessete) Ritos de Passagem 

produzidos pelo Núcleo Taanteatro Formação, Pesquisa e Criação 2010 nos espaços 

urbanos de São Paulo. E que futuramente deram origem ao RIT.U – um rito urbano ou 

espetáculo ritualístico coletivo que atualiza o devir-monstro –, compartilhado com o 

público em agosto e setembro de 2010, cinco meses após a noite em que Mefisto – o 

mosquito de estimação – testemunhou a primogênita devoração do Prefácio. 

 

 A Purgação 

 Em meio às práticas de treinamento, o Núcleo Taanteatro Formação, Pesquisa e 

Criação chega à etapa de realização dos Ritos de Passagem. Para isso, foi solicitado a 

cada performer (protagonista de seu próprio rito) a elaboração de um roteiro indicando 

um começo (fase preliminar, um estado conhecido), meio (fase liminar, passagem) e fim 

(fase pós-liminar, um estado desejado e desconhecido). O objetivo maior desses Ritos é a 
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“superação de obstáculos ou ameaças que estão atrapalhando o fluxo dos desejos”,
21

 

configurando-se como acontecimento criativo – parateatral – e analítico da própria 

existência enquanto encenação. Segundo Maura Baiocchi, “Um rito do taanteatro, 

‘individual’ ou coletivo, ecoa como uma esquizoanálise ou uma esquizoperformance, 

onde cada performer é o ‘esquizoanalista’ de sua pentamusculatura”.
22

 

A fase preliminar do rito que nominei de “Viver a morte na lama” era a condição 

de corpo abstrato – corpo abstratamente vivo e concretamente morto – no território do 

“cimento social” e da rigidez corporal, vocal e afetiva do meio urbano, tendo como 

atmosfera tensiva o sufocamento e o adestramento dos corpos. A ação realizada nessa 

fase era de um grupo de dezesseis pessoas “grudando”, com argila, meu corpo numa parte 

do “Monumento às Bandeiras”, de Vitor Brecheret, e mantendo-me presa e endurecida ali 

com a pressão de seus próprios corpos, formando um paredão em simbiose com a matéria 

concreto. 

A fase liminar era a condição do corpo afetado – a morte de uma abstração para o 

nascimento de uma corporalidade – no território do submundo pantanoso, onde é possível 

uma experiência informe junto à lama, tendo como atmosfera tensiva o estado da matéria 

lama, onde vida e morte coabitam em estado originário.  

Há um momento que precede a ação realizada nessa fase. É uma ação 

intermediária entre essa e a anterior. Quando os corpos chegam ao limite da 

“petrificação”, na fase preliminar, há um impulso de fuga, de vazão, de escape daquela 

condição “cimento”, que culmina numa corrida desenfreada por dois quilômetros pela 

avenida Manuel da Nóbrega até a entrada 9A do Parque Ibirapuera e o encontro com a 

“árvore morta”, onde ficou preestabelecido como o local do submundo pantanoso. Nesse 

momento, inicia-se a ação da fase liminar propriamente dita: dois performers nomeados 

como “Guardiões da Árvore Morta”, munidos de tesouras e máquinas, cortam todo o meu 

cabelo.  

A fase pós-liminar era a condição de corpo sensível – habitar a fragilidade, a força 

ao contrário – no território da água de potências microssensíveis, tendo como atmosfera 

tensiva o desaparecimento dos limites da pele e a simbiose com a matéria água. Ao fim 

da ação da fase anterior, a ritualizada é levada até um mirante à beira de um lago, e lá é 

banhada por todos. 
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 BAIOCCHI, Maura. PANNEK, Wolfgang. Taanteatro – Teatro Coreográfico de Tensões. Rio de 

Janeiro: Azougue Editorial, 2007, p. 152. 
22

 Idem. 
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Mas onde mesmo se deu a purgação? Qual foi a qualidade da matéria produzida 

após a digestão hiperfágica e complusiva antecedente, e onde mesmo, dentro dessa 

estrutura aparentemente fixa do roteiro do rito, deu-se a purgação daquela matéria?  

Purgar: livrar-se de, esvaziar-se de, redimir-se de, fugir. Consideremos a ideia de 

autopurgação. Livrar-se de si, esvaziar-se de si, redimir-se de si, fugir-se. Substituamos 

agora a palavra “autopurgação” pela ideia de desintoxição de si mesmo. Literalmente 

fugir, escapar, vazar, escorrer pelas próprias brechas e fissuras. Purgar-se de si mesmo.  

Quero me ater ao percurso das linhas dessa fuga/purgação em direção às fissuras e às 

brechas. 

E por não pensar em uma linha espacial, fora daquele que percorre, falo de uma 

fuga/purgação em direção às fissuras do próprio corpo daquele que foge. Do corpo que 

foge de si mesmo,
23

 na busca comicamente derrisória de suas brechas. Esvazia-se um 

pouco de si, enquanto é expelido por suas fissuras. 

Poderia entender como fissura o lugar por onde o indivíduo tenta escapar de si 

mesmo numa esfera psicológica, na qual a fissura também residiria no plano da narrativa 

psicológica. Mas, nesse caso, quero eu também purgar da escrita a identidade individual, 

                                                           
23

 Esta ideia de fuga e escape de si mesmo é elaborada por Gilles Deleuze em A Lógica da Sensação, 

referindo-se às Figuras, de Francis Bacon. 
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o sujeito, o eu. Atenta para não correr o risco de falar de uma fuga metafórica, 

pois o caso aqui é de uma fuga que se materializa impreterivelmente na carne. 

Não um “eu” que tenta escapar de seu corpo, mas um corpo que tenta escapar de 

si mesmo. Os corpos em purgação num intenso esforço para vazar, promovendo 

espasmos de todo tipo, em busca de suas fissuras. Esperma, vômito, excremento, 

secreção, suor, grito, sombra. Fissuras de qualidades distintas.  

 

  

 

O grito, sem dúvida, é fissura/buraco de extrema potência, por meio do qual o 

corpo inteiro é capaz de fugir pela boca. 

 E a sombra, fissura extraordinária! Peculiar. Talvez nem possa estar ao lado das 

fissuras acima citadas, pois a sombra já é o próprio corpo que escapou sem o esforço da 

purgação. 

A qualidade das fissuras está intimamente ligada com a qualidade da respectiva 

fuga, por isso cada corpo encontrará em seu momento de implosão a(s) fissura(s) 

específica(s) que o evacuará de si mesmo.   

Visitadas essas fissuras, resta perguntar de que foge o corpo? Por que purga? 

O corpo foge eternamente de si e purga eternamente a si mesmo. De um “si” que 

foi seu destino na fuga anterior, mas com o qual agora já não consegue coabitar. Como a 

borboleta que foge de ser larva, e não de seu casulo, como poderíamos pensar. 

Poderíamos chamar a fuga do casulo de um percurso de fuga espacial. Assim fica clara a 
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diferença, pois o percurso de fuga temporal empreendido pela larva está relacionado com 

o ser ou não ser mais larva, ou seja, o seu devir-borboleta.  

 

           

 

Não era eu, era outras. Eu-sujeito-egoico sucumbiu e deu lugar a uma 

multiplicidade de outros seres que já “me” habitavam em potência, mas não tinham 

encontrado escape para vir à tona. A experiência do Rito abriu um portal para esse 

terreno baldio de minha própria existência e permitiu a criação de outros habitantes de 

mim mesma. Habitantes sem sexo, raça ou ideologias, habitantes aquosos e pantanosos, 

outras formas de vida – diversas e desconhecidas – ganharam consistência e passaram a 

existir. Formas de vida desejosas por viver aquilo que não se curva à representação, 

desejosas pelo vivo, muito vivo. Deixei-me seduzir e delirar por elas e me desintoxiquei 

de mim mesma. Uma purgação? Certamente. Revela-se o imperativo de periódicas 

desintoxicações, futuros ritos desintoxicantes, práticas experimentais e/ou artísticas que 

tornem possível o contato paradoxal com a afirmatividade do que é vivo: a alegria de não 

ser apenas o que se é.   

Todos os que estavam presentes neste Rito de Passagem utilizaram um estado de 

Dança para chegar num estado de Vida. E o que era arte e o que era vida separadamente, se 

fundiu. Ser concreto no concreto, ser lama na lama e ser água na água. Uma outra 

economia da existência, uma outra política de ser. 
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Sem dúvida ficarão marcas, impressões inscritas em meu corpo e na memória dos 

corpos que viveram esse Rito de Passagem, porém escolhi arrancar os cabelos e 

permanecer assim, marcada para além da experiência do rito, pois acredito que “minha 

careca” além de me des-identificar e des-aldificar por um tempo, poderá conservar o 

grau, o estado e a qualidade das sensações da experiência do rito para além dela, 

provando-me diariamente que sou muitas e não uma.    

Não havia espelhos nos banheiros do parque, e, como permaneci ali durante os 

outros dois ritos do dia, enquanto eu caminhava naquele dia ensolarado via no chão uma 

sombra que não reconhecia, ou melhor, que não era daquela única Alda que penso sempre 

conhecer. Poder ter uma sombra-outra, uma sombra que não me representava, mas que 

era a extensão de um eu-sensível que acabara de nascer, foi a corporalização da Passagem 

que acabava de ser realizada. 

 

            

 

 O Desejo  

E após a purgação, o que sobra? A urgência da afirmação da morte que se dá na 

purgação é a potência semeadora de novas formas de vida. Uma coreografia do 

desconhecido. Considero que “aquilo que me desaloja é o mais hospitaleiro”.
24

 

Parafraseio aqui o escritor Juliano Pessanha, que numa passagem de seu livro Ignorância 
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do Sempre, faz um elogio à potência daquilo que nos furta de nós mesmos sem aviso nem 

licença.  

O desalojar é habitar a potência. 

“quero que agora você oxigene seu tronco, peito, barriga, coluna e sexo, fazendo 

com que seus movimentos ganhem em expansão, nos planos aéreos, sempre oxigenando 

essa região do tronco, serpenteando a coluna e explorando alongamento de pernas e 

braços, inclusive com saltos.”
25

 

Essas foram palavras de Wolfgang Pannek durante o processo de criação do 

RIT.U. Direcionadas a mim, essas palavras arrancaram o tapete sobre o qual eu estava 

erigida.  

Esforçava-me para dar conta da solicitação que me havia sido dada, mas por 

diversas vezes meu corpo, quase que involuntariamente, de forma até mecânica, voltava 

aos padrões de movimento anterior. E dessa forma fui tendo que abrir espaços, como que 

esculpindo outro corpo, capaz de expandir, serpentear, oxigenar e saltar.   

Travei uma verdadeira luta contra meu corpo de movimentos viciados, 

desalojando-me de meus padrões por alguns segundos e assim conseguindo vislumbrar 

minúsculas fagulhas de expansão, já num estado de esgotamento e exaustão.  

Com o corpo ainda quente, consegui me deslocar até a estação de metrô com certa 

velocidade, mas, ao sentar no trem e no caminho para casa, me arrastava sentindo 

micromúsculos que jamais sentira. 

Foi aí que conclui que a constante repetição automatizada dos mesmos padrões de 

movimento coloca meu corpo numa condição de zona de conforto, pois mesmo fazendo-

os com vigor e energia, tornam-se cômodos, conhecidos, viciados, e agora diria até que 

preguiçosos, já que a memória pentamuscular do meu corpo já tem esses movimentos 

decodificados e, por isso, torna-se uma via de mão dupla: recorro sempre ao mesmo 

padrão de movimentos porque minha memória muscular sempre os evoca 

prioritariamente? Ou não amplio o repertório de minha memória pentamuscular porque 

sempre recorro aos padrões de movimentos conhecidos? Esse jogo vicioso e 

despotencializador faz com que meu corpo esteja no lugar do conhecido e do confortável, 

não ultrapassando os limites necessários para de fato mergulhar rigorosamente cega na 
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criação. No entanto, ultrapassar os limites da razão não corresponde a sucumbir na 

loucura, e sim farejá-la como um cão cego que, ao inalar sua essência, enlouquece.    

O cansaço físico da musculatura das minhas costas, do baixo-ventre e até do meu 

couro cabeludo, já careca e a sensibilização de partes completamente desconhecidas me 

fizeram atentar para a cegueira desse cão, pois algo de novo aconteceu:  

– É preciso investir nessa energia sexual de expansão, que nos furta dos padrões e 

limites morais estabelecidos, potencializando outra força de movimento, força esta que 

habita o limiar entre vida e morte.  

 

 O Diagnóstico  

Afasia-amnésica paralítica. 

 

 O Prognóstico  

Desintoxicar-se de “si”. 

Desalojar padrões e limites morais preestabelecidos. 

Habitar o limiar entre vida e morte. 

 

 A Comorbidade   

Delírio.
26

 

 

 O Colapso Psicofísico  

Concluída a fase de realização de todos os 17 (dezessete) Ritos de Passagem 

individuais, o Núcleo de Formação, Pesquisa e Criação da Cia Taanteatro passou para a 

segunda fase do processo (fase liminar): o levantamento da dramaturgia-roteiro para o 

rito coletivo que futuramente foi denominado de RIT.U – espetáculo ritualístico coletivo. 

 Nesse momento, contávamos com quase dezessete horas de material registrado em 

vídeo oriundo das filmagens de cada rito individual, e isso precisava ser compilado num 

roteiro de duração média de uma hora. 

                                                           
26

“desejar é delirar […] delira-se sobre o mundo inteiro, delira-se sobre a história, a geografia, as tribos, os 

desertos, os povos, as raças, os climas, é em cima disso que se delira […]. O delírio é geográfico-político.” 

em “O Abecedário de Gilles Deleuze”, entrevista feita a Deleuze por Claire Parnetv, material em vídeo. 
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Conjugando os aspectos comuns aos 17 (dezessete) ritos e considerando que para 

esse novo rito todos os participantes seriam protagonistas-ritualizados, definiu-se que a 

Passagem que se realizaria coletivamente seria a transformação de estados cotidianos 

urbanos serializados em estados de monstruosidade ancestral, culminando em uma cena 

antropofágica que “devolveria” os performer a cotidianidades urbanas singulares.    

Envolvidos num caldeirão de diversas referências mitológicas, definimos que o 

Monstro é o “Guardião do Tesouro” e que, ao nos confrontarmos com ele, encontramos o 

que há de mais precioso. Considerando que encontrar o Monstro significava tornar-se 

Monstro e que encontrar o Tesouro significava tornar-se Tesouro. 

Intensificava-se assim, mais uma vez, o processo de perda de “si” e dos contornos 

de “si”. Era preciso abrir mão do “si” pessoal para habitar esses estados inorgânicos de 

existência, na promoção de um colapso psicofísico.  

 

 

 

Catastrofizar os limites da subjetividade e da fisicalidade requer prudência, já 

dizia Gilles Deleuze. Assim como ele, juntamente com Félix Guattari, dizem que “ao 

Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é 

um limite”.
27

 Roubo-lhes a definição e digo que ao colapso psicofísico nunca se acaba de 

chegar. Essa ideia de processualidade “desorganizadora”, “colapsante” ou até mesmo 
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catastrófica revela a própria existência enquanto encenação, em favor da inversão entre 

vivo e morto.  

Monstrificados, éramos devorados por aqueles que não suportaram tornar-se 

Monstros, aqueles que não suportaram a catastrofização de suas víceras humanas e que, 

por também não serem capazes de coabitar com a Mostruosidade do outro, devoram-na. 

Numa devoração com qualidades antropofágicas, porém considerando que a humaninade 

do ser comido já se hibridizou, a força sensível daquela matéria monstruosa, orgânica e 

inorgânica ao mesmo tempo, era estilhaçada por entre os corpos devoradores, que 

processualmente também se hibridizavam em digestão, perpetuando-a para além do 

esquecimento. 

 

Uma inspiração: 

Quem sou?  

De onde venho?  

Eu sou o Antonin 

 Artaud.  

E basta dizê-lo,  

Como sei dizê-lo,  

Imediatamente 

Vereis o meu corpo 

 atuar  

Voar em estilhaços  

E em dois mil 

 aspectos notórios  

Refazer  

Um novo corpo  

Onde nunca mais  

Podereis  

Esquecer-me.
28
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1988. p. 111.  
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A Passagem pela Morte explicitada pela devoração dos Monstros no RIT.U 

coletivo carrega a potência da inversão vida e morte. Ao aniquilarem, devorarem, 

matarem determinado Monstro, os devoradores davam início a uma espécie de contágio 

coletivo daquela monstruosidade, a qual se proliferava irrevogavelmente naquele que a 

ingeria. 

 

                        

  

 Ou seja, o colapso psicofísico empreendido pelo performer em direção à sua 

monstruosidade, aniquila o performer para dar vida ao Monstro, que ao ser aniquilado, 

não só multiplica-se contagiosamente, como também lança luz a uma existência singular 

para aquele que se assumiu em colapso. A essa existência singular produzida 

antropofagicamente chamamos de “cotidianidades urbanas singulares” ou “jardins 

suspensos” – fase pós-liminar do RIT.U.       
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Lançarei mão dos estudos que deram origem ao que conhecemos como Butoh, 

para compreender melhor essa ideia de inversão vida e morte. Nesses estudos, Tatsumi 

Hijikata e Kazuo Ohno debruçaram-se, cada um a seu modo, sobre a relação do corpo 

morto com a gênese.  

Quando a morte acontece, o cérebro deixa de comandar os movimentos. Porém, 

ainda são visíveis movimentos involuntários do corpo. Essa qualidade frágil e sensível 

dos micromovimentos que resistem à própria morte é que é necessária à vida e por isso, 

irrevogável à arte. Uma qualidade de movimentos e forças vitais que se dá na morte, pela 

ação de fungos e bactérias que sempre estiveram presentes, mas que agora não podem 

mais ser controlados. O cadáver não dança os movimentos de sua degradação, ele é 

dançado.  

Hijikata costumava observar as galinhas, que após terem a cabeça cortada, ainda 

se movimentavam por certo tempo, assim como crianças que se moviam pelo 

descobrimento do novo. 

Para Kazuo Ohno, faz-se necessário matar o corpo, matar o adestramento do 

nosso corpo à nossa vontade racional, aos nossos conceitos e hábitos culturais, aos nossos 

dogmas com o intuito de chegar ao não pré-concebido, àquilo que ainda está por nascer. 

Dessa forma, a morte se faz inseparável da vida. Um corpo morre, para dar lugar 

ao desconhecido que pede passagem.  

  

 A Gênese na intransitividade 

A existência singular produzida antropofagicamente pelo processo de devoração 

dos Monstros, a qual chamamos de “cotidianidades urbanas singulares” ou “jardins 

suspensos”, foi uma experiência cênica solo, criada por cada performer para a finalização 

do RIT.U.   

Especificamente o “jardim suspenso” que criei foi originário da sequência dos 

acontecimentos do RIT.U, levando em consideração a Passagem realizada em meu Rito 

individual. 

Hibridizada pela monstruosidade, devorada, estilhaçada e proliferada, meu 

percurso ritualístico culmina na intransitividade – ausência de controle sobre os afetos e 

de necessidade de completude que gera abertura para a criação de novas formas de 

relação. 

http://www.jorwiki.usp.br/gdnot08/index.php/Kazuo_Ohno
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Roteiro da ação performativa: Tendo as palavras FUJA-ME, DURMA-ME, 

VIVA-ME, FRACASSE-ME, MORRA-ME, ADOEÇA-ME escritas pelo corpo, sentada 

numa bacia de alumínio com água e pedaços de papel cortado, coloco esses pedaços de 

papel em toda a extensão do rosto, criando uma máscara de impessoalidade.  

Há nesse roteiro performativo, criado para ser realizado durante a fase dos 

“jardins suspensos” do RIT.U, um jogo entre palavra (verbos imperativos) e imagem 

(figura sem rosto) que visa gerar uma tensão no ent(r)e performer-público.  

 

  

 

 Os verbos escritos no corpo são classificados pela gramática como intransitivos. 

De acordo com a gramática normativa, o sujeito de uma frase com verbo intransitivo é 

paciente, ou seja, não detém o controle das próprias afecções (por exemplo, “Ela vive”, 

ela, paciente, não é capaz de controlar os afetos implicados na ação de viver). Já o sujeito 

nas frases com verbos transitivos é o agente, ou seja, o executante que controlará as 

afecções do objeto (por exemplo, “Ela não come nada”, ela, agente, nega-se a comer 

algo).    

 Além da passividade ou atividade do sujeito, o caráter de completude também é 

um fator que distingue as formas verbais transitiva e intransitiva. 

A transitividade caracteriza-se pelo controle que se aplica sobre os afetos nesse 

“outro” e pela necessidade de completude de “um outro” (por exemplo, “ela convidou os 

amigos”, “ela” controla a possibilidade dos amigos serem convidados, assim como a ação 
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de convidar precisa dos amigos para acontecer) . Já a intransitividade caracteriza-se pela 

ausência da necessidade de completude e pelo não controle sobre os afetos (por exemplo, 

“eu dormi”, a ação de dormir não necessita de “outro” para acontecer, assim como não há 

controle sobre a ação de dormir).  

Ao escrever verbos no imperativo seguidos do pronome “-me”, estabelece-se um 

convite para que aquelas ações sejam executadas. No entanto, este alguém (o público) 

está sendo solicitado a uma intransitividade paradoxal, pois ela é ativa e passiva ao 

mesmo tempo, e além disso ela tem a possibilidade de controlar os afetos do outro (o 

performer). Nessa ambivalência, o público é convidado a “viver o performer”, a “adoecer 

o performer”, a “fugir o performer”, a “dormí-lo”, “morrê-lo” e “fracassá-lo” 

.  

 

  

 Cria-se uma corporalidade sintático-semântica problematizada, já que a função 

discursiva do corpo do performer é subvertida pela falta da significância normativa dos 

verbos escritos em seu corpo. Desse modo, o performer impossibilitado de realizar 

aquelas ações, pois perdeu seu rosto, sua condição de sujeito e de agente, convida o 

público sem usar sequer uma palavra, apenas com suas inscrições corporais, a 

experimentar um novo modo de relação humana, conferindo-lhe possibilidades que estão 

para além dos significados vigentes dos verbos “morrer”, “viver”, “fracassar”, etc.  

 Sob um ponto de vista exclusivamente semântico, esse convite convocaria uma 

impossibilidade, já que na lógica do conteúdo semântico não é possível “um sujeito fugir 
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outro” ou “um sujeito viver outro” ou “um sujeito fracassar outro”. Um exemplo de 

possibilidade de ação a ser executada semanticamente seria se estivesse escrito: “BEIJE-

ME”. 

 Mas, propositalmente, sob um ponto de vista exclusivamente sensível, as ações 

escritas no corpo carregam em si essa ambivalência, ao irem de encontro à costumeira 

ordem das significâncias e apontarem para possibilidades comunicativas outras, 

possibilidades que estão fora das leis que regem nossa linguagem ordinária. E que 

empurram aquele que as experimenta – o público – a de fato “fugir o outro”, “morrer o 

outro”, “adoecer o outro” ou “viver o outro”.  

 Assim, ao se colocar em choque com a exterioridade (o público), tornando 

problematizada a relação de completude, assim como o controle dos afetos – referência 

para a maioria das relações humanas – se torna possível, a partir dessa ambivalência 

intransitiva, a criação de novas formas de relação, ainda desconhecidas.  
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EXPERIMENTO IV: Um Contágio Epidêmico  
 

 

O teatro, como a peste, é uma crise  

que se resolve pela morte ou pela cura. 

 

Antonin Artaud - O teatro e seu duplo 

 

 

 Fundados na política de pensamento ocidental moderno e em suas estratégias de 

produção de subjetividade, os atuais estudos epidemiológicos em transtornos alimentares, 

assim como sua patologização compulsória, são fruto de inúmeras pesquisas norte-

americanas e europeias das últimas décadas que consideram o índice de distribuição 

dessas doenças, tanto no que diz respeito à prevalência quanto à incidência. Esses 

estudos, de acordo com a pesquisadora Kathleen M. Pike, do Departamento de Psiquiatria 

da Universidade da Columbia, defrontam-se com o que os pesquisadores chamam de 

“enigmas complexos”, ao tentar determinar a extensão com que a população é afetada 

pelo que denominam de “transtorno psiquiátrico”, pois, segundo eles, isso implica em 

múltiplos desafios: a definição clara dos critérios diagnósticos que classificariam ou não a 

pessoa como doente; a relativa raridade dessas doenças dentro da população geral, e 

principalmente o paradoxo entre os aumentos de incidência reais e a maior visibilidade 

dos transtornos alimentares, que permite uma procura maior aos serviços de saúde, local 

onde as pesquisas são realizadas. 

Essas pesquisas exclusivamente norte-americanas e europeias têm sido substrato 

para as discussões sobre prática clínica em diversas instituições de saúde pública e 

privada no Brasil. Como é característico da subjetividade de nosso país, a análise dessas 

pesquisas se torna mestiça a uma série de fatores multifocais: as constantes inserções 

midiáticas sobre as celebridades acometidas pela doença e que carregam consigo 

inúmeras fãs; o fato de que, no rol das doenças ditas psiquiátricas, a anorexia nervosa 

alcançou o posto de patologia com maior índice de mortalidade; as inúmeras 

comunidades virtuais e redes sociais que promovem a doença como opção de vida; a 

enorme complexidade para que os sintomas sejam apercebidos associada ao esforço da 

medicina em escamotear a sintomatologia assim que ela é apercebida; “critérios 
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diagnósticos” equivocados e pautados na serialização medicalizante, em contraposição à 

natureza da sintomatologia dos transtornos alimentares, que se furta a diagnósticos 

taxativos e muitas vezes impede o indivíduo de receber assistência na rede pública etc.  

Não alongarei a análise sobre as inutilidades e desserviços da importação de 

estudos, pesquisas e cartilhas diagnósticas psiquiátricas, pois é de uma perspectiva 

bastante diferenciada que se deseja refletir aqui a questão epidemiológica no tocante ao 

que nomeio de “experiência anoréxico-bulímica”, trazendo à luz a relação que Antonin 

Artaud estabelece entre a peste e o teatro e sua fenomenologia do sofrimento 

característica. 

Em seu texto “O Teatro e a Peste”, Artaud convoca “a ação do teatro e da peste no 

plano de uma verdadeira epidemia”.
29

 É partindo dessa ideia e da relação que estabeleço 

entre a peste e a experiência anoréxico-bulímica que pretendo sustentar uma nova 

economia da dor no fazer teatral.  

É comum encontrar em relatos clínicos sobre anoréxico-bulímicas o fato de que, à 

revelia da hipótese aparentemente óbvia da doença, apesar do assustador emagrecimento, 

do galopante processo de desnutrição e da aparência física cadavérica, após uma bateria 

de exames clínicos e laboratoriais, nenhuma disfunção metabólica tenha sido detectada. 

Assim como que “aberto, o cadáver do pestífero não mostra lesões […] Tudo indica uma 

desordem fundamental das secreções. Mas não há perda nem destruição da matéria”.
30

 

Artaud lança mão de santo Agostinho em A Cidade de Deus para acusar a 

“semelhança de ação entre a peste que mata sem destruir órgãos e o teatro que, sem 

matar, provoca no espírito não apenas do indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas 

alterações”. Vislumbro a reversibilidade da imagem anoréxico-bulímica ao admitir no 

corpo performativo a existência de múltiplas disfunções metabólicas aparentemente 

óbvias, de tão cadavéricas, sendo este um performer robusto e vigoroso. É preciso que o 

performer, preservando suas funções metabólicas vitais em perfeito funcionamento, seja 

capaz de conceber a fragilidade em seu corpo, mas não uma fragilidade imaginária, muito 

menos representativa. Faz-se necessário que haja um encontro com a precariedade, para 

que se produza o “espaço” necessário às afecções e à alteridade de si mesmo, para que 

dessa fragilidade o performer “extraia uma potência superior, liberado da forma”.
31

 E 

                                                           
29

 ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu Duplo.São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 21. 
30

 Idem, p.15 
31

PELBART, Peter Pál.  Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2009, p.46, 
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para que essa potência convoque vetores de ativação sensível naquele que é a testemunha 

da sua ação performativa: o público.  

Em algumas raras exceções, se há gangrena localizada no pestífero, os únicos 

órgãos realmente lesados são o cérebro e os pulmões. Curiosamente, são os únicos órgãos 

do organismo que têm ou podem ter seu funcionamento submetido à consciência e à 

vontade. Não nos é possível controlar o ritmo das batidas do coração, nem a velocidade 

do fluxo sanguíneo, nem a dinâmica das glândulas, mas podemos nos conscientizar de 

nossa respiração e nela imprimir uma série de variações, inclusive deixando-a a critério 

do sistema simpático. Assim como podemos conduzir linhas de pensamento consciente, 

interrompê-las ou acelerá-las, ou ainda caminhar em jogos inconscientes ou até mesmo 

nos apercebermos de atos reflexos. Diante do tamanho estupor ao qual o pestífero é 

acometido e do estado de inconsciência ao qual é levado, a predileção da peste pela  

possível degradação do cérebro e dos pulmões parece estar relacionada com algum 

resquício de resistência de vontade humana ou de consciência, que precisam ser 

aplacados com maior vigor e, por isso, levam à lesão material, diferentemente dos órgãos 

involuntários. 

Essa relação de voluntariedade e involuntariedade estabelece-se na anoréxico-

bulímica com relação à musculatura. A perda de massa muscular é extrema e visível a 

olho nu, as características típicas de um corpo feminino desaparecem, a pele se torna 

flácida diante da proximidade dos ossos. O excesso da diminuição muscular visível é 

voluntariamente consciente, controlado e atingido por meio de rigorosas regras. No 

entanto, uma das possíveis causas de morte é justamente uma diminuição muscular 

invisível e silenciosa. A diminuição da musculatura do coração. 

À semelhança da relação de voluntariedade e involuntariedade capaz de levar 

quem experimenta a anorexia-bulímica à morte, proponho uma ação performativa que 

perpasse com semelhante rigor e expressividade as esferas musculares visíveis, para que 

assim atinja mortífera e silenciosamente as musculaturas invisíveis e transumanas. 

A experiência anoréxico-bulímica não se furta a diagnósticos, mantendo-se fiel à 

sua trajetória desterritorializante, num ímpeto ético quase incondicional. Um claro 

exemplo disso está nas classificações e estatísticas criadas, devido a essa fuga derrisória, 

no desejo de não serem enquadradas novamente. Dentro das instituições médicas, 

classificam-se os transtornos alimentares como anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

transtorno da compulsão alimentar periódica e, para dar conta de quem não “se 
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enquadra”, criou-se um transtorno alimentar chamado TANE – transtorno alimentar não 

especificado. Essa classificação não específica, porém, é detentora de 45% do total, ou 

seja, quase a metade dos casos diagnosticados na realidade não tem diagnóstico e, além 

disso, o que os médicos chamam de “migração”, a passagem de uma sintomatologia para 

a outra, de anorexia para bulimia, por exemplo, é uma constante.    

O fazer teatral deve deter-se nessa condição ética que não se furta à representação 

nem às limitações das fronteiras de linguagem. Sensível à sua natureza de multiplicidade, 

rejeitando qualquer classificação que pretenda enquadrar o performer e seu fazer em 

totalidades universalizantes. 

Pautando-me numa nova economia da dor, que o fazer teatral “antes de mais nada 

[…] seja um delírio, e que seja comunicativo”.
32

 Considerando que o delírio é da ordem 

do desejo e de suas produções, o que é o grito mudo emitido pela experiência anoréxico-

bulímica, que ecoa e ganha velocidade na performance desfeminilizada daqueles corpos, 

se não uma problematização ético-política perturbadora e contundente quanto às questões 

da oralidade, da sexualidade e de gênero? 

Essa nova economia da dor para o fazer teatral implica uma nova política de 

pensamento e de produção poética de si e do mundo. Para isso, torna-se necessário criar 

critérios éticos capazes de produzir novos modos de avaliação das potências da vida. 

Levando em conta que o afeto é o critério ético por excelência, considero possível a 

existência de uma dor ética. Uma dor vital que nos aproxime do caráter incontornável do 

existir, que nos aproxime das potências do desejo, que ponha em dúvida o que se é para, a 

partir daí, potencializar o poder de contágio e virulência que o corpus performativo, 

crivado por uma implicação ética, pode emanar em direção a uma micropolítica sensível, 

produzida no campo do poético, e jamais refém de métodos e treinamentos estéreis em 

busca de formalizações. 

A potência performativa da experiência anoréxico-bulímica a que me refiro, e por 

isso transformadora, e por isso produtora de si e do mundo, dá-se em três abismos: A 

vidência, manifestada pelos sintomas (jejum, compulsão e purgação); O caos, 

manifestado pelo colapso psicofísico e A produção desejante, manifestada no encontro 

com a exterioridade de si mesmo, que produz alteridade via qualidades intransitivas – 

ausência de controle sobre as forças do mundo, que produz um jogo afirmativo entre elas. 

                                                           
32

 Idem, p. 23 



56 

 

O performer, vidente corporificado, atualiza uma sintomatologia portadora de 

formações desejantes, que criam e recriam caminhos para sua existência, catapultando-o à 

comunicação. Prudente diante do colapso psicofísico, o performer repousa sobre 

potências caóticas e por isso, e para isso, compõem com elas sua matéria-prima, a 

corporeidade estrangeira. Somente dessa forma torna-se possível um fazer teatral 

enquanto campo de transformações ontológicas, enquanto arte de existir descolonizada. 

Sufocar a condição sintomática, aqui nomeada de A vidência – prática comum dos 

tratamentos terapêuticos que medicalizam e culpabilizam a condição anoréxico-bulímica, 

enquadrando-a nos anais das patologias psiquiátricas - é uma ação que inibe a chegada ao 

abismo Caos – colapso psicofísico – e, consequentemente, impossibilita o contato com o 

abismo da Produção desejante – abismo onde se dá o radical abandono do que fomos, 

para sermos capazes de criarmos a nós mesmos. 

A inibição medicamentosa ou terapêutica do colapso psicofísico, que teme os 

movimentos singularizantes e perturbadores da alteridade, camufla-se com argumentos 

clínicos de manutenção e proteção à vida – realimentação contra a desnutrição, 

medicalização contra as compulsões e purgações, em prol do retorno a uma vida 

saudável. No entanto, o que há de saudável em retornar a uma vida docilizada pelas 

tecnologias disciplinares, pelo adestramento identitário e afastada de sua potência 

sensível?  

Questiono ainda essa vontade patologizante de “retorno à vida saudável”, partindo 

do prisma de que “A vidência” – a sintomatologia – está justamente reivindicando ao 

corpo outra condição que não a do adestramento, uma condição de sensibilização que terá 

sua atualização numa dor ética e no sofrimento autoinduzidos, com o intuito de afirmação 

de uma vida desconhecida, ficando claro que esta afirmação não é da “vida saudável”, 

pois é dela que se foge na experiência anoréxico-bulímica.  

O desejo de dar voz a uma experiência anoréxico-bulímica que seja capaz de 

contagiar e contaminar o fazer teatral, reinventando-o ética e poeticamente, é apenas uma 

das possibilidades epidêmicas dessa experiência sensível à política de pensamento atual e 

à sua produção de subjetividade.  

 Essa experiência, que foi enquadrada como desordem alimentar devido à sua 

perturbadora potência desterritorializante, está no cerne do fogo cruzado do capital 

contemporâneo em tempos de adestramento alimentar, já que existe um movimento claro 

do biopoder em direção à oralidade. Sendo assim, torna-se necessária a expansão da 
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potência epidêmica desses corpos-experiência, que supostamente submetidos e 

adestrados, são capazes de deflagrar com estúpida ironia a falácia dos princípios 

identitários e da produção serializada de subjetividades.  

 Esses corpos-experiência iluminam o cativiveiro criado no Experimento II – 

espaço topológico denominado de “Lá” – onde existir é resistir, onde dentro e fora são 

um e mesmo lugar. 

*** 

 

Dizer que arte e política habitam o mesmo campo de forças é um pleonasmo 

um vício de linguagem 

Arte são experiências ético-políticas do existir 

Política são experimentos ético-estéticos de modos de existência 

O afeto é o critério da ética 

Experimentar o existir é habitar um campo de forças 

Para existir é preciso impor tensão às forças do campo que se habita 

A tensão é um elo invisível 

Existir é o transitório experimento de manter-se sobre este elo invisível 

A corda tensionada sobre o abismo 

A (in)tensidade do existir define-se pelo grau de risco da queda 

O grau de risco da queda define-se pela porosidade da existência ao vento 

A existência deseja essencialmente experiências de ventania 

Criar experiências de ventania é a arte de existir 

A arte que multiplica vendavais é aquela que descoloniza o pensamento e o desejo 
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EXPERIMENTO V: Uma Autopoiese 
 

 

 É do corpo que se trata. De um corpo enquanto escritura e ao mesmo tempo 

enquanto força de inscrição. Escritura que revele em sua materialidade – palavras/gestos 

– o ato de inscrever enquanto força.  

 Imaginemos a força necessária para que palavras sejam inscritas numa pedra. 

Agora imaginemos o resultado desse ato de inscrição: os sulcos, as quebras, os buracos 

na superfície da pedra dando corpo às palavras. É preciso que a pedra ceda espaço para 

que as palavras sejam inscritas, é preciso que partes da pedra desapareçam para que as 

palavras apareçam. É preciso que a pedra abrace com sua própria matéria aqueles espaços 

vazios – os vazios da pedra tornando-se palavras.  

 Para a criação deste Experimento, faz-se necessária uma certa quantidade de força 

para inscrever as palavras que preciso, assim como faz-se necessária uma certa 

quantidade de fraqueza para ceder espaço e desaparecer um pouco, como a pedra; faz-se 

necessária a delicadeza de um bisturi para dissecar os vazios do corpo em busca das 

palavras.   

 Considerando o caráter performativo do gesto, da palavra falada e da palavra 

escrita, caráter este que os implica uma ação, este Experimento é a tentativa de dar corpo 

a palavras/gestos que transitam entre atos de fala, memória e escrita. 

 Compreende-se aqui os atos de fala, memória e escrita a partir de uma perspectiva 

bastante diferenciada das lógicas linguísticas e semióticas da tradição ocidental, com seus 

critérios de valoração regidos pela significação e pelos domínios da linguagem, onde 

significado é o sentido semântico de um signo linguístico. Tendo em vista que, na 

tradição ocidental, a relação do ser humano com a linguagem é marcada pelo 

instrumentalismo e pela apropriação da palavra em seu caráter meramente informativo – 

palavra enquanto signo separado da força.   

 Este Experimento aponta para fora dessa tradição.   

 São atos de memórias desconhecidas; memória de algo nunca acontecido, do qual 

não se lembra, e por isso, nunca se pode esquecer. Memórias topológicas e ao mesmo 

tempo virtuais, capazes de conferir alteridade, já que aquele que lembra não é mais o 
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sujeito possuidor de uma lembrança, e sim um operador de reinvenções do imemorável. 

O imemorável inscrito em seu corpo é que o reinventa. 

 Atos de fala que sejam enunciados performativos
33

, ou seja, quando falar e agir se 

tornam indiscerníveis. Atos de fala cujo destino não seja a significação, mas a 

autodestruição do significado vigente, para que possam habitar não um, mas vários 

sentidos. Um processo de fala que se instaure no silêncio, nos vazios do corpo, quando 

falar é silenciar, emudecer, calar, esvaziar. Um ato de fala que implique a autodestruição 

da palavra ordinariamente falada: calar para afetar – calafetar. 

 Atos de escrita que duvidem da inteligibilidade das formas. Uma escrita que tenha 

a consistência e a força gestual de palavras sendo gravadas numa pedra. Um ato de escrita 

que tenha uma certa integridade frágil para não relatar, nem descrever, não postular 

verdades, nem demonstrar procedimentos técnicos, mas que, e por isso, só consiga existir 

desde a emergência da memória do “fogo das línguas”
34

 – um desconhecido habitante – 

do próprio corpo daquele que escreve e que, materializando-se numa palavra/gesto 

destruidora de si mesma, o arremessa para fora do eu, para o fogo. Atos de escrita que a 

lançam para fora da escrita. 

 Memória, fala e escrita compõem o tripé do dizer que se deseja efetuar na 

escritura deste Experimento. Um dizer que tenha como destinatário “a terra, seus nervos e 

suas pré-históricas solidões”
35

 e que carregue essa lucidez artaudiana, capaz de não 

esquecer de que é “preciso que este fogo comece em mim. Este fogo e estas línguas, as 

cavernas de minha gestação”.  

 Vislumbro assim a possibilidade de um dizer capaz de nomear aquilo que está à 

procura de um nome, nomes que sejam “o cílio vibrátil das coisas”, nomes que concedam 

à boca “o bafo do absurdo”.   

 Intuo que a partir deste momento inicia-se um processo de desconstrução 

irreversível. Aparentemente não há razões místicas para esta intuição, mas acabo de ouvir 

um amigo de jornada assoprar em meu ouvido a seguinte frase de Freud: “Mística: uma 

obscura autopercepção fora do eu”. Isso foi mais do que uma intuição, foi o anúncio de 

uma nova lei: Como operar um dizer na obscuridade do silêncio? Como operar o dizer de 

                                                           
33

A Teoria dos Atos de Fala surgiu com os debates propostos pela  Filosofia da Linguagem, no início dos 

anos sessenta, tendo como pioneiro o inglês John Langshaw Austin (1911-1960), seguido por John Searle e 

outros, que entendiam a linguagem como uma forma de ação - "todo dizer é um fazer".  
34

ARTAUD, Antonin.   Palavras de Antonin Artaud em seu texto “A bigorna das forças” no livro 

Linguagem e vida. São Paulo: Perspectiva, 1995,pp. 193-197. 
35

 Idem 
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uma escrita na obscuridade do silêncio daquele que escreve? Como operar um dizer do 

silêncio fora daquele que escreve? 

 Trata-se de um dizer que implica um ouvir, um falar que implica um calar. Ouvir 

a urgência, ouvir o grito mudo que pede passagem e esburaca a carne numa implicação 

ética entre uma palavra e uma existência, uma escrita e um corpo, uma vida e uma obra. 

 Ouço vozes. 

 “Hiatos para quando as palavras desaparecidas”  

 “quando uma ‘passarela de sons’ só conecta ‘abismos de silêncio insondáveis’” 

 Beckett e Deleuze descolam nossos tímpanos e criam-se espaços respiráveis. 

Abismos ecoando o que a vida estrangulada, muda, calada é capaz de engendrar, de 

calafetar - ecos de um dizer, onde o sistema de signos hipercodificados da instituição da 

voz racional ou psicológica desmorona e as palavras tornam-se palavras/gestos, que 

dançam sobre os escombros da hiperracionalidade e do psicologismo. 

 No texto de Alexandre Henz publicado no Cadernos de Subjetividade 2010, ele 

nomeia o encontro das palavras de Samuel Beckett e Gilles Deleuze como uma “política 

que nada quer significar ou comunicar”.
36

   

 Coloca-se então a questão: Como lidar com o incontornável paradoxo de querer 

de comunicar sem significar? De colocar-se diante de um público como performer para 

comunicar o nada de significação? Mas o que vem a ser esse nada de significação? Como 

devolver à palavra/gesto o seu poder de combustão, arrancando a linguagem do 

paradigma do ajuste de contas com a verdade e com o espetacular? 

 

*** 

 

 Diante da estação de metrô Belém, que fica no bairro do Belenzinho, em São 

Paulo, existe uma escola infantil. O muro que circunscreve o terreno da escola é típico – 

ilustrado com figuras infantiloides em que se veem crianças de todas as etnias, 

sorridentes e felizes ao lado de animais e árvores bizarramente humanizados e também 

sorridentes.  

                                                           
36

HENZ, Alexandre. Uma política do esgotamento entre Beckett e Deleuze, in:  Cadernos de 

Subjetividade. São Paulo: 2010, p.79. 
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 Esse muro faz parte do trajeto cotidiano de muitos usuários do transporte 

metroviário na região do Belenzinho, pois contorná-lo é um percurso obrigatório para 

uma das rampas de acesso ao metrô.  

 Além desses usuários, ainda coabitam o perímetro do muro os comerciantes e a 

clientela do pequeno comércio local, crianças e familiares que frequentam a escola, 

estudantes e funcionários do curso técnico que fica na outra esquina, a senhora que vende 

bolos e café pela manhã, que reveza seu ponto com o rapaz do carrinho de milho e que, à 

noite, é acompanhado pelo senhor do churrasquinho. Além destes, é claro, uma infinidade 

de possíveis transeuntes ou moradores da região. 

 Demoro-me na descrição desse cenário, pois o que intriga é que aparentemente ele 

não revelava nada de extraordinário, considerado como um lugar de passagem, dentre 

tantos outros. 

 Até que um dia,  

 uma mulher,  

 moradora de rua,  

 foi vista dando de beber às figuras desenhadas naquele muro.  

 Sua mão segurava um copo plástico com um líquido escuro dentro, possivelmente 

café. Ela levava o copo à boca, bebia um pouco do suposto café e logo em seguida 

colocava o copo na altura da boca de uma das crianças desenhadas e servia-lhe o café. O 

líquido preto escorria pela boca, queixo, pescoço, peito, barriga, púbis, escorria por entre 

as pernas da criança até chegar ao chão. A mulher caminhava um pouco, bebia outro gole 

e servia outra criança. O café escorria.  

  Ao olhar com atenção para as tais figuras desenhadas, que há pouco caracterizei 

como infantiloides, surpreendo-me ao perceber que todas elas possuem uma mancha que 

desgasta a pintura desde a boca até o chão. As bocas grandes e sorridentes possuem uma 

mancha negra no centro, que se esvanece lentamente pelo queixo. Ao invés de serem 

manchas tingidas sobre a pintura daquelas crianças desenhadas, tratava-se de manchas 

oriundas do sucessivo desgaste da pintura, do sucessivo derramamento de café, que 

escorria e corroía aqueles sorrisos. Era evidente que aquela cena não era inédita, pois o 

desgaste da pintura era antigo, e isso me fez pensar que pelo menos aquelas crianças não 

passavam fome, pois aquela mulher as alimentava constantemente. 

 Os sorrisos, esteriotipadamente felizes, agora desbotados e escorridos, são de certa 

forma o reverso do sorriso do Coringa, arqui-inimigo do Batman, que quando criança, por 
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não ter sorrido quando deveria, teve as bochechas cortadas e um sorriso fabricado pelas 

cicatrizes. “Why so serious?”, foi a pergunta feita ao Curinga antes dele ganhar seu 

eterno sorriso.  

 Ainda com os olhos perplexos diante do muro, pensei: Mas por que essa mulher 

alimenta essas crianças? O que a move a realizar esse gesto? 

 Num imaginário normativo, a ação de alimentar uma criança relaciona-se quase 

que imediatamente a um gesto maternal, porém o gesto realizado por aquela mulher 

pulsava para além da norma. Em torno daquele gesto não havia nenhum indício do 

carinho ou do cuidado que se espera na maternidade normativa. Pelo contrário, o gesto 

era carregado de uma espécie de crueldade, mas nem por isso agressivo. A mulher 

também não demonstrava nenhuma carga psicológica em suas intenções ou pretensões 

diante do gesto efetuado. Era simples e, ao mesmo tempo, de uma complexidade 

insondável. 

 Abismada pela potência daquele gesto, vi a mulher ir embora, virar a esquina e 

desaparecer. “Why so smiley?”, eu ria sem som, com os olhos arregalados, e tive a 

estranha certeza de que aquele gesto me dizia respeito e a sensação de ter estado à espera 

dele por muito tempo. A realidade daquele lugar de passagem tão ordinário, as crianças 

devidamente alimentadas naquele muro, a ideia de maternidade, eu e o mundo real 

estávamos sendo reconfigurados por aquele gesto. 

 A mulher que alimenta as crianças do muro com café realiza um ato de memória 

no mundo. Aquele gesto injeta na realidade um coeficiente de ilegibilidade tal que 

desconfigura e reconfigura a própria realidade. A temporalidade daquele gesto se dilata, 

preenchendo um lugar de esquecimento, lugar que o aguardava, atualizando no presente 

algo de ordem ancestral. 

 O derramamento do café no muro sobre a boca daquelas crianças desbota o 

mundo das formas sólidas, significantes e priva o mundo de sua obviedade. Aquele gesto 

que não pode ser lido, pois não existe gramática que dê sentido a ele, inscreve naquele 

muro a possibilidade de outra língua, absolve o mundo de sua racionalidade, conferindo-

lhe a porosidade limiar daquilo que não faz sentido, daquilo que não é da ordem das 

significâncias, daquilo que é imemorável. 

 Entrego-me ao nonsense daquele gesto, com a mesma sede que Artaud se 

entregava à febre dos sonhos, para tirar dele novas leis, pois a teatralidade que almejo  

está impregnada naquele gesto, ou como diria Artaud, na visão intelectual daquele delírio. 
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 Não há como explicar aquele gesto, não há representação possível, há apenas o 

gesto como ato de memória, uma memória topológica e ao mesmo tempo virtual. Tudo 

que até agora foi dito a respeito daquele gesto é ínfimo diante de sua exuberância. Mas a 

necessidade de compartilhá-lo é incontornável, faz-se necessário testemunhar aquele 

acontecimento, aquela experiência. Mas o fato é que ele é sendo, ao se realizar, e não 

mais do que isso. Sua eternidade é instantânea. Agora ele já não é mais, contudo, e por 

isso, ainda é. Como isso é possível? Em grego não se diz “alguém morreu”, se diz “ele 

não mais é”. Aquele gesto está morto, ele não mais é, e mesmo assim opera em ato de 

memória, nesta escrita, que se pretende escritura, seus humores fervilhantes; opera a 

reverberação de seu delírio. 

 Reside neste gesto-delírio – que não mais é, e por isso opera – a ambivalência de 

uma intensa teatralidade, inclusive formal, elaborada com precisão na escritura do gesto 

de derramar o café, e, em contrapartida, uma sinistra espontaneidade. A teatralidade e a 

vida encontraram-se implicadas, não há dúvida, porém, não em uma teatralidade 

enclausurada no palco, versando sobre a vida. Também não se trata apenas de colocar a 

vida na experiência teatral, trata-se de uma teatralidade liberadora das potências de vida,  

e esse gesto sinistro, de tão desprendido de significados, faz da vida, em suas vicissitudes 

mais ordinárias, o verdadeiro palco da teatralidade. Um gesto que devolve à vida sua 

teatralidade.  

 Dessa forma, não há como sufocar o grito: O que é a vida senão teatralidade crua? 

Enquanto viver, comer, cagar, olhar, adoecer, respirar, amar, falar, morrer e existir 

estiverem no campo das naturalidades, cientificamente comprovadas e controladas pelas 

inequívocas axiomáticas dos “espíritos malignos das maiorias”
37

 dialéticas, deixamos de 

nascer, ou pior, morremos antes de nosso próprio nascimento.  Resistir a viver uma 

vida enclausurada nesse campo das naturalidades implica efetuar, construir, produzir 

modos e meios de existir performáticos, performativos, carregados de teatralidade, 

atravessados por fruições estéticas, sensíveis ao odor do absurdo, banhados pela 

artificialeza. Devolver à vida a sua potência maior, a sua teatralidade, é conferir à 

consciência humana a lucidez exposta de que o Real não corresponde à realidade.  

 Exposto a essa lucidez, perante a obra e a morte de Van Gogh, Artaud enuncia o 

Real: 

 “Uma exposição dos quadros de Van Gogh é sempre uma data na história,  

                                                           
37

 Idem 
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 não na história das coisas pintadas, mas simplesmente na história histórica.  

 Pois não há fome, epidemia, explosão de vulcão, tremor de terra, guerra, 

que mude o rumo das mônadas do ar, que torça o pescoço à cara de ‘fama fatum’, o 

destino neurótico das coisas, 

 como uma pintura de Van Gogh – que sai para a luz do dia, 

 recompondo imediatamente a visão, 

 a audição, o tato, 

 o aroma, 

 nas paredes de uma exposição – 

 enfim lançada como uma nova na atualidade corrente, reintroduzida em 

circulação. […]  

 Na última exposição de Van Gogh, […] há desfilareiros giratórios constelados de 

tufos de plantas de carmim, caminhos ocos encimados por um teixo, sóis violáceos 

girando sobre feixes de trigo de ouro puro, Pai Tranquilo e retratos de Van Gogh por Van 

Gogh. […]   

 Van Gogh extraiu essas espécies de cantos de órgão, esses fogos de artifício, essas 

epifanias atmosféricas, essa “Grande Obra”, enfim, de uma sempiterna e intempestiva 

transmutação.”
38

 

 

 Todas as vezes que me sinto apavorada ao tentar afirmar o que precisa ser 

nomeado neste Experimento, assim como nos anteriores, quando a linguagem com seus 

grilhões, suas palavras e seus gestos cheios de bosta dentro, fedidas, e saturados, quase 

que incapazes de dizer nada além do óbvio, quando minha garganta é pressionada pelo 

que a carne já sabe, mas não consegue nomear ainda, quando esse estado de sufocação se 

instaura – e não foram poucas vezes e ainda serão outras tantas –, quando engasgo e 

começo a gaguejar, sei que é hora de voltar a Artaud. Suas palavras são um catalizador 

que faz minha carne vibrar na frequência convulsiva que meu dizer necessita para se 

efetuar. Na velocidade do jorro poético de Artaud, eu aprendo – a cada vez – a suportar o 

insuportável.  

 O gesto cruel e singelo, simples e altamente sofisticado efetuado por aquela 

mulher, em plena luz do dia e em meio à movimentação cotidiana serializada, foi feito 

                                                           
38

 ARTAUD, Antonin. Trecho extraído do texto “Van Gogh. O suicidado da sociedade” no livro 

Linguagem e vida. São Paulo: Perspectiva, 1995,p. 257-290. 
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para ninguém. Aquele gesto não foi realizado para comunicar nada, para significar nada 

do ponto de vista de quem o realizou. Porém, sua potência de combustão comunicativa 

reside justamente aí, em seu nada de significação.    

 Esse nada de significação é um cheio de sensações. A mulher que alimenta as 

crianças do muro com café realiza o gesto silencioso, que é a afirmação da vida enquanto 

teatralidade transbordante desse nada-cheio, sem dar-lhe nome, mas, no entanto, 

provocando em meu dizer uma transmutação:  

 Buscar palavras e gestos que nasçam da mesma matéria intensiva, o silêncio. 

 Como dizer desde esse silêncio? Como devolver à vida silenciada sua potência de 

teatralidade? Como devolver ao teatro palavras/gestos nascidos a partir desse 

silenciamento? Como reduzir a superfície das palavras? Como restituir o volume dos 

gestos? 

 

*** 

 

 Experiências de autodestruição são experiências de incomunicabilidade, que 

carregam consigo experimentos de mudez. A busca desesperada pela condição 

comunicativa que se perdeu, ou que jamais existiu, pois o que precisa ser dito não 

encontra as palavras ou os gestos nos intestinos de uma linguagem identitária em 

putrefação.  

 Há uma relação intrínseca entre autodestruição e autopoiese, entre 

incomunicabilidade e desejo vital de comunicação, entre sons e silêncios. Relação esta, 

que a sabedoria rosaguimarãesiana nomeia, ao dizer que “a linguagem e a vida são uma 

coisa só”. Mas que linguagem é essa que Guimarães Rosa opera ao colocar seu ouvido no 

pé das árvores frondosas?   

 A linguagem confere existência ao ser humano, porém ela mesma é capaz de 

confinar e escamotear toda e qualquer possibilidade de existir. Assim sendo, resta-nos 

extrair “o fogo das línguas”, para criar linguagens descomunicacionais, descomunais, 

dissociativas, disléxicas, nas quais palavras não sejam códigos, sejam gestos. Gestos que 

atravessem o pensamento, a terra, a profundidade das matérias, a escrita em suas 

escrituras; gestos que não se deixem capturar em codificações – palavras/gestos 
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incodificáveis, pois os códigos servem para destituir o gesto de sua força, para dar-lhes 

uma utilidade funcional, para canalizá-los, institucionalizá-los em corpos estéreis.  

 Faz-se necessária uma língua para cada anseio comunicacional, para falar palavras 

que são anteriores às palavras, palavras com pêlos, que estejam em núpcias com a 

sonoridade, o timbre, o volume. Uma espécie de anagrama: p a l a r v a s. 

 A progressão autodestrutiva das palavras e dos gestos estéreis está intimamente 

ligada à duração de um silêncio, que, por sua vez, só pode ser interrompido em um dizer  

p a l a r v á r i o – palavra/gesto germinal, que a destruição concedeu e conferiu existência 

– destruir para gerar, calar para afetar.   

 O que está em jogo são as potências da vida, e elas aparecem aqui na limiaridade 

das fronteiras entre o Real e a realidade. O risco da morte orgânica existe, e é preciso 

atentar-se a isso, pois o verbo dizer aqui faz fronteira com o verbo existir, tendo em vista 

que a autodestruição em questão, visa destruir a significação representativa de si próprio 

e do mundo, para tornar possível a criação de novas línguas, novos modos de existir, 

onde palavras e gestos transversalizem as fronteiras corporais e psíquicas, onde dizer, 

comunicar e existir não estejam mais sob o jugo de significações instituídas, mas 

componham a tríade de um processo contínuo de construção de si e do mundo. Em outras 

palavras, um processo contínuo de autopoiese singular e colativa.  

 Processualizar-se é o objetivo último da autodestruição que está em curso, a partir 

de agora, neste Experimento:  

 O suicídio de Ophelia fisted e sua autopoiese. 

 Mas quem é Ophelia? Qual o grito de Ophelia?  

 Estava previsto na metodologia desta pesquisa o encontro com Ophelia? Não. Mas 

foi o encontro com Ophelia que deflagrou o método ritualístico que está operando 

silenciosamente a tessitura desta escrita. 

 Ophelia não é uma personagem, não há como interpretá-la. Ophelia é uma 

máquina, um ecossistema, um rio, uma multidão de virgens a chorar o amor dentro 

d’água. O grito de Ophelia não tem destinatário. São gritos em direção ao abismo. Onde 

os ecos são a única e solitária interlocução. Ecos que se produzem nas concavidades 

ossudas do corpo. Ecos que ressoam às marteladas no corpo de Ophelia, que é o corpo de 

um mundo.  
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 Se não é possível interpretá-la, pois ela não é uma personagem, e se não é possível 

ouvi-la, pois seu grito ruma ao abismo, diante de Ophelia só é possível abismar-se. 

 Os abismos contemporâneos ainda ecoam os gritos que o silêncio da Ophelia 

shakespeariana conseguiu engendrar, há mais de quatrocentos anos. Em 1977, esses ecos, 

reverberados em Heiner Müller, produziram a Máquina Ophelia, que bota fogo na própria 

prisão e vai à rua vestida de seu sangue, a Ophelia-Electra, que fala em nome das vítimas, 

debaixo do sol da tortura.   

  Em 2011, as forças ocultas que silenciam Ophelia em seu limbo, que engendram 

seu suicídio coletivo e seu gesto afirmativo de soberania, me empurraram para debaixo 

d’água e me afogaram na língua que comunica a incomunicabilidade de seus ecos. 

Produzindo assim, numa autopoiese, sua própria alteridade – uma Ophelia fisted.
39

  

 Deito-me lado a lado com Ophelia, desde que iniciei a criação do espetáculo 

“Máquina Hamlet fisted”, junto à Taanteatro Companhia. Foi preciso estar à altura de 

Ophelia para arcar com as consequências de hoje dormirmos juntas. Foi preciso deixar os 

ecos do grito de Ophelia pulsarem em minha carne, para que meu corpo fosse dançado 

por seus gestos e minha boca abrisse passagem para seu grito.  

 Ophelia fisted habita o abismo contemporâneo do limiar entre aceitação e revolta 

contra as tradições de poder da América do Sul. Na tensão entre o risco de 

anestesiamento em formas de automutilação física e emocional, e a possibilidade de 

ativação de uma nova lei do sensível. Ophelia fisted fala desde este abismo de forças. 

 Ela realiza uma trajetória no espetáculo que se inicia com uma Ophelia-órfã, 

dançando a pluma melancólica que enterra o pai. Transforma-se numa Ophélia-atendente, 

no discurso hiperbólico de um Call Center, que informa seus clientes sobre as atuais 

conjecturas de poder numa América Latina neocolonizada. Desnuda-se de sua diurna 

funcionalidade dócil e aparece no universo virtual erótico da live webcam de um 

Ophelia’s chatroom, para cantar a sua dor. Mergulha em Ophelias adormecidas no limbo, 

concedendo a si própria o direito de voltar ao mundo dos vivos para dizer o não-dito. 

Transmuta-se numa Ophelia-estilista, rebolando sobre os conceitos de uma filosofia 

fetichizada. Atualiza uma Ophelia-dominatrix que submete Hamlet a um ritual de tortura 

                                                           
39

 O termo fisted , criado por Wolfgang Pannek, diretor do espetáculo “Máquina Hamlet fisted”,  remete-

nos a experiências de sexo extremo – fisting – e ao mesmo tempo faz referência à seguinte frase de 

Deleuze: “…concebendo a história da filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, de 

imaculada concepção. Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo um filho, que 

seria seu, e no entanto seria monstruoso.” Conversações. Ed. 34. Rio de Janeiro: 1996, pp. 14.   
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sadomasoquista. E por fim, retorna à cena como Ophelia-amazona e dança o corpo 

extendido de uma floresta e sua violenta força inumana.  

 A trajetória de Ophelia fisted percorre dois caminhos entrecruzados, porém 

distintos, que coicidem apenas no universo virtual. As Ophelias-orfã, límbica e amazona 

são a materialização da revolta de sua carne e a ativação pragmática de uma nova lei do 

sensível. Suas antípodas, as Ophelias-atendente, estilista e dominatrix, são a 

materialização da aceitação e das diversas formas possíveis de automutilação física e 

psíquica. No entanto, a ordem cronológica de suas aparições no espetáculo revela o quão 

imbricadas estão as existências da revolta e da aceitação, assim como as forças ativas e 

reativas que as engendram.  

 Como num fractal, a existência de Ophelia tem uma complexidade infinita, pois 

no jogo das forças, sempre existirão reentrâncias e saliências. Seu aspecto fragmentado, 

que refaz em indefinitas partes seu todo, confere-lhe a “grande beleza” de nunca poder 

ser representada completamente, pois a quantidade de detalhes é infinita. Dessa forma, 

falar de uma das Ophelia existentes nesse espetáculo é como falar de todas. Ophelia, 

assim como os fractais, está vinculada às formas da natureza, à compreensão de como 

concebemos a vida e até mesmo o universo. 

 Partindo dessa premissa fractal, na tentativa de dar nome à experiência de suicídio 

e autopoiese de Ophelia fisted, escolhi apenas um fragmento-Ophelia, que será capaz de 

iluminar todos os outros. Aquela que implica sua existência na revolta da carne e na 

criação da nova lei: a Ophelia-límbica, em sua trajetória do silêncio e do balbucio ao 

grito.   

  Esta Ophelia atualiza a coreografia “Subtração de Ophelia” em meu corpo. Esta 

coreografia, ou melhor, este dispositivo coreográfico foi criado por Maura Baiocchi para 

performar a voz do espectro de Ophelia, que retorna das profundezas do limbo de suas 

águas suicidas, para comunicar o não-dito e instaurar uma nova lei. Uma espécie de 

epistemologia xamânica.  

 Ophelia enterra o pai e, junto com ele, sua lei. Enlouquece e coroa sua 

autodestruição com uma loucura de flores, ao realizar seu obsceno gesto de soberania. 

Qual existência Ophelia deseja matar? A da vítima. Assim como em Müller, esta Ophelia 

incendeia sua própria prisão – a mortalha que sepulta os vivos. Vítima e algoz afogados 

no mesmo mar.  
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 Mas o que vem a ser “a mortalha” da Ophelia que ecoa no terceiro milênio, e 

ganha corpo em meu corpo? Quais forças produziram esse algoz contemporâneo que 

costurou “a mortalha” na carne de Ophelia ainda viva? Talvez a tradição filosófica 

ocidental moderna, a lei do pai e suas instituições: falocentrismo, patriarcalismo, 

moralismo, neoliberalismo, identitarismo, histerismo, humanismo, representacionismo, 

bem-estarismo, cidadanismo?  Uma mortalha de “ismos” custurada no mundo dos vivos.  

 Complexo jogo de forças.  

 Choro junto com Ophelia a morte do pai e de sua lei. Ele foi enterrado no mesmo 

dia em que nasceu, segundos de olhos abertos e infinitudes de escuridão, como as estrelas 

que não existem, mas que brilham aos olhos daqueles que pedem, pedidos de amor.  

 

 

 

 Não há ódio em Ophelia, seu gesto é afirmativo e amoroso. Mesmo diante do 

silenciamento amortalhado, ela não sucumbe à vingança dos fracos, à tentação de apontar 

o dedo à procura dos culpados. Impetuosamente, com seu gesto, Ophelia refuta o lugar da 

vítima. Abismada pela morte, sem chão e sem teto, debaixo d’agua, por encanto, sem 

sorriso e sem pranto, sem lamento e sem saber o quanto esse momento poderia durar,
40

 

Ophelia arranca os olhos de uma civilização. Torna a realidade cega e, dando-lhe em 

troca seu coração, instaura a nova lei.  

                                                           
40

 Trecho da música “Debaixo d’água” de Arnaldo Antunes 
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 Ao ouvir seu corpo em colapso, 

em convulsão, Ophelia mergulha e 

revela com uma lucidez exposta, a 

decadência de um sistema de valores, de 

uma política de pensamento. Num corpo 

que se revolta contra si mesmo, como 

testemunha do mal-estar de toda uma 

civilização, de uma economia 

ontológica. Testemunha que gritava em 

silêncio, porque a palavra era da ordem 

da ordem, da ordem do pai, do deus, do 

centro, do código, do fundamento 

essencial que tenta, a duras penas, 

transformar as mais ignóbeis ilusões em 

verdades.   

 

  

 Quando a desrazão irrompe 

num oceano de razão, como na loucura 

e suicídio de Ophelia, a terra não pode 

mais manter a mesma gravitação. 

Trata-se de um gesto que atravessa o 

micro e o macrocosmos. Sua voz soa 

como se o mundo estivesse usando um 

headphone de búzios gigantes. 

 Liberada do mundo das formas 

sólidas, ela instaura sua soberania 

aquática. Estrangeira entre dois 

mundos, escancara o portal que separa 

os vivos dos mortos, aciona o poder 

demolidor da uma alteridade 

cosmológica e subverte as leis gerais 
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que gerem o universo. O gesto de Ophelia inocula a realidade do mundo, dos códigos, das 

regras, das leis, operando a irreversível transvaloração dos valores que regem a vida e a 

morte.    

 Ophelia ergue-se de sua cova aquática para dizer a virgindade originária e 

instaurar uma nova lei. A lei que Ophelia instaura com seu retorno do mundo dos mortos 

é a mesma que Antígona defende. Um gesto que foi ungido pela teatralidade, e por isso 

devolve à vida sua consistência ética. Uma ética, uma política e uma estética capaz de 

inocular na vida o além do possível.  

 Em Ophelia, desconstitui-se o espetáculo e cria-se o espaço de indeterminação 

comunicativa da teatralidade. Refugiada em seu limbo, Ophelia fala desde o exílio.   

 Ao formalizar em meu corpo o gesto de Ophelia, ao elaborar em minha garganta a 

língua das vozes que atravessam seu grito, materializo em minha carne uma teatralidade 

capaz de me fazer existir. Numa existência peluda, onde não há mais rosto, peitos, pernas, 

braços ou vagina, há apenas uma experiência de sexualidade com o mundo, com o Real.  

 Essa experiência com o Real – a cada vez – convoca um choro como só em 

criança havia sido chorado, lágrimas sem lei, nascidas sem soluços, lágrimas sem 

memória, sem personagens nem enredo. Lágrimas-acontecimento brotam uma após outra 

e outra e outra sem controle, razão ou causa que as nomeie. Lágrimas sem nome, sem 

identidade mancham o rosto e desfiguram-no. Estaria eu comovida com meu próprio 

nascimento? – (co)movida – na movência compartilhada com um ser que acaba de nascer 

e desaloja a tampa do poço, dando passagem para aquilo que não tem nome, pondo em 

movimento águas que desejam superfície.  

 Beijo a boca de Ophelia. Percorro seus passos, ainda há muito sangue coagulado – 

é o vermelho pedindo passagem. Quero sorvê-la. 

 Visto-me de pedra, a la Virgínia, e me afogo em Ophelias freáticas, pandêmias, 

irrefreáveis desfeminilidades portadoras de vaginas dentadas.  

 Em suas cabeças nasceram corais, a pele tornou-se translúcida e onde deveria 

haver olhos, há apenas um buraco. Olhos, dezenas deles, boiam delicados na superfície 

do rio. Observam-me submergir, lenta, pesada, ainda insone.  

 Ouvem-se murmúrios sob as águas, vozes estranguladas entoam cantos de amor 

entre os corais.   
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 Desfeminilidades adormecidas no limbo, aquém e além dos gêneros, 

encruzilhando os mundos, erguem-se de suas covas aquáticas e falam a virgindade 

originária: 

– É chegada a hora do infanticídio da criança não nascida. Duvidem da polêmica 

feminista. Assassinou-se o instante, o agora que agora já foi, e foi, e novamente foi. No 

velório do instante, não haverá caixão para tanto piscar de olhos. Costurem as vaginas, 

até que as crianças voltem a nascer pelas órbitas.  

Fremiu Fremiu Fremiu Braços abertos 

Braços colam no corpo (pá pá) percorrem o meio da bunda até embaixo 

Curva o corpo e ergue a saia por trás 

Assusta-se e afoga-se na saia 
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Pega saia com a boca - percorre uma perna com a outra, tomba, meia ponta, abriu 

perna (joelho calcanhar) abriu perna e chão  

Segura saia e perna  

Chute girando 

Joelho Joelho 

Sereia BRAÇOS E OMBROS-AXILAS, fecha frente braço, braço atrás 

Sexo Sexo Levanta entidade cócoras 

Quebra enfia, enfia e rasga 

Coluna, coluna estilhaça braços de gesso 

Ergue-se com pernas abertas e falo-saia 

Enrola o falo, passa ele no meio das pernas e prende atrás (um braço entrega pro 

outro) ergue-se torta, mãos com olhos, pula e grita COSTUREM AS VAGINAS / 

ATÉ / QUE AS CRIANÇAS VOLTEM / A NASCER / PELAS ÓRBITAS. 
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EXPERIMENTO VI:  A genealogia de um Gesto 
 

 

 

Há um cio vegetal na voz do artista. 

Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto 

de alcançar o murmúrio das águas nas folhas das árvores. 

Não terá mais o condão de refletir sobre as coisas. 

Mas terá o condão de sê-las 

 

Manoel de Barros – Retrato do artista quando coisa 

 

 

 

 Para uma “ode à vida” 

 Após o exame de qualificação desta pesquisa, que aconteceu em 07 de dezembro 

de 2011, quando tive a oportunidade de revisitar e compartilhar todos os Experimentos 

escritos anteriormente, uma frase dita pelo prof. dr. Renato Ferracini ficou martelando em 

minha cabeça: “Alda, o seu trabalho é uma ode à vida!” 

 Segundo a minha interpretação, esse comentário foi dito e ouvido pelos que 

estavam presentes como uma espécie de elogio, como um feedback positivo a respeito de 

um componente que conferia singularidade a meu trabalho. 

 Aquele comentário não me saía da mente e produziu em mim uma sensação 

ambígua. Confesso que tive certa dificuldade em garimpar meu desejo de aprovação 

sendo massageado por aquele “elogio” para conseguir me debruçar sobre o que de fato 

estava me intrigando naquela espécie de “elogio”. O problema era que eu, no fundo do 

fundo, não conseguia enxergar essa “ode à vida” em meu trabalho. 

 Recorri ao benefício da dúvida e reli os experimentos, um a um, algumas semanas 

depois. Péssima experiência: a minha procura pela “ode à vida” estava completamente 

contaminada pela histeria coletiva que os festejos natalinos são capazes de produzir nas 

mais pacatas famílias. Brindei a entrada de 2012 com a busca pela “ode à vida” no topo 

das promessas de fim de ano.  

 A promessa foi cumprida, porém não encontrei o que procurava nos textos que 

havia escrito. Mas não foi uma procura inócua, porque o fato de não concordar com o 

comentário do prof. Ferracini já não era mais importante. O problema agora é que eu 

queria fazer existir em meu trabalho de pesquisa isso que eu estava procurando e não 

encontrava, e que atendia até o momento pelo codinome: “ode à vida”. Mas como? 
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 Após algum período de reflexão, consegui o distanciamento necessário para 

recorrer a Guimarães Rosa: “Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a 

fazer outras maiores perguntas”. 

  Como introduzir neste trabalho de pesquisa uma mudança de perspectiva? Como 

reduzir o foco sobre a autodestruição e fazer da poieses, da criação, da gênese o ponto de 

partida experimental? Como lançar luz sobre a genealogia de um modo de existir 

autopoiético por excelência? Como radicalizar os limites do corpo num experimento de 

autopoiese?  

 Ouço vozes. 

  “preciso que este fogo comece em mim. Este fogo e estas línguas, nas cavernas de 

minha gestação [para] dar-me à luz a mim mesma, [um] Si mesmo [que] não é um sujeito 

isolado do mundo, mas um lugar de comunicação – a terra, seus nervos e suas pré-

históricas solidões”
41

  

 As vozes de Georges Bataille e Antonin Artaud fundiram-se em forma de sêmen 

e, a despeito de qualquer contraceptivo epistemológico, esse líquido fecundante escorreu 

sobre meu corpo, depositou-se em meu útero e deu início à minha gestação. 

 Mantive-me ligada às vozes fundidas de Artaud e Bataille por um cordão 

umbilical. Elas me alimentaram de radicalidade e me conduziram às solidões a-históricas 

da cosmogênese.  

 Para “lançar luz sobre a genealogia de um modo de existir autopoiético” foi 

preciso me dissolver das certezas antropocêntricas que submetem o entendimento da 

realidade a um único paradigma de avaliação: sua utilidade na relação com o ser humano.  

  

 Uma pequena digressão… 

 Não seria justamente por estar desprovida de certezas antropocêntricas, por 

abandonar sua humanidade demasiada, por experimentar uma existência mais cósmica e 

menos social, por estar na encruzilhada dos mundos, que a Ophelia do experimento 

anterior foi capaz de gritar: “COSTUREM AS VAGINAS / ATÉ / QUE AS CRIANÇAS 

VOLTEM / A NASCER / PELAS ÓRBITAS”?  

                                                           
41

 Esta citação é fictícia, trata-se da fusão de uma parte do texto “A bigorna das forças”, de Antonin Artaud, 

a uma parte do texto “O Suplício”, de Georges Bataille.  
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 Não estaria Ophelia justamente desejando agregar outras dimensões à experiência 

da gestação? Dimensões para além do biologismo e do psicologismo demasiado humano? 

Uma gestação de mundos e de modos de existir? 

 É irresistível perguntar: o que seria um filho de Ophelia?  

 É irresistível responder: o presente experimento de escrita, a performance que o 

gerou e a performer que os gerou são os filhos desdobrados de Ophelia “fisted”. 

 

*** 

 

 E assim, grávida da radicalidade de Artaud e Bataille, e sob os efeitos de sua 

náusea cosmogônica, compreendi que era preciso experimentar a “ode à vida” desde sua 

gestação. Gilles Deleuze e Félix Guattari alertam acerca de uma prudência necessária ao 

caminhar sobre o fio que separa a criação da loucura ou da morte. Porém, outra espécie 

de prudência foi convocada para esta experiência de gestação, pois, neste caso, foi 

necessário ter prudência ao se aproximar perigosamente da realidade ordinária, 

hipercodificada e demasiado humana.  

 Na busca por esta experimentação e com o intuito de concluir o ciclo de 

experimentos desta pesquisa, decidi criar uma performance para ser apresentada no dia de 

sua defesa pública. O ponto de partida dessa criação performática foi o desejo 

cosmogônico de engravidar do universo e de suas solidões a-históricas.  

 

 Para dar à luz o extraordinário  

 Em fevereiro de 2012, dei à luz essa experiência cênica performática.  Sua criação 

se deu no âmbito de uma oficina-residência promovida pelos diretores da Taanteatro 

Companhia, Wolfgang Pannek e Maura Baiocchi, e que contou com a presença de 

participantes de diversas partes do mundo (França, Equador, Argentina e Brasil).  

 Éramos dezesseis pessoas – artistas, psicólogos, arte-educadores e um arquiteto. 

Vivemos quinze dias de trabalho físico, intelectual e poético intensos, numa região de 

natureza exuberante, localizada em São Lourenço da Serra, a cerca de cinquenta 

quilômetros da cidade de São Paulo.  

 Cada participante carregava consigo a meta criativa de um solo-performance que 

foi sendo aprofundada ao longo desses quinze dias e que por fim foi compartilhada na 

apresentação individual de cada trabalho.  
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 Como dito anteriormente, o ponto de partida para a criação dessa performance 

solo foi o desejo cosmogônico de engravidar do universo e de suas solidões a-históricas, 

para dar à luz uma realidade extraordinária. Para isso, defini como meta para o processo 

criativo uma mudança de perspectiva: empreender um deslocamento radical do foco 

autodestrutivo sublinhado nos experimentos anteriores, com o intuito de investir toda a 

minha energia criativa na afirmação de um modo de existir autopoiético. 

 A dificuldade em realizar este deslocamento residia na incontornável existência de 

uma série de padrões autodestrutivos recorrentes, tanto no que se refere ao imaginário 

simbólico – obscuridade, trevas, Hades, sangue, morte, ossos, dor – como no que se 

refere à qualidade energética do movimento – hipertensão, torções corporais, apneia, 

mutilações, exaustão.  

 Inicialmente, antes de começar o trabalho prático de criação, tinha em mente que 

para me deslocar do foco autodestrutivo, seria imprescindível me deslocar de seus 

padrões corporais e psíquicos.  

 Em meio ao trabalho prático de criação, na tentativa de promover o deslocamento 

desse imaginário simbólico, o óbvio ululou: a destruição e a criação são dois lados de 

uma mesma força. Por isso, e considerando o imaginário simbólico do performer 

enquanto força sígnica, para investir toda a minha energia criativa na autopoiese, bastava 

iluminar o outro lado dessa força. Em outras palavras, bastava torcê-la, posto que reside 

em todos os modos de existir a capacidade criativa e destrutiva, e estas caminham 

entrelaçadas, devido a suas naturezas serem complementares e inerentes uma a outra. 

Nem por isso torcer essa força é tarefa simples: foi preciso radicalizar o imaginário 

simbólico autodestrutivo até suas últimas consequências, para que daí ele se 

transformasse. 

 Com relação aos meus padrões de qualidade energética do movimento, para 

minha surpresa, em meio à árdua tentativa de me deslocar deles, algo inédito ocorreu.  

 Dentre os procedimentos e práticas de criação dramatúrgica da abordagem 

Taanteatro desenvolvidos durante a oficina-residência da qual participei, a 

(des)construção de performance a partir da mitologia (trans)pessoal, a confecção do 

mandala gráfico e a prática do mandala de energia corporal foram essenciais para a 

conscientização desses padrões (simbólicos e energéticos), para o questionamento deles 

e, principalmente, para suas radicalizações e consequentes mutações a serviço da criação 

da performance solo.  
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 Cito uma passagem em que Baiocchi e Pannek descrevem com clareza esse 

percurso de conscientização-questionamento-radicalização-mutação de padrões 

empreendido pelo performer: “Essas práticas demandam um mergulho no inconsciente 

que tensionará nossa noção identitária produzida no consciente. A subjetividade será 

então mexida, questionada. Que tipo de performer construo? O que se passa comigo? 

Com minha dança? A estrutura corporal global do performer será abalada num sentido 

positivo que leva a mudanças na pentamusculatura e ganhos na esquizopresença, e vai, 

passo a passo, processando um modo peculiar e singular de presença cênica cartografada 

com as ferramentas que ele mesmo garimpa na pentamusculatura”.42 

 Foi exatamente sob os efeitos desse abalo positivo provocado pelas práticas do 

taanteatro em minha pentamusculatura,43 que os limites e fronteiras do meu modo de 

existir passaram a ganharam plasticidade e dinamismo. Numa experiência expandida de 

tensão com o fora, o corpo transformou-se em umbral por onde os mundos atravessam 

numa velocidade vertiginosa.   

 Após alguns dias de trabalho, foi solicitado a todos os participantes da oficina-

residência que confeccionassem seus mandalas gráficos. A indicação era que o mandala 

gráfico deveria ser a representação visual de uma dramaturgia; que se difere de uma 

escrita dramatúrgica linear, por seu caráter dinamogênico e sintético, já que em uma 

dramaturgia mandálica, presente, passado e futuro acontecem de uma só vez. 

 A partir dessa definição, com base em meu desejo cosmogônico de engravidar do 

universo e sob os efeitos da radicalização do imaginário simbólico autodestrutivo, decidi 

colocar ovos no centro do meu mandala gráfico. O ovo, considerado o símbolo cósmico 

da gênese, do caos e da criação, é também o lugar onde todos os tempos estão 

confundidos (presente, passado e futuro). Desse modo, três ovos foram colocados no 

centro do meu mandala gráfico e a partir desse instante, só me restava chocá-los.  

 

 

                                                           
42

BAIOCCHI, Maura. PANNEK, Wolfgang. Taanteatro – Teatro Coreográfico de Tensões. Rio de 

Janeiro: Azougue Editorial, 2007,  p. 157 
43

 Na abordagem taanteatro a pentamusculatura “é um ‘guia para uma anatomia afetiva do performer’ e 

pretende integrar todos os aspectos da cena e da vida ao seu corpo. Suas cinco esferas integrantes – 

musculatura aparente, musculatura interna, musculatura transparente, musculatura absoluta e 

musculatura estrangeira – são concebidas como porosas, interativas e em constante processo de 

reconfiguração. […] Ao conceber o corpo como uma extensão do mundo (e vice-versa), a 

pentamusculatura substitui a visão antropocêntrica do teatro e da dança por uma encenação de atmosferas 

tensivas[…]” in: Taanteatro – Rito de Passagem. São Paulo: Transcultura, 2011, p. 18 e 19. 
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As duas faces do mandala gráfico criado: uma lunar, sombria e ctoniana e outra solar, 

radiosa e uraniana. Era possível fazê-lo girar, e quanto maior a velocidade, mais suas 

faces se mesclavam. Tendo os ovos como um eixo cósmico, ao ser colocado em 

movimento, esse mandala simboliza a fusão dos opostos solar-lunar, vida-morte, 

criação-destruição.  

 

 

 Passei então a improvisar com o ovo (útero externo), atenta em me deslocar mais 

e mais de meus padrões corporais, na busca de novas possibilidades de qualidade 

energética.  

 Durante um desses experimentos de improviso com o ovo, como que movida por 

uma primeira consciência umbilical, num estado tensivo muito elevado, torcendo meu 

corpo até ultrapassar seu limite humano e quase sem respirar, aproximei minha boca do 

ovo e o abocanhei. Mantive o ovo dentro de minha boca enquanto dançava e num 

determinado momento, a casca do ovo se rompeu, abri a boca e, enquanto clara e gema 

sob o efeito da gravidade escorriam para fora da minha boca, dei à luz um gesto.  

 Nesse momento, estava em êxtase, acabara de dar à luz, num estado corporal de 

elevada intensidade, num estado de consciência expandida criei um gesto, que, assim 

como o ovo, era um símbolo de gênese e também era o lugar onde todos os tempos 

estavam confundidos. Esse gesto era a materialização sígnica de um saber adquirido, uma 
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sabedoria silenciosa que transbordava os limites da linguagem, que transbordava os 

limites do meu corpo. 

 Após finalizada a improvisação, sentei extasiada por essa sabedoria silenciosa e 

com o corpo ainda vibrando me dei conta de que se tratava de uma repetição. Não do 

mesmo gestual, mas da mesma materialização sígnica e, em meio a essa reflexão, fui 

arremessada ao coração de todos os experimentos anteriores. Revisitei as marcas que o 

tremor existencial da experiência anoréxico-bulímica foi capaz de inscrever na memória 

do meu corpo, da minha boca, em suas múltiplas funções (falar, calar, comer, gritar, 

respirar, beijar), na relação ingerir-digerir-expelir, no ânus, em suma, nas minhas 

experiências de oralidade como um todo e, enquanto a baba do ovo me “escorria pelo 

queixo, peito, barriga, púbis até chegar ao chão”, vi o universo na boca de Shiva e 

compreendi corporalmente que todos os experimentos que realizei nesta pesquisa pulsam 

em um só e mesmo núcleo vital, onde os tempos se confundem, onde criação e destruição 

se tocam. O núcleo vital da pesquisa, mais uma vez ganhou corpo em um gesto de 

transbordamento de limites. E devido à consistência quimérica desse gesto, nomeeio de…    

 NÃO!    

 Não?  

 Não… quero dizer, não posso nomeá-lo assim.  

 O ato de dizer o nome desse gesto está relacionado à origem do conjunto de 

experimentos que compõem essa dissertação. Está relacionado ao impulso originário que 

me fez começar esta pesquisa.  

 Dizer o nome desse gesto encerraria esta escrita aqui.  

 Nomeá-lo agora seria fazer desta pesquisa um coito adolescente. Seria um 

desconsolo interrompê-la justo quando meu corpo boquiaberto, diante de uma gênese 

cósmica, na mesma vibração do tremor existencial que originou esta pesquisa, 

simplesmente, fizesse tábula rasa de tudo que já foi feito, dito e escrito anteriormente. 

 Devido às suas repetições de caráter atemporal, será preciso compreender como é 

que este gesto tem se manifestado desde a experiência anoréxico-bulímica, passando por 

todos os experimentos cênicos e poéticos que compõem esta pesquisa, desde as 

elaborações mais cotidianas às mais complexas. 

 Este Gesto por ora ficará assim, com letra maiúscula, porém ainda sem nome 

próprio.  
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 Para conceder a devida sutileza que as preliminares do ato de nomear uma 

epifania como esta merecem, será necessário voltar no tempo cronológico e traçar a 

gênese desse Gesto.  

 Tentarei traçar sua genealogia fazendo dessa “volta no tempo” a ativação de um 

ato de memória. Tentarei capturar a dimensão imemorável desse gesto, recorrendo aos 

fatos históricos enquanto atos inscritos em meu corpo, pois exercitar a memória neste 

outro plano é exercitar “a memória que se inscreve no corpo, enquanto marca e 

gestualidade”.
44

 

  Para traçar a genealogia da intensidade desse Gesto será preciso, primeiramente, 

traçar a genealogia do modo de existir autopoiético que a performance solo criada na 

oficina-residência atualizou, ao dar corpo a meu desejo cosmogônico de afirmação da 

vida.  

 

 Padrões autodestrutivos e sua radicalização 

 Existe nos cinco experimentos anteriores uma espécie de padrão recorrente, uma 

tendência, um sintoma: a produção consciente de modos de existir que visam à 

autodestruição. São destruições de caráter performativo
45

, pois enunciam o que está 

inscrito na carne, ou melhor: ato de inscrever na carne sua autodestruição é o próprio 

enunciado.    

 Essas autodestruições foram promovidas por uma série de vias, tanto psíquicas e 

corporais (a anorexia-bulimia, no Experimento I), quanto poéticas e ritualísticas (o 

cativiveiro, no Experimento II, a antropofagia, no Experimento III, a epidemia, no 

Experimento IV, e o suicídio de Ophelia, no Experimento V), como parateatrais (o rito de 

passagem, no Experimento III).      

 Apesar de destruição e criação serem faces de uma mesma força e coexistirem em 

constante tensão, é possível perceber que, do Experimento I até o V, há uma mudança de 

foco gradativa. Primeiramente o foco luminoso incide sobre o modo de existir 

autodestrutivo da experiência anoréxico-bulímica. Nos Experimentos II, III e VI há um 

                                                           
44

 ROLNIK, Suely. Pensamento, corpo e devir - Uma perspectiva ético/estético/política no trabalho 

acadêmico. In: Cadernos de Subjetividade.. São Paulo: PUC/SP set./fev. 1993.  
45

 Mais uma vez recorro ao conceito de John Langshaw Austin: enunciados performativos.  Ao enunciar, o 

falante não descreve nem afirma a realização de uma acção: está a efetuá-la realmente. Os enunciados 

performativos não são verdadeiros ou falsos, não são apenas o dizer, mas são parte de uma ação. 
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deslocamento do foco para a tensão ou o vértice que se cria entre a destruição e a criação, 

já que nesses experimentos a luz passa gradativamente a incidir sobre a mutação dos 

modos de existir. Como exemplo mais explícito dessa mutação tem-se o momento liminar 

do Rito de passagem, quando o performer atravessa sua própria morte simbólica em 

busca de um renascimento.  

 Certamente é no Experimento V que a criação começa a ser mais iluminada que a 

destruição:  

“O gesto de Ophelia inocula a realidade do mundo, dos códigos, das regras, das 

leis, operando a irreversível transvaloração dos valores que regem a vida e a morte. 

Ophelia ergue-se de sua cova aquática para dizer a virgindade originária e instaurar uma 

nova lei.” 

 A criação dessa nova lei só foi possível porque, num devir-Ophelia, a performer 

conectou-se a forças capazes de produzir seus próprios critérios de valoração perante a 

vida, e por isso capazes de engendrar sua autopoiese e de dar à luz um novo modo de 

existir, liberado das hipercodificações humanas que a sufocavam. 

 Ao refletir sobre essa trajetória dos modos de existir experimentados nesta 

pesquisa, fica visível que esses padrões recorrentes têm duas dimensões. A primeira delas 

consistiria numa espécie de padrão de desejo, que ilumina o foco existencial da 

autodestruição, da autopoiese, ou em seu ponto de convergência, ou em pontos 

intermediários. 

 A outra dimensão desses padrões recorrentes se refere ao padrão de gestualidade 

que está relacionado às repetições de qualidades energéticas do movimento e de um 

imaginário simbólico recorrente. Esta dimensão repetitiva está submetida ao padrão de 

desejo que a motiva e a movimenta, já que essa repetição enquanto marca de gestualidade 

inscrita na memória do corpo é a materialização sígnica de um saber que transborda os 

limites da linguagem verbal e, por isso, atualiza-se na vibração de um Gesto. 

 Pensar um padrão de gestualidade, ou até mesmo um sintoma, enquanto força é 

perceber que este padrão ou este sintoma não existe em si isoladamente, mas que é parte 

de um complexo tensivo, e que por isso, revela um estado de coisas, uma conjuntura 

cultural, social e política na qual o modo de existir, que o manifesta e que por ele foi 

produzido/desejado, está imerso.  
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 Sendo assim, um padrão de gestualidade ou um sintoma enquanto complexo 

tensivo é o conjunto de forças que engendra modos de existir, assim como é a própria 

materialização sígnica dessas existências.  

 No entanto, para dar à luz um Gesto dessa natureza é preciso radicalizar o padrão, 

o sintoma, num processo de desnaturação, onde o padrão de gestualidade elevado à sua 

máxima potência muda de natureza e se transforma em singularidade, em Gesto.  

 Ao falar desse Gesto, com G maiúsculo, porém ainda sem nome, falamos de 

gestos que vibram numa mesma frequência vital, gestos que se repetem com uma espécie 

de necessidade compulsiva. Trata-se de um Gesto com funções performáticas, analíticas e 

existenciais fundidas umas nas outras.  

 No contexto desta pesquisa, esse Gesto aquecido pelo “bafo do absurdo”, 

transborda os limites do corpo, posto que tem sua origem na complexidade material e 

sígnica da oralidade demasiado humana. Por isso, esse Gesto tem como um de seus 

pluriobjetivos, iluminar o extraordinário, para além da realidade ordinária da boca como 

limite corporal. 

 Esse Gesto é singular, mas também é múltiplo, pois ele se dá ao mesmo tempo nas 

mais distintas instâncias: física, psíquica, somática, poética, analítica, semiótica e 

energética.  

  Em última análise, esta pesquisa é uma radicalização das experiências de 

oralidade marcadas na memória do corpo da pesquisadora/performer. Desse modo, a 

gênese desse Gesto reside nos efeitos dessa radicalização. E é justamente ao percorrer a 

trajetória dessas experiências de oralidade – “desde a anorexia até o ovo” – que podemos 

traçar a genealogia da intensidade desse Gesto.     

 Considerando a performance que originou o presente experimento, esta pesquisa é 

composta por seis experimentos de escrita, criados a partir de seis experiências de 

oralidade.  

 Cada uma dessas experiências deu origem a um modo de existir singular, que, por 

sua vez, se atualizou ao dar à luz um Gesto, tendo como materialidade sígnica o limite 

entre o dentro e o fora da boca:  

 Experimento I – A boca da anoréxico-bulímica. Fonte da destruição. 

 O não abrir a boca, o jejum, o nada comer, o negar-se a ingerir qualquer tipo de 

alimento. A compulsão, o tudo comer, a ingestão excessiva de todo tipo de alimento. O 

abrir a boca e colocar à força os alimentos ingeridos para fora.  
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 Experimento II – A boca de sonrisal.  Matéria-nada. 

Colocar na boca pastilhas de sonrisal, acrescentar pequenas colheres de água, 

deixar o efeito efervescente acontecer dentro da boca. Abrir a boca e contemplar a 

espuma da matéria nada que escapa para fora.   

 Experimento III – A destruição da boca demasiado humana. Devir-monstro.  

A língua é a extensão da coluna cervical, e a coluna, por sua vez, não acaba no 

cóccix, pois assim como a boca aponta o fora com sua coluna/língua, o cóccix também se 

estende num grande rabo para fora do corpo pelo orifício anal.  

 Experimento IV – A boca epidêmica do performer. Entre a peste e o teatro.  

Enunciar um teatro que seja uma verdadeira epidemia e arrastar os humores 

fervilhantes da peste e da anorexia para uma ação performativa que perpasse, com 

semelhante rigor e expressividade, as esferas musculares visíveis para que assim atinja 

mortífera e silenciosamente as musculaturas invisíveis e transumanas. 

 Experimento V – A boca de Ophelia. Aquela que grita o mundo dos mortos.  

Beijei a boca de Ophelia, e no lugar da boca ela tinha uma vagina dentada. Vozes 

estranguladas entoam cantos de amor entre os corais. Desfeminilidades adormecidas no 

limbo erguem-se de suas covas aquáticas e gritam a virgindade originária.  

 Experimento VI – A boca útero do ovo cósmico. Fonte da criação. 

Abocanhar o ovo para chocá-lo no útero com dentes. A boca não consegue 

conservar o ovo inteiro, o rosto se deforma, e uma espécie de terceiro olho se forma com 

o branco do ovo que aparece ao redor dos lábios. O ovo se quebra e derrama seu esperma 

no mundo. 

 

 Um Gesto inominável 

 Esses Gestos percorrem uma via de mão dupla, na tensão do trânsito existente 

entre o dentro e o fora do corpo, usando sempre a boca como um limite a ser 

ultrapassado, transgredido, transbordado. A boca torna-se um portal para a criação e a 

destruição. A boca torna-se um dispositivo de dessubjetivação capaz de dar sentido aos 

modos de existir que pedem passagem. 

 Trata-se de um Gesto que se prolifera e diferencia-se a cada vez. A reiteração 

diferida desse Gesto ao longo das experiências cênicas tangencia o que a medicina 

chamaria de processo de cura, no entanto, muito para além da cura, a atualização desse 

Gesto dá à luz uma liberdade. 
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 A cada experimento, a boca atualiza no corpo da performer/pesquisadora a 

abertura à memória de um tremor existencial que convoca, a cada vez, um novo modo de 

sentir, pensar e agir. Segundo Suely Rolnik esta abertura, denominada de marcas, “é 

sempre gênese de um devir” e o que o performer pode “é deixar-se estranhar pelas marcas 

que se fazem em seu corpo, é tentar criar sentido que permita sua existencialização - e 

quanto mais consegue fazê-lo, provavelmente maior é o grau de potência com que a vida 

se afirma em sua existência”.
46

 

 Tudo que é ingerido, ou seja, que atravessa a boca e penetra o corpo, passa por um 

processo de transformação e, em seguida é expelido, colocado para fora, como vômito, 

espuma, língua, epidemia, grito ou esperma.   

 Assim como na respiração, onde o ar-oxigênio, combustível do organismo 

humano, é a penetração do fora pelas vias respiratórias, que, após preencher os pulmões, 

transforma-se e é expelido em outra composição – gás carbônico.  

 Tomar consciência desse trânsito constante, assim como o do suor e de outras 

secreções, é um modo de materializar a dissolução das fronteiras rígidas entre os corpos, 

entre um suposto mundo interior e um mundo exterior, onde o corpo perde seus contornos 

definidos, sua suposta segurança é desestabilizada e clarifica-se a experiência de um 

corpo pentamuscular.  

 Essas bocas habitam os limites do corpo orgânico e, por isso, apontam para fora 

de uma existência demasiado humana, e é nesse fora que corporal e incorporal se tocam e 

o Gesto se materializa.   

 Esses Gestos não são realizados pela performer, eles atravessam o corpo da 

performer, que tendo sua corporalidade atravessada por essa energia incorporal toca o não 

-referenciado, o não-formado, o não-ser sendo, o princípio e o fim, o sagrado, o 

inenarrável, o inacessível, o inexorável e o incompreensível. A performer é dançada por 

esse atravessamento.   

 Certamente é pela pobreza de nossa linguagem e pensamento que separamos 

corporal de incorporal, que tentamos narrar o que não pode ser expresso por palavras, que 

chamamos de inacessível aquilo que não podemos definir objetivamente pelas vias 

racionais, porém certamente podemos acessar.    

                                                           
46

 ROLNIK, Suely. Pensamento, corpo e devir - Uma perspectiva ético/estético/política no trabalho 
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 Essa certeza só se dá poeticamente, ou esteticamente, pois este é o único modo de 

entendimento que podemos ter dessa energia sem forma, dessa espécie de força 

assignificante de criação que é “inteiramente diferente de qualquer coisa que somos 

capazes de compreender”,
47

 que somos capazes de nomear.   

 Seria possível ensinar alguém a criar esse tipo de gesto? Seria possível aprender? 

Ou melhor, seria possível criar procedimentos ou dispositivos capazes de disparar na 

subjetividade do performer a necessidade ética e existencial da criação de gestos como 

esses? 

 Leszek Kolakowski em seu livro Horror Metafísico apresenta como a filosofia 

(desde platônicos e neoplatônicos até a modernidade) debateu sobre o tema da existência 

ou não dessa força a-significante. A respeito da validade desse debate ele afirma que “não 

obstante todos os pronunciamentos de empíricos, pragmáticos e céticos a respeito do 

triunfo iminente, final e disseminado de sua abordagem – a busca pelo princípio 

fundamental é parte tão irremovível da cultura humana quanto a negação da legitimidade 

desta busca”.
48

  Kolakowski também afirma a autocontradição lógica dessa busca, pois 

“nunca poderemos começar nossa busca epistemologicamente da estaca zero, sem 

pressuposições”,
49

 ou seja, sem referências, sem formas preconcebidas para balizar nosso 

entendimento.   

 Essa perspectiva de Kolakowski confirma que nossas faculdades racionais não 

possibilitam a compreensão dessa espécie de tremor existencial diante do 

incomensurável, por isso afirmo que essa é uma tarefa a ser empreendida pela arte e pela 

poesia. E, mesmo assim, trata-se de um modo de entendimento que não soluciona nem 

define: é a busca poética do infinitamente distante, do “ínfimo vazio”, da “escuridão 

impenetrável”, do “silêncio absoluto”, ou seja, da energia autopoiética do cosmos que 

emana de tudo que é vivo.   

 Assim, esse Gesto, enquanto busca poética dessa energia inominável de criação 

cósmica, confere à existência do performer uma amplitude tão incomensurável quanto a 

do universo. Segundo Baiocchi e Pannek “o corpo em tensão pentamuscular não tem 

limite, extensão nem identidade definidos ou definitivos. Os limites do corpo alongado 
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[extendido e pentamuscular] são, em última análise, os limites da vida e do universo 

ilimitados”.
50

 

 Encarar este Gesto como uma busca vital e infinita, um atravessamento ativo e 

dinâmico, uma experiência poética e criadora de sentido, que toca o informe, o 

inenarrável e o incompreensível, faz a tentativa de nomeá-lo uma empreitada impossível, 

pois algo que é indeterminável, não pode ter nome próprio.  

 Não posso dizer o que vi, o que vi é incompreensível. 

 Não posso lhe conferir nome próprio, esse Gesto tangencia o inominável. 

 Ao abrir a boca para abocanhar o ovo, materializei um portal oval, sem nome, mas 

que carrega consigo as noções de “vazio” e de “zero”, a possibilidade material e 

simbólica do inexistente, pois o “vazio” e o “zero” são experiências de um nada 

quantitativo que traz embutido em si um conteúdo de valor indeterminável. 

 Ao abrir a boca para deixar escorrer o líquido fecundante do ovo, transbordei os 

limites do corpo e de sua linguagem. Lembro-me agora de uma, dentre as inúmeras 

conversas com Wolfgang Pannek sobre intensidade (presença energética) e signicidade 

(presença sígnica):  

 “ – Mas um corpo não é capaz de se despedir totalmente de sua signicidade, 

persiste ao menos o signo de ser um corpo.  

     – Mas pode chegar a seus limites, em sua batalha existencial. 

     – E isso é parte do tema do corpo sem órgãos, lutar contra o corpo demasiado 

humano.” 

 Ao manter minha boca aberta, escancarada diante do absurdo da criação, 

experimentei o “vazio”, o “zero”, o “silêncio absoluto”, inominável e incompreensível. 

Intensidade e signicidade fundiram-se, e presença energética e presença sígnica 

converteram-se em esquizopresença. Onde o corpo despediu-se do signo separado da 

força, despediu-se de suas significâncias e subjetivações. Onde o corpo habitou 

verdadeiramente o corpo, o fora dele.  

 Uma experiência de contemplação do absurdo de existir.   

 Um Gesto atômico que se prolifera em seis Gestos cosmogônicos. 
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  Um Gesto ancestral que retorna e origina seis bocas, seis limites transbordados, 

seis modos de existir, seis experiências de oralidade distintas, seis experimentos de 

escrita atomizados em uma dissertação. 

 Como já foi dito, trata-se de um Gesto inominável, pois é impossível dar-lhe um 

título. Mas é tão possível quanto imprescindível analisá-lo e criticá-lo, para poder mapear 

as condições de possibilidade que autorizam sua existência.  

 Trata-se de um Gesto que, assim como “O Louco” do tarô, remete ao “zero” – o 

tudo e o nada ao mesmo tempo.  

 “O Louco” – um curinga – coloca-se fora do jogo, isto é, fora da cidade dos 

homens. Ele convoca continuar vivendo a vida mesmo sabendo que algo surpreendente 

está acontecer. Ele convoca um estar aberto diante da iminência do extraordinário.  

 Não seria esse “estar aberto” a condição de possibilidade que me fez vibrar junto  

ao gesto sinistro daquela mulher que alimentava as crianças desenhadas no muro com 

café? 

 Não seria “estar aberto” ou “estar fora da cidade dos homens” uma condição para 

a emergência desse Gesto?  

 Seria esse gesto um Gesto curinga? 

 Considerando que ele não pode ser premeditado e que ele não tem precedentes, a 

primeira condição para sua existência é habitar o inesperado, surpreendendo de assalto 

aquele que o executa. Esse Gesto, por ser curinga, está fora do jogo das formalizações 

gestuais, por isso a segunda condição para sua existência é carregar o encantamento de 

um recém-nascido ou mistério de um forasteiro. 

 Sob essas condições, arrisco-me a dizer que o performer-ator-dançarino que 

atualiza em sua existência cênica um Gesto curinga, torna-se aprendiz de um certo saber 

sobre o mundo – um saber sensível e absoluto ao mesmo tempo.  

 E é justamente por conseguir farejar esse saber que o performer-ator-dançarino, 

enquanto eterno-aprendiz, enquanto alquimista das forças, busca pela afirmação de sua 

máxima potência e avança para as terras virgens da dança, da cena, do teatro e do 

movimento. Pois, somente sobre terras virgens, farejando como um cão, ele será capaz de 

dar à luz existências provisórias do extraordinário.  
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Roteiro Onírico 
 

 

 …ao percorrer o “corpo” do texto em suas viagens 

interiores, o escritor viria a ser médico, médico de si 

mesmo e do mundo. 

 

 Gilles Deleuze – Crítica e Clínica 

 

 

 Este texto, denominado de “Roteiro Onírico”, encerra a escrita desta dissertação. 

Como já foi dito ao longo do percurso dos Experimentos que a compõem, ele também 

não oferece soluções à tão complexa relação entre destruição e criação, em especial entre 

autodestruição e autopoiese.  

 O presente roteiro pretende, mais uma vez, borrar as certezas existentes em torno 

desses dois modos de experimentar as potências do existir, tendo como suporte as 

experimentações oníricas da pesquisadora diante da sua necessidade de escrever. Trata-se 

de um relato de três sonhos, atrelado a considerações que pretendem iluminar o teor 

analítico e simbólico subterrâneo à escrita desta pesquisa.  

 Reside na tensão entre esses sonhos uma teia capaz de iluminar o percurso de 

escrita engendrado pela pesquisadora-sonhadora ao longo desta sinuosa empreitada 

acadêmica, carinhosamente apelidada de “Incerta-ação”.  

 Esses sonhos foram operadores autoanalíticos e, por vezes, autocríticos ao longo 

do processo dos escritos experimentais. E isso não quer dizer que tenham sido 

exaustivamente interpretados em sessões de psicanálise. Pelo contrário, eles 

permaneceram, e ainda permanecem, sob uma forma energética misteriosa, inerente a 

suas forças oníricas.    

 Esses três sonhos caminharam lado a lado, de mãos dadas com os experimentos de 

escrita e suas respectivas experiências cênico-performáticas, servindo de matéria-prima 

para a combustão simbólica que permitiu a esta pesquisa existir do modo como ela se 

apresenta.  
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 Os sonhos são o grito silencioso dos humanos, que por descuido ou sabedoria 

adormecem; mas não para dormir, e sim para dar início às autopoiesis mais radicais.  

 

   

Eram 500 índios que, em um coro uníssono, revelaram-me a chave 

para o problema de minha pesquisa de mestrado. Despertei perplexa. 

Deitada na mesma posição, estiquei um braço para alcançar o caderno 

azul no chão. Abri o caderno e, no topo de uma página já escrita, 

registrei com palavras escritas aos soluços o que me fora revelado. 

Adormeci. Despertei pela segunda vez, desliguei o despertador, 

permaneci mais alguns minutos na cama, ainda um pouco sonolenta, 

e, no átimo de segundo que decidi levantar e movi meu corpo em 

direção ao fora da cama, revi os 500 índios. Tomada por euforia e 

frenesi, levantei e agarrei o caderno azul que estava no chão ao lado 

da cama. Sabia que havia anotado tudo naquele caderno quando 

despertei no meio da noite. Não encontrava a página em que havia 

registrado a revelação, e então folhei todas elas, uma a uma, mas não 

encontrei nada. O caderno estava em branco, era novo e havia sido 

comprado há dois dias. No entanto, quando anotei a revelação durante 

a noite, havia muitas páginas já escritas. Então percebi que eu não 

despertara durante a noite e que aquela escrita acontecera em meu 

sonho. Era uma escrita invisível.  

 

Estava numa sala de ensaio conhecida, no espaço em que eu 

costumava criar minhas cenas e performances. Alguns colegas já 

estavam espalhados no chão, se alongando, e pelo adiantado da hora 

eu estava atrasada. Fui até o local reservado para colocar as bolsas, 

mochilas e sapatos e fechei a porta. Enquanto colocava minha roupa 

de ensaio, percebi que em minha cabeça existiam corais. Olhei para 

meu reflexo no vidro da janela e me assustei com uma cabeleira 

enorme, feita de calcificações de variadas cores. Esse organismo 

animal e ao mesmo tempo mineral foi se proliferando em minha 

cabeça e tomou conta do meu couro cabeludo. Nesse momento, me 
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dei conta de meu atraso e já imaginava que o ensaio devia ter 

começado, mas como aparecer diante de todos com aquela cabeça-de-

corais? Na tentativa de resolver o problema, comecei a arrancá-los, 

um a um. E, para minha surpresa, em baixo de cada pedaço arrancado 

havia um pequeno bilhete. Eram mensagens de pessoas mortas, mas 

eu não conseguia ler o que estava escrito nos papéis. A cada bilhete 

que abria e tentava ler, era presenteada com uma variedade inóspita de 

brindes: garrafas de champanhe, lingerie, chocolates, flores. Sabia que 

precisava sair dali e entrar no ensaio, mas não conseguia parar de 

arrancar os pedaços de coral e tentar decifrar os bilhetes dos mortos, 

principalmente porque quanto mais eu arrancava mais eles brotavam. 

Acordei e imediatamente levei a mão à cabeça, eu estava careca e 

sentia nitidamente uma sensibilidade em alguns locais. Alisando meu 

couro cabeludo por alguns instantes, lembrei-me do sonho com a 

mesma e nítida sensação dolorida que permanecia nos locais onde os 

corais haviam sido arrancados. 

 

Meu pai estava hospitalizado em estado grave e tínhamos acabado de 

receber a notícia de seu falecimento. Minha mãe e meus irmãos foram 

diretamente para uma casa abandonada que ficava à beira de uma 

rodovia bastante movimentada. Eu fui logo em seguida. Como era 

uma rodovia, não existiam calçadas, e foi preciso andar no contrafluxo 

de carros, motos e caminhões para conseguir chegar à porta da tal 

casa. Era uma espécie de sobrado bem velho e sujo. Quando entrei, vi 

uma sala com móveis antigos, rasgados e empoeirados e uma escada 

de madeira que ligava o primeiro andar ao térreo. Não havia ninguém 

na casa e, de repente, apareceram as irmãs de meu pai. Começamos a 

brigar e discutir, não lembro exatamente por quê. De repente elas 

sumiram, e minha mãe e meus irmãos apareceram descendo a escada. 

Eles me avisaram que iriam embora e que eu tinha de ficar ali para ver 

uma coisa importante. Eles foram embora e fiquei um pouco 

contrariada por estar ali sozinha, mas sabia de algum modo que era 

importante ficar. Alguns minutos se passaram, eu estava observando 
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os detalhes daquela sala antiga e deteriorada e, de repente, várias 

pessoas começaram a descer as escadas. Eram homens velhos com 

roupas engraçadas, vestidos com figurinos de época bem mal 

arranjados, cheios de remendos. Foi quando avistei meu pai no meio 

deles. Ele estava vestido de pirata e, a seu lado, estava o ator Robin 

Williams, que faz aquele personagem do Patch Adams. Quando os vi 

juntos entendi tudo: eles formavam uma trupe teatral junto aos outros 

loucos de um típico manicômio do século XVIII e estavam preparados 

para encenar um espetáculo exclusivamente para mim. O espetáculo 

começou e eu desatinei a chorar. Eu chorava porque, quando olhei 

para meu pai no meio daquela apresentação da trupe de loucos, eu tive 

uma certeza. A sensação de ter essa certeza me emocionou, era uma 

certeza de que já sabia alguma coisa, só não sabia o que era. E eu 

fiquei ali, assistindo ao espetáculo feito só para mim, chorando por ver 

meu pai de pirata atuando com o Patch Adams, e sentindo saber 

alguma coisa, mesmo sem saber o que era.   

 

 

 

 Há em cada um desses sonhos o encontro com uma "mensagem” crucial.  Desde o 

coro de índios, que literalmente entoa a chave para o problema da pesquisa de mestrado, 

passando pelas mensagens dos mortos que residiam embaixo dos corais que nasceram em 

minha cabeça, até, diante de uma trupe teatral de loucos, ser tomada pela sensação da 

conquista de um saber. 

 Essa revelação-chave invisível, essas mensagens indecifráveis e essa sabedoria do 

não-saber, de um modo suprassensível, orientaram o estado de ânimo com o qual a escrita 

desta pesquisa de mestrado foi ganhando corpo.  

 Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais claro, que não era possível 

registrar o que os índios me disseram com as palavras existentes em nosso vocabulário 

ordinário, de significados exaustos. Não era possível ler a revelação-chave dos índios em 

um caderno, porque o que esses índios dizem torna-se invisível quando escrito 

diretamente no papel. Foi preciso proceder como na colônia penal kafkiana, onde o 

condenado só tomava conhecimento de seu crime, ao ter sua sentença escrita lentamente 
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sobre sua pele, com agulhas feitas de vidro. E assim, foi necessário primeiro pintar no 

corpo e inscrever na carne, para que o sangue e o suor escorridos tingissem as palavras no 

papel.      

 Fui pouco a pouco investindo nessa escrita tingida por meus humores.  

 Num determinado momento do percurso, parei de tentar decifrar as mensagens 

alheias, as mensagens dos mortos, mensagens empoeiradas e emboloradas que estavam 

grudadas em minha cabeça. Comecei arrancando-as aos pedaços, sob a pena de vê-las 

crescer novamente. Como seria possível criar minhas próprias mensagens com todo 

aquele peso monumental de um passado morto sobre minha cabeça?  

 Tive que matar os meus mortos e a crença que tinha em suas mensagens, apesar 

de nunca ter conseguido decifrá-las. Desci às profundezas do limbo, despedi-me desse 

peso monumental de ser só aquilo que se é, de ser só aquilo que a história da humanidade 

diz que se poder ser. Parei de arrancar minhas partes não-humanas, e pelo contrário, 

passei a cultivar em minha cabeça, tronco e membros uma colônia de corais. E foi assim, 

hibridizada em mineral, vegetal e animal que pude começar a criar minhas próprias 

mensagens. 

 Livre do excesso de humanidade que me pesava sobre a cabeça, pude conhecer 

palavras-algas, palavras-fósseis e uma infinidade de palavras larvárias. 

 Mas a escrita é interrompida por um choro: “Nosso pai morreu.” Chorei junto a 

meus irmãos. Enterrei meu pai e, alguns meses depois, chorei novamente, ao sonhar que 

ele estava vivo e que apresentava um espetáculo de teatro exclusivamente para mim. 

 O choro que chorei naquele sonho, ao ver o pai vestido de pirata junto à trupe de 

loucos, não era como o choro que chorei junto a meus irmãos. A contiguidade daquele 

choro com o pai morto que ressurgia vivo era uma pista falsa. O choro no sonho não era 

um choro emocional, como aqueles chorados por um abalo sofrido nas certezas do “eu”.  

 Suas lágrimas brotavam sem soluços em meio à perplexidade. Brotavam de olhos 

arregalados, acompanhadas por um misto de assombro e admiração. O teatro, a loucura, a 

doença, a morte e o retorno ao mundo dos vivos foram lavados por lágrimas que não 

eram minhas, eram lágrimas geradas por seres infinitos, lágrimas que apenas usavam meu 

corpo para ganhar forma no mundo, lágrimas de tudo aquilo que já existiu.  

 Foram choradas por meus olhos, mas que não me pertenciam. Era o corpo 

derramando seu espírito. Era o transbordamento de um apoderar-se, do apoderar-se de um 

saber que nem se sabia enquanto saber, um saber que era ancestral.  



94 

 

 A essa altura do processo de escrita, já sabia que as lágrimas daquela espécie de 

choro eram o tingimento necessário às palavras que desejava inscrever.  

 E foi em meio a esse esforço para tingir as palavras com as lágrimas daquele 

choro ancestral, que o teatro tingiu-se de loucura novamente, que a morte tingiu-se de 

vida. 

 Desde então, esse choro começou a ser recorrente nas experimentações. Fui 

visitada por esse choro algumas vezes, transbordada pela sabedoria das lágrimas que 

escorriam negras e em seguida coloridas, cristalinas e por demais peludas, pegajosas, 

lágrimas com escamas, dentes, lágrimas de fogo e de lama.  

 Ainda é possível ouvir os ecos dessas lágrimas derramando-se sobre o palco, 

sobre a sala de ensaio, sobre as teclas do computador. Somente esses ecos são capazes de 

penetrar a alma das palavras. 

 

 

  

Munida por corais, tomei a liberdade de pensar as cores mais 

exuberantes, aquelas que só existem na velocidade de profundezas 

misteriosas.  Fui médica de mim e xamã de uma legião de mins. 

Desacomodei-me entre artes, clínicas e filosofias, para destruir e 

reconstruir minhas próprias leis. Vi meu espírito derramar-se em 

lágrimas cósmicas sobre o riso trágico da deusa Momo. E numa 

vigilância sutil, dei carinhosamente as mãos à loucura poética, para 

inscrever no corpo a escrita de meus cadernos invisíveis. 
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