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PARPINELLI, S. Roberta. A/r/tografia de um corpo-experiência: arte 
contemporânea, feminismos e produção de subjetividade. 2015. 276 f. Tese 
(Doutorado em Psicologia). – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade 
Estadual Paulista, Assis-SP, 2015. 

RESUMO 

A partir da minha experiência como psicóloga e artista visual me propus nessa 
pesquisa a criar intercessores entre psicologia e arte contemporânea para pensar e 
produzir modos de subjetivação afeitos ao devir e às multiplicidades. Acreditando na 
relevância ética, estética e política de se investir na produção de subjetividades 
plurais e pós-identitárias, o objetivo dessa pesquisa é explorar a arte como um vetor 
de subjetivação capaz, potencialmente, de enriquecer e singularizar nossos campos 
de experiências. Positivando as diferenças enquanto alteridade, tal enriquecimento 
pressupõem tanto a desconstrução de valores e normas que nos são dados como 
prontos e imutáveis, quanto à assunção de um gosto pela vida sem distinção de 
raças, gêneros, classes, etnias ou espécies. Falamos, pois, da arte como meio para 
resignificar nossas relações com o mundo e conosco, como via para criar outros 
modos de pensar e viver nossas práticas, desejos e valores. Nessa perspectiva, em 
interface com os feminismos no que eles têm de força transformadora, subversiva e 
inventiva, utilizei recursos imagéticos e literários para criar outras figuras de 
subjetividade, outras figurações para o corpo e para o sujeito. Figurações nômades, 
ciborgues e híbridas convocadas para pensarmos modos de subjetivação múltiplos e 
pós-identitários, menos atados a essencialismos e naturalizações que justificam 
hierarquias de poder. Utilizando a A/r/tografia como método, pude aqui falar de arte 
fazendo arte. Nesse percurso, ao explorar algumas de minhas proposições, assim 
como a de vários outros artistas, tracei um trajeto repleto de marcas, memórias e 
referências que foram cartografadas para fazer ver os mapas intensivos que 
moveram a pesquisa. São essas intensidades que apontam para o plano das forças 
moleculares e micropolíticas implicadas no percurso do pesquisar. A/r/tografar essas 
forças foi o modo que encontrei para dar forma a alguns gestos de resistência à 
lógica biopolítica que anestesia e dociliza nossos corpos e subjetividade. Gestos que 
se materializaram em proposições artísticas movidas por um desejo intenso de 
escapar e criar saídas às forças que segregam a vida e nos capturam por todos os 
lados, nos subjetivando por dentro e por fora. Combinando arte, feminismos e 
psicologia, busquei experimentar e produzir um conhecimento crítico e sensível, 
capaz de mobilizar em nossos corpos e subjetividade um poder de afetar e ser 
afetado. Sob outro umbral de sensibilidade é possível dar passagem aos fluxos 
minoritários da vida e nos experimentarmos enquanto outro. Talvez assim, como 
corpo sensível e aberto às forças do mundo, podemos pensar uma arte de viver que 
afirme a vida em sua exuberância e multiplicidade. 

palavras-chave: figurações pós-identitárias. produção de subjetividade. arte 
contemporânea. devir. feminismos 

 

  



PARPINELLI, S. Roberta. A/r/tografy of a body-experience: contemporary art, 
feminisms, and production of subjectivity: 2015. 276 f. Thesis (PHD in 
Psychology)– Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 
Assis-SP, 2015. 

ABSTRACT 

Using my experience as a psychologist and visual artist, with this research I come up 
with the proposal to create intercessors between art and psychology in order to think 
and produce forms of subjectivity affected to becoming and multiplicities. Believing in 
the ethic, aesthetic and political relevancy in investing in the production of plural and 
post-identitarian subjectivities, this research explores art as a vector potentially 
capable of enriching and singularizing our experience fields. The differences are 
been positivated as alterity, and this enrichment assumes, at the same time, the 
deconstruction of values and rules that sets us as ready and immutable, and the 
assumption of a new taste for life without any distinction of gender, ethnicity, species 
or class. We are talking, therefore, about art as means to remean our relations with 
ourselves and with the world, as a route to create new ways of thinking and living our 
practises, desires and values. In this perspective, in interface with the feminisms in 
what they have of transforming, subversive and inventive power, I used imagetic and 
literary resources to create other figures of subjectivity, other figurations for the body 
and the subject. Nomads, ciborgue and hybrid figurations are assembled as a device 
for us to think about multiple and post identitarian forms of subjectivization which are 
less tied up to essentialisms and naturalizations that justify hierarchies of power. 
Using a/r/tography as a method, I could hereby talk about art doing art. While 
exploring some of my propositions, and also various artists’ propositions, I depict a 
track full of impressions, memories and references that were charted in order to 
envision the intensive maps that propelled this work. These intensities lead to the 
plan of molecular and micropolitic forces that are implied in the course of 
researching. Adopting a/r/tography to better understand these forces was the way 
that I found to shape some resistance gestures to the biopolitic logic responsible for 
deaden and docilizate our bodies and subjectivity. Gestures are materialized into 
artistic propositions moved by an intense desire of creating new exit points to escape 
from the forces that segregate life; the forces that capture us all around, 
subjectivizating our inner and outer self. Combining art, feminisms and psychology I 
have tried to produce a critical and sensitive knowledge capable of mobilizing in our 
bodies and subjectivity a power to affect and being affected. Under another threshold 
of sensitivity it is possible to allow minority flows of life to surge, and experience 
ourselves while others. And perhaps, being a sensitive body opened to the forces of 
the world will depict an art of living that affirms life in its exuberance and multiplicity. 

Key-words: post identitarian figurations. production of subjectivity. contemporary art. 
becoming. feminisms 
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Aqueles que não tem imaginação buscam 
refúgio na realidade, resta saber se o não-

pensamento contamina o pensamento. 

(Jean Luc Godard)

 



Prélúdio 

manifesto ético-estético-político-espistemológico 

   

Você entrou, e isto é uma ficção real de coisas da minha própria vida. Já de 
aviso, minha própria vida às vezes não tem nome próprio e os fatos reais 
são sempre narrativas, uma ficção da minha memória, sem passado, 
presente ou futuro, e com tudo isso junto. Por isso minha escrita é um 
exercício imaginativo mais ou menos autobiográfico. Aqui serei uma 
testemunha modesta1 da minha própria experiência como psicóloga, artista e 
alguém que se propõe a produzir subjetividade e novas relações com a vida 
- ou que pelo menos está disposta a isso.  

Num tempo onde podemos ter longo alcance, desaprendemos a realizar o 
impossível e não acreditamos que podemos ainda fazer a revolução. Eu 
acredito nessa revolução, e essa é minha proposta ética-estética-política 
para pensar a produção de subjetividade no contemporâneo. Não posso 
mais olhar o mundo em linha reta, só vejo contornos e uma (des)ordenação 
dos nossos afetos, desejos, práticas e fluxos gerais. Como eles variam e 
funcionam? Que quebras e aberturas conseguimos localizar?  

Nessa ficção étíca-estética-política, meu pensamento inquieto não se basta 
em interpretações/representações sobre o real. Ele quer se (in)completar na 
experimentação de palavras, conceitos e proposições que possam fazer 
algum sentido para este agora. Faço parte de meu tempo e uma forma de 
ser coerente com este presente é experimentando-o e tensionando-o em 
seus limites e em minhas limitações dentro dele. Sou uma testemunha 
modesta de cada escolha, direção e dúvida que me trouxeram até aqui. Não 
me lembro de todas, outras eu realmente desconheço; mas de vez em 
quando eu penso nisso, e sei que elas estão todas em mim. Por isso resolvi 
ligar meu corpo com meu pensamento e me atentei a experimentar. Falar e 
fazer, pensar e agir, logo viraram pares. 

Tomada por algumas linhas de pensamento falo sobre arte, estética, 
gêneros e modos inventivos de subjetivação, e isso me fez entrar num 
espaço que é sempre descoberta. Acredito que nesse espaço, minhas linhas 
talvez virem movimento puro, se combinem, se (des)organizem e passem a 
funcionar em função do amplo. Uma variação de pequenas ênfases que 
ganham formas e funcionamentos diversos em minhas práticas. Falo de uma 
espécie de substrato a partir do qual costuro proposições e pensamentos 
que tomam forma de textos diversos, vídeos, instalações, fotografias, 
oficinas e afins.  

Nesse substrato, tem gente que me vira a cabeça há tempos: Deleuze, 
Guattari, Foucault, Nietszche, Espinosa, Bergson, Albert Camus, 
Dostoiévski, Blanchot, Duchamp, Yves Klein, Miranda July, Godard, Emir 
Kusturica, Hilda Hilst, Jvankmajer, Lygia Clark, Frida Khalo, Miró, Bjork, Tom 

                                                           
1 Termo extraído do livro: HARAWAY, Donna. Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. 
HombreHembra©_Conoce_ Oncoratón®. Barcelona: Editorial UOC, 2004. 
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York... Desses, alguns são figuras centrais, outros são marcas e sombras, 
pistas e volumes. Recentemente, mais precisamente em 2011, quando 
percebi claramente que lugar bom é aquele que me faz crescer e produzir, 
conheci uma gente nova que virou minha cabeça outra vez: Donna Haraway, 
Judith Butler, Beatriz Preciado, Rosi Braidotti, Teresa D'Laurets, Glória 
Anzaldua. Toda uma bibliografia feminista com alto coeficiente 
transformativo e revolucionário, dentre outras referências: Ana Mendieta, 
Ana Maria Maiolino, Rosana Paulino, Cindy Sherman, Felix Gonzalez-
Torres, Fernanda Magalhães, Manoel de Barros, David Linch, Ana Barboza, 
Leticia Parente, Marcia X, Barbara Kruger, Mulheres Creando, Francis Alys... 

A soma desses vários múltiplos se transformou numa ferramenta ilimitada 
que me possibilita utilizar a atualidade do pensamento para comentar a 
própria atualidade, um amplo background filosófico, epistemológico, artístico, 
político e cultural. Tendo em mãos várias lentes, tentei criar uma ontologia 
do presente2 toda encorpada de um pertencimento micropolítico, minoritário, 
fronteiriço, localizado, híbrido e aberto em um mundo em vias de se fazer. O 
que faço nessa órbita? Tento exercer meu pensamento de maneira inventiva 
e, quiçá, gerar pequenos vetores críticos, criativos e pululantes de 
subjetivação.  

Tenho uma atração pelo que vibra e faz vibrar. Gosto de pensar no pequeno 
movimento das coisas, esse que diz dos ruídos, dos silêncios, dos rumores e 
dos relevos de sombra e curvas. Para que esse infinitamente pequeno seja 
próximo e passível de experimentação com o corpo todo basta uma 
conexão. Sinto-me forte quando crio essa ficção, me acredito capaz de fazer 
a revolução e até ser uma revolução em meu pequeno/grande território de 
vida. É com algumas linhas na mão que tento bordar pequenos gestos, 
estruturar pequenos blocos que possam gerar ressonâncias 
microscópicas/infra/extraordinárias no território que habito. 

Primeira linha: pensar a produção de subjetividade é também produzi-la e 
pensar a produção de modos inventivos de subjetivação é experimentar e 
propor outras maneiras de ser e estar no mundo. É buscar outros modos de 
existir que assumam um posicionamento ético-estético-político de 
problematização dos binarismos e fascismos que limitam e cortam nossas 
vidas criando, ao mesmo tempo, saídas e fugas para este estado de coisas. 
Dentro de mim uma força grita e pede passagem: todas as entradas são 
boas, desde que as saídas sejam múltiplas.3 Todas as entradas são boas, 
desde que as saídas sejam múltiplas. Todas as entradas são boas, desde 
que as saídas sejam múltiplas. Essa é a direção dos meus fluxos 
desejantes: é preciso entrar para, então, multiplicar saídas.  

Segunda linha: inventar não é reproduzir, é resistir. Em meu pensamento 
essa é uma das imagens mais claras: práticas de vida inventivas tendem a 
ser mais difíceis de serem capturadas pela lógica do controle biopolítico. No 
entanto, não podemos esquecer que vivemos num contexto no qual a 

                                                           
2 FOUCAULT, Michel. O que é o Iluminismo. Michel Foucault: o dossier. Rio de Janeiro: Taurus, 
1984b. 
3 ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Estação 
Liberdade, 2007. 
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reprodução de valores, pensamentos, posturas, gostos, desejos, opções e 
afins são todos encapados por uma maquiagem que reluz autonomia, 
individualidade e, como não poderia deixar de ser, uma fé inabalável numa 
suposta relação criativa e livre com o mundo. Por isso vou gritar bem alto: 
"não somos inocentes”.4 Não vou acreditar na arte e na criatividade como 
única entrada possível, redentora e capaz de nos salvar da pobreza 
subjetiva e da lógica impotente da reprodução. Seria ingênuo demais. Não 
quero a ingenuidade de um pensamento puro, repleto de verdades e 
promessas de salvação. Prefiro um pensamento cheio de dúvidas e 
incertezas que às vezes não sabe direito onde irá parar, mas sente um 
como, uma maneira pra seguir. Arte e produção de subjetividade são minhas 
armas e, sem ingenuidade, é com elas que irei resistir e criar espaços de 
vida.  

Terceira linha: o território mais potente em produção e resistência é aquele 
que está mais próximo. É na intimidade de cada ato, de cada escolha e 
percepção, que posso fazer a revolução. São em meus gestos menores, 
infraordinários, desimportantes e quase irrelevantes aos macro-olhos da 
transformação que preciso reafirmar meu posicionamento ético-estético-
político; uma luta diária e intermitente contra as forças que me cortam por 
dentro, tamanha naturalização. É nesta dimensão micropolítica do poder - 
esta que tenta capturar meus fluxos desejantes - que combato meu ego, 
meu individualismo, meus fechamentos irrefletidos, minha fome por poder e 
todas as forças que me segregam e me colonializam. É nessa dimensão 
micropolítica que resisto e crio forças para resignificar meu cotidiano, meu 
presente e minhas relações. O macropolítico-metafísico-metanarrativo é 
repleto da promessa de um futuro ideal, e é por isso inalcançável. O 
micropolítico diz do presente, da força produtiva desse instante-agora no 
qual engendramos nossa vida, e é nele que eu estou e estou viva. 

Quarta linha: somos todos multidão5. Somos múltiplos e vastos, um 
território em contínua desterritorialização. Somos compostos de muitas 
linhas que se cruzam e se (re)criam incessantemente. Sou movida por 
forças que me aumentam e me fazem desejar viver. Não quero o poder, 
quero a potência. Não quero o uno, tampouco uma identidade fixa. Quero a 
multiplicidade que me lança sem raízes em territórios híbridos, mestiços e 
repletos de reentrâncias, curvas, velocidades e lentidões. Sou muitas, sou 
vasta, contenho multidões em meu peito. Somente sendo multidão consigo 
exercer uma política de abertura para a vida em sua alteridade infinita. 
Somente enquanto multidão, vários outros me constituem. Somente sendo 
multidão posso criar modos de existência ou possibilidades de vida que não 
cessam de se recriar e insurgirem novos.6 

                                                           
4 HARAWAY, Donna. Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial. UNICAMP, Cadernos PAGU, n°. 5,1995, p.14. 
5 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 1.  Rio de janeiro: 
Ed. 34, 2007.   
PRECIADO, Beatriz. “Multidões queer: notas para uma política dos ‘anormais’”. In:  Revista Estudos 
Feministas, v. 19, n. 1, p. 11-20, jan./abr. 2011. 
6 (DELEUZE, 2006, p. 116) DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 2006.os  
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Quinta e última linha: não pensamos só com a cabeça. Pensamos, 
sentimos e experimentamos com o corpo inteiro; pensar é experimentar. Por 
isso não quero o pensamento que interpreta, tampouco o pensamento-
representação. Ambos estão carregados demais pelo saber/poder que 
hierarquiza, esquadrinha e organiza as coisas na lógica do colonizador. 
Somente um pensamento/experimentação é capaz de se livrar dos 
binarismos e universalismos que caducam nossos modos de pensar ao 
viciá-los em atalhos e simplificações. É preciso ter a imaginação no poder7. 
É essa potência imaginativa do pensamento que o faz ultrapassar-se a si 
mesmo e reinventar-se em outras medidas. Gosto desse tipo de pensamento 
que ainda não tem imagem, que se faz de pé ao desejar o impossível. O que 
nos importa aqui é um pensamento guiado por uma razão sensível8, 
conectado às intensidades que ainda não possuem nome, mas vibram e 
transbordam vida. 

Tendo todas essas coisas numa caixa de ferramentas9, comecei a escrever 
textos, imagens, sons, movimentos, repetições, sombras, nuances e afins. 
Lembro-me de Rolnik10 quando diz que a escrita é conduzida e exigida por 
marcas, e que, na verdade, são as marcas que escrevem quando produzem 
em nós uma necessária transformação, seja consciente, inconsciente, física, 
imagética, etc. Vou tentar localizar algumas das minhas marcas recuperando 
sua imagem, seu tempo, suas reverberações, suas intenções, suas 
limitações, receios e disposições. Vou escrever com minhas memórias 
vários gigas de fotos, imagens, textos, pensamentos, vídeos, sonoridades, 
pedaços de tempo e do meu corpo. Já inerentes a essas marcas estão 
também artistas e obras que me influenciaram e geraram aberturas. Tentarei 
mapeá-las e sinalizá-las como pontos de passagem e permanência em meu 
corpo-subjetividade.  

 

 

 

 

                                                           
7 Essa é uma das frases escritas nos muros de Paris durante Maio de 68 
8 GUATTARI, Félix. & ROLNIK, Suely. Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes. 1999. 
9 DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 2006.  
10 ROLNIK, Suely. "Pensamento, Corpo e Devir. Uma Perspectiva Ético/Estético." Política no Trabalho 
Acadêmico, In.: Cadernos de Subjetividade. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Subjetividade. 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, PUC-São Paulo (1993). 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

Apresentação 

 

Yo prefiero ficcionalizar mis teorías, teorizar mis 
ficciones y practicar la filosofia como una forma 

de creatividad conceptual. 

Rosi Braidotti 
 

 

 

 

A concepção dessa pesquisa foi movida por um desejo intenso de escapar e 

criar saídas às forças de poder e saber que segregam a vida e nos capturam por 

todos os lados, nos subjetivando por dentro e por fora. Assim como Pelbart, acredito 

que vivemos na atualidade "um estrangulamento biopolítico que pede brechas, por 

minúsculas que sejam, para reativar nossa imaginação política, teórica, afetiva, 

corporal, territorial, existencial." (PELBART, 2013, p. 13). É por acreditar na força 

inventiva e de resistência que habita as brechas que essa pesquisa ganhou forma, 

dando vazão a visualidades, afetos, corporalidades e figurações mais conectadas ao 

múltiplo, às diferenças e ao devir. Foi entre-brechas que tentei explorar algumas 

fendas e espaços mais livres à experimentação, capazes de produzir linhas de 

subjetivação dispostas ao sim, donas de uma força que afirme a vida sem restrição 

de classes, gêneros, etnias, medidas ou volumes.  

Vale dizer que a vida que nos interessa aqui é aquela que diz dos fluxos, dos 

devires, das forças menores que escapam às classificações. Uma vida, como diria 

Deleuze (1997), é a potência de um impessoal, "uma singularidade no mais alto 

grau: um homem, uma mulher, um animal, um ventre, uma criança." (p. 13). 

Sabemos também que todo devir é minoritário, devir-mulher, devir-criança, devir-

animal, devir-molecular (DELEUZE e GUATTARI, 2002), sempre em processo de 

fazer-se, desfazer-se e refazer-se. Como expressão minoritária, o devir é da ordem 

da aliança e se faz por heterogênese, um movimento que ganha forma por 

comunicações transversais e entre blocos sem aparente filiação. Nesse sentido, é  
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"'entre' os termos postos em jogo, e sob as relações assinaláveis" (DELEUZE e 

GUATTARI, 2002, p. 19) que os devires seguem experimentando a vida em 

diferentes estratos, sempre num inconcluso processo de criação de outras 

possibilidades de existências. 

É nesse campo de intensidades, fluxos e devires que podemos pensar num 

território de lutas micropolíticas11 que não se deixa atravessar pelas forças que 

impedem a expansão da vida. É nesse campo que lançamos nosso olhar ao plano 

movente das forças que correspondem ao plano de imanência12 ou ao plano do 

instituinte (LOURAU, 1995). O que ganha relevo neste olhar são as relações entre 

diferentes forças: “relações de movimento e de repouso, de velocidade e de lentidão, 

entre elementos não formados, relativamente não formados, moléculas ou partículas 

levadas por fluxos." (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 108). 

É neste mesmo lugar que habitam as virtualidades, o a-significante, as 

visibilidades invisíveis a “olho nu”; é aqui que vibra a possibilidade de linhas de fuga. 

Nesse plano molecular vivem as brechas e frestas que tanto me interessam, 

justamente por definirem a sociedade à medida que desafiam e ultrapassam suas 

proibições13. Sempre vaza, escapa ou foge alguma coisa, e são para esses 

transbordamentos às regras que iremos nos deter aqui.  

Tenho um gosto por transbordamentos e minha atração por brechas, fendas e 

entre-lugares é antiga, tem a ver com uma simpatia pela abundância de vida que 

existe para além das coisas que costumamos dar nome, definir. O que me encanta é 

saber que nesses entre-lugares minoritários as margens se encontram e fazem 

festa, as diferenças se combinam em heterogênese e as dissidências ganham voz e 

passagem sem a sombra da negação que julga e exclui. 

Não há linha reta, nos dizia Deleuze, e o entre é um local ampliado onde 

mapeamos a passagem "dos desvios necessários criados a cada vez para revelar a 

                                                           
11 Segundo Deleuze e Guattari (1999, p.90), toda a sociedade, a política, a cultura, etc., são cortadas 
por duas linhas; uma molar/macropolítica e outra molecular/micropolítica. No primeiro plano, vivem as 
forças de saber/poder/prazer que reproduzem a lógica dominante de reprodução do mesmo e 
limitação/docilização das nossas forças desejantes. O segundo plano é definido pelas forças 
moleculares que tensionam o plano molar por dizer dos fluxos de diferenciação. 
12 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil platôs (1980). Tradução Suely Rolnik. São Paulo: 34, 
2002. v. 4. 
13  Segundo Deleuze e Parnet, "de um ponto de vista micropolítico, uma sociedade se define por suas 
linhas de fuga, que são moleculares." (1998, p. 94) 
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vida nas coisas." (DELEUZE, 1997, p. 12). As brechas dizem, portanto, de espaços 

e interstícios que escapam às classificações, desafiam nossas definições prêt a 

porter e nos obrigam a abrir nosso pensamento para outras formas de viver, sentir e 

cartografar o mundo e as relações. De acordo com Grosz (2001, p. 91), o espaço do 

entre-lugar é o local para as transformações culturais e sociais, "é o único lugar - o 

lugar ao redor das identidades, entre as identidades - onde se realiza, se abre à 

futuridade, supera o ímpeto conservador por reter a coesão e a unidade". 

Acrescentamos ainda que esses espaços, ainda sem nome, colocam em movimento 

e ação nossa capacidade imaginativa, fazendo funcionar uma força inventiva que 

não teme o novo nem a desorganização própria de um processo criativo.  

Estabelecer vizinhanças entre áreas e disciplinas que aparentemente não 

dialogam é uma das brechas exploradas nessa pesquisa, na qual arte 

contemporânea14 e psicologia se aproximam para então formar um campo híbrido de 

pesquisa e criação. Um campo híbrido que problematiza a dimensão disciplinar que 

muitas vezes a psicologia assume ao se colocar a serviço da lógica biopolítica de 

docilização e assujeitamento de corpos e subjetividades. Tal lógica é pautada em 

concepções psicológicas acerca “do sujeito”15 e da subjetividade que “apontam para 

um núcleo, um centro da ‘consciência’, da ‘personalidade’, da ‘identidade’, que 

pressupõe certa regularidade, previsibilidade e permanência – quando não, ‘essência’ 

e ‘interioridade’." (PRADO FILHO, 2007, p. 16). Neste modelo, a subjetividade é 

concebida sob o crivo de dissociações binárias que separam o interno do externo, o 

objetivo do subjetivo, a mente do corpo, “o sujeito” do objeto, etc..  

Essas dissociações naturalizam os lugares do "dentro" e do "fora", eliminando 

conversações entre as partes ou as determinando a partir de um pólo ou de outro. 

Fundado em um território epistêmico-político-filosófico, este modelo de pensamento 

binário, conhecido como pensamento moderno ocidental, se perfila da seguinte 

maneira:: a) dualista, posto que separa para melhor compreender; b) essencialista, 

                                                           
14 A arte contemporânea é entendida aqui como um modo de produção artística plural que se vale de 
inúmeros meios de expressão como fotografia, instalação e performance para conjugar arte e vida 
através de proposições artísticas abertas a resignificações. Dentre as tendências da arte 
contemporãnea exploradas nessa pesquisa citamos: o uso do corpo como superfície de 
inscrição/sensação e meio de problematização política; a inserção do "público" como participador e 
parte da obra; e a resignificação do cotidiano como estratégia de criação e resistência micropolítica.    
15 A partir de um posicionamento feminista que contesta o modo como a própria linguagem enfatiza e 
prioriza o gênero masculino, optei nessa tese por escrever as palavras “o sujeito” ou “do sujeito” 
sempre entre aspas, gerando uma pequena fenda para a reflexão e hesitação sobre os termos. 



19 
 

visto que acreditar na essência imutável das coisas confere maior estabilidade às 

mesmas e favorece um estatuto de verdade irrevogável; c) totalizador, pois absolutiza 

uma verdade e a generaliza para evitar e eliminar dissonâncias.  

Marcada que está por este modelo de racionalidade16, a psicologia cunha um 

modo de conceber a subjetividade como algo estritamente interno. Essa concepção 

carece de processualidade e favorece o aprisionamento do campo de 

experimentação “dos sujeitos” em referências investidas de moralidade, restringindo 

assim, ações, percepções, sensações e emoções a lugares já demarcados. A 

premissa da subjetividade fundada em uma interioridade, ao invés de “fazer passar 

fluxos sob os códigos sociais que os querem canalizar, barrar” (DELEUZE, 2006, p. 

30), acaba por circunscrever o campo de experiências “do sujeito” em espaços 

estanques, esvaziando-o de suas virtualidades e delimitando a distância entre as 

coisas, não enquanto movimentação caótica de diferenças e dissonâncias, mas como 

campo pré-formatado ordenado pela lógica do “sempre-igual”. 

Ao criar um campo híbrido entre psicologia e arte, meu objetivo foi fugir desse 

sistema de captura e esvaziamento investindo na produção de modos de subjetivação 

dispostos a se experimentarem enquanto prática de liberdade (FOUCAULT, 1984a). 

A proposta aqui foi colocar a arte contemporânea a favor de uma psicologia 

crítica/inventiva, enquanto operadora de aberturas e produtora de subjetividades 

plurais e sensíveis às diferenças. Numa combinação entre ciência, arte e filosofia, 

visei criar intercessores "fictícios ou reais" para gerar cortes e rupturas em nossos 

modos de pensar, intervir e experimentar o pensamento na psicologia17. Intercessores 

que dêem passagem para fluxos menores e minoritários, que gerem aberturas e 

provoquem bifurcações para o plano das singularidades, para novas sensibilidades, 

encontros e acontecimentos. Cortes que corram em sentido oposto das ficções 

políticas pré-estabelecidas, estas que remetem sempre ao discurso do colonizador 
                                                           

16 "Não por acaso nossa formação psi tem sido atravessada pelas crenças em uma verdade imutável, 
universal e, portanto, a-histórica e neutra; numa apreensão objetiva do mundo e do ser humano; em 
uma natureza específica para cada objeto, em uma identidade própria de cada coisa e nas dicotomias 
que, por acreditarem nas essências, produzem exclusões sistemáticas [...] Tais crenças que 
atravessam, constituem e estão presentes em nossas práticas cotidianas, ao mesmo tempo estão 
sendo fortalecidas e atualizadas por essas mesmas práticas. Por isso são tão frequentes no mundo e, 
em especial no psi, os binarismos que opõem objetos, conceitos, territórios como teoria e prática, 
saber e poder, indivíduo e sociedade, macro e micro, interior e exterior, psicologia e política, dentre 
outros". (COIMBRA e NASCIMENTO, 2001, p. 247). 
17 Para Deleuze: "O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há 
obra. [...] Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores." 
(2006, p. 156) 
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(DELEUZE, 2006). Positivando as linhas fronteiriças entre psicologia e arte, meu 

convite é para uma aventura inventiva que se define no próprio processo de fazer-se. 

Uma aventura de praticar um conhecimento psi que ganha contornos na medida em 

que aciona uma sensibilidade à criação de estratégias e ações que vão ao encontro 

das novas demandas da subjetivação e de uma escuta ampliada (FONSECA et al, 

2010, p. 172).  

Nesse sentido, a criação de intercessores em vizinhança, principalmente com 

as artes visuais, se perfila nessa pesquisa como um disparador de linhas de 

subjetivação que nos desterritorializam e nos lançam em devir-outro, deixando em 

nossa pele marcas intensivas carregadas de novos olhares e sensações.  

Numa perspectiva ética-estética-política, a arte pode cavar em nossas vidas 

uma disposição e uma abertura para a alteridade. Ela é capaz de provocar a irrupção 

de linhas de subjetivação carregadas de um ímpeto crítico/inventivo diante do que 

nos chega pronto, resistindo e se dispondo a inventar novas formas de ser, estar, 

amar e se relacionar com o mundo. A arte, portanto, pode potencialmente produzir 

modos de subjetivação éticos-estéticos-políticos que respeitem as diferenças em sua 

pluralidade, criem novas suavidades no mundo e resistam às forças que segregam a 

vida. É nessa perspectiva que o encontro entre a psicologia e a arte contemporânea 

se configura aqui como um potente território de resistência e criação. 

Com consciência e insatisfação quanto à insuficiência das 

referências/verdades que nos oferecem como prontas, meu percurso/convite é para a 

ativação de nosso ímpeto imaginativo a favor da criação de um outro mundo no 

mundo18 que dê espaço para as pequenas variações intensivas e sensíveis nisso que 

chamamos de vida. Para isso, uso como referencial o pós-estruturalismo francês de 

Gilles Deleuze, Felix Guattari e Michel Foucault. Aproprio-me, principalmente, das 

discussões sobre os modos de subjetivação na contemporaneidade em seus 

contextos de captura biopolítica de corpos, práticas e desejos e, diante disso, de 

necessária abertura às políticas das diferenças. 

                                                           

18 Segundo Varela, "O mundo não é algo que nos foi entregue: é algo que emerge de como nos 
movemos, tocamos, respiramos e comemos" (VARELA, F., 1996, p. 15)  
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O que me interessa nesses autores é o modo como eles apontam saídas e 

sinalizam que, num tempo de esgotamento e anestesiamento de nossas forças 

produtivas, nossa tarefa ética-estética-política é ultrapassar o existente e inventá-lo 

outro. Para os autores, ao invés de restringir nosso pensamento a uma crítica muitas 

vezes estéril, o mais importante é criar alternativas e fugas, inventando inclusive 

outras figuras de pensamento, ferramentas conceituais e intercessores. Podemos 

dizer que a filosofia desses pensadores é movida por uma afirmatividade que não 

teme as contradições e ambivalências de nosso tempo, ao contrário, extrai delas uma 

potência inventiva, condição necessária para criar outras relações intensivas com o 

mundo.  

Rosi Braidotti (2011, p. 283), ao refletir sobre o poder da afirmação em 

Deleuze, comenta que o autor "[...] rejects the phantoms of negation, putting thought 

at the service of creation. In this perspective, we shall call philosophy all that 

expresses and enriches the positivity of the subject as an intensive, affective thinking 

entity". Ainda sobre esse aspecto, a autora segue dizendo que, na filosofia de 

Deleuze, o exercício do pensamento consiste "in the act of creation of new forms of 

thought and of collective experiments with ways of actualizing them (p. 271). Criar 

outras formas de praticar o pensamento e exercê-lo de modo a afirmar a vida foram 

questões discutidas no curso Critical Theory Beyond Negativity: the Ethics, Politics 

and Aesthetics of Affirmation - curso de verão ministrado em agosto de 2014 por Rosi 

Braidotti na Utrecht University (Holanda) do qual participei.  

Participar desse momento, debater essas questões, ouvir Braidotti discorrer 

sobre o poder da afirmação no pensamento de Deleuze e Guattari, e pensar sobre a 

pertinência desta afirmatividade para a atualidade foi determinante para os rumos do 

meu processo de pesquisa. Como criar estratégias e táticas que afirmem o 

pensamento e a vida sobre outras medidas? Como pensar outras posições de 

“sujeito”, outras formas de experimentar e viver os fluxos da vida? Como fazer da 

crítica proposições inventivas? Como estabelecer vizinhanças entre partes que 

aparentemente não combinam? Essas foram algumas das questões e dos desafios 

lançados e debatidos na ocasião. Esses foram também os desafios que me lancei 

enquanto desenvolvia minha pesquisa. A arte foi apresentada no curso como um dos 

horizontes apontados como território de experimentação e transformação, e foi nesse 

território que investi para explorar outras formas de afirmar a vida e o pensamento.  
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 Levantando esses questionamentos, Braidotti chama a nossa atenção para a 

necessidade de, diante da crise da racionalidade moderna19, criarmos novas formas 

de pensar e experimentar o pensamento. Foi o que fez Deleuze ao criar inúmeras 

imagens de pensamento20 como corpo sem órgãos, rizoma, devir, dobras, fluxos, 

somente para citar alguns. Em Deleuze, criar outras imagens de pensamento ou um 

pensamento sem imagem é estratégia para recuperar o pensamento no que ele tem 

de potência criadora. 

Em oposição ao pensamento representacional que tem como primado a 

identidade, o mesmo e a recognição, a ideia é criar imagens de pensamento que não 

se encaixem nessa lógica. Imagens destituídas de pressupostos, um pensamento 

sem imagem que nos surpreenda, que cause arrombamentos e nos desestabilize 

com novos signos (DELEUZE, 1987). O mesmo autor afirma que o pensamento 

enquanto força criativa nasce da contingência "de um encontro com aquilo que força 

a pensar, a fim de erguer e estabelecer a necessidade absoluta de um ato de pensar, 

de uma paixão de pensar." (DELEUZE, 2009, p. 203). Para ele, tanto a criação 

quanto a crítica tem como condição a "destruição da imagem de um pensamento que 

pressupõe a si próprio, gênese do ato de pensar no próprio pensamento." (Ibid, p. 

203)  

Afirmando o pensamento em sua força inventiva, Deleuze toma de assalto 

nosso pensamento às vezes reto e linear, mobilizando em nós um ato de pensar, uma 

potência imaginativa para que possamos visualizar e cartografar esses conceitos em 

sua total complexidade. Feito isso, ele nos desafia a retirar nosso pensamento de um 

lugar acostumado a acreditar e reproduzir metanarrativas inquestionáveis, lançando-

nos à tarefa de ressignificar o pensamento sobre outras bases, experimentando-o em 

outras medidas. É importante pontuar que não se trata de uma proposta inocente e 

idealista. Trata-se de uma perspectiva ética-estética-política cuja estratégia é virar o 

niilismo do nosso tempo ao avesso, atravessando-o à medida que, jogando com as 

                                                           
19 Segundo Braidotti (2011, p. 296), "Both Foucault and Deleuze are critical of rationality as the 
dominant vision of the subject and as a human ideal, but they also reject the pitfall of cognitive and 
moral relativism by stressing  that the crisis of classical subjectivity is not a catastrophe, but rather the 
expression of the irrepressible vitality of thought.”  
20 Para Braidotti (2011), a filosofia de Deleuze "results in a project that aims at alternative figurations 
of human subjectivity and of its political and aesthetic expressions. Rhizomes, bodies-without-organs, 
nomads, process of becoming, flows, intensities, and folds are part of this rainbow of alternative 
figurations that Deleuze throws our way”. (p. 282) 
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condições do nosso momento histórico, afirmamos outros modos de nos relacionar 

com o mundo. 

Deleuze diz ser necessário um pensamento que afirme a vida no lugar de um 

conhecimento que se opõe a ela. A vida, por sua vez, seria “a força ativa do 

pensamento, e o pensamento seria o poder afirmativo da vida. Ambos iriam no 

mesmo sentido, encadeando-se e quebrando os limites, seguindo-se passo a passo 

um ao outro, no esforço de uma criação inaudita." (1976, p. 48). Pensar, portanto, 

significa descobrir e inventar novas possibilidades de vida. 

É na afirmação de outras práticas de pensamento, outro modos de ser, estar, 

desejar e se relacionar, que imprimimos no mundo outras marcas, que inauguramos 

nele outros possíveis para nosso agora. Ou seja, é pela positivação da vida em sua 

afirmatividade incondicional, independente de classes, gêneros, etnias ou espécies, 

que se pode ultrapassar, resistir e criar outros contornos para nosso agora. Para 

tanto, Deleuze tem como estratégia inventar saídas, conceitos e figuras de 

pensamento como forma de resistência inventiva aos endurecimentos e capturas que 

nos cercam e subjetivam. O que fica claro para nós é que em Deleuze a ideia de 

resistir ao presente está ligada à construção de possíveis; que ganham forma 

enquanto desdobramentos virtuais da dimensão afirmativa contida na atualidade do 

presente21.  

Recai sobre esta força afirmativa o substrato criativo da agenda filosófica de 

Deleuze e Guattari, agenda que nos lança na tarefa radical de desconfiar das 

verdades absolutas para adentrar num processo de desconstrução de um agora 

ainda em vias de criação. Com Deleuze, Guattari e Foucault somos convidados a 

viver inventivamente a crise da subjetividade que acompanha a necessária 

desconstrução da ideia moderna de ‘sujeito” e sua lógica identitária. Para Braidotti 

(2011), essa crise da subjetividade também pede por uma política de formação de 

outras posições de “sujeito” como forma de edificar uma confiança na possibilidade 

de um outros possíveis para este agora. É diante dessa tarefa radical que Deleuze se 

                                                           
21 Segundo Braidotti (2011, p. 296) "In a Spinozist-Deleuzean political terms, this sustainable idea of 
endurance is linked to the construction of possible futures, insofar as the future in the virtual unfolding 
of the affirmative aspect of the present. An equation is therefore drawn between the radical politics of 
desidentification, the formation os alternatives subject positions, and the construction of social hope in 
the future. This equation rests on the strategy of transformations of negative passions into affirmative 
and empowering modes of relation to the conditions of our history."  
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vale da afirmatividade como via de empoderamento e criação de outros modos de 

viver as condições de nosso tempo histórico.  

 Na esteira do pensamento de Deleuze e Guattari, entendo que subjetividade é 

um campo de experiências repleto de passagens, permanências, aberturas e 

fechamentos. Nesse sentido, podemos pensar num processo de subjetivação 

pulsátil todo composto de linhas que se fazem e se desfazem constantemente. Essa 

processualidade, se a marcarmos com uma positivação afirmativa das diferenças, 

pode impulsionar a criação de linhas de subjetivação em direção ao que aumenta a 

potência de viver. É esta disposição à criação de outros modos de subjetivação que 

me interessa por demais. Reconheço aqui uma potência revolucionária no sentido 

de resistência e produção de outras possibilidades e saídas ao que não corresponde 

a vida em sua positividade. É neste espaço de infinitas possibilidades que se 

localizam minhas inquietações. Como ocupá-lo com aberturas, encontros, 

bifurcações, desdobramentos e conexões que surpreendam nosso pensamento e 

aumentem a inventividade e a potência de viver?  

 Foi seguindo essa pista que conheci algumas teóricas feministas que 

assumem sem ressalvas essa afirmatividade como projeto político, posto que se 

valem de um processo ativo de inventar novas imagens de pensamento para afirmar 

outros modos de ser mulher, de viver e gestar a própria vida. Retomando a 

afirmação de Beauvoir ao dizer que ninguém nasce mulher, mas torna-se, Butler 

(2006, p. 59) acrescenta que "mulher é um termo em processo, um devir, um 

construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. 

Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-

significações".  

Nesse sentido, se à mulher atribuiu-se um não-lugar irrepresentável 

(IRIGARAY, 1984), um lugar de subalternidade (SPIVACK, 1988) ou de outro-

excluído (BEAUVOIR, 1949) por vezes enredado numa ficção biopolítica de suposta 

autonomia, os feminismos em geral sempre problematizaram e criaram outros 

espaços de expressão diante desse contexto. Nesse sentido, concordamos com 

Braidotti (2000, p. 70) quando diz que entende o feminismo como uma prática e um 

impulso criativo movido por uma força que afirma a vida em suas diferenças e 

multiplicidades. Por carregar a marca da exclusão e do não-lugar, as mulheres, 

assim como outros grupos minoritários, carregam enquanto forma de existir e resistir 
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uma força afirmativa de vida, uma disposição para inventar e reinventar 

constantemente os territórios existenciais.  

É preciso, portanto, inventar novas relações no e com o mundo, novas 

suavidades e contornos para o real; relações intensivas e potentes que dêem 

passagem às diferenças e à multiplicidade que pulsa e faz pulsar nossos territórios 

de vida. Nesse sentido, falamos de um posicionamento crítico que não se limita ao 

jogo das oposições binárias e das disputas de saber e poder. Falamos de uma 

crítica inventiva que incorpore a afirmação das diferenças enquanto multiplicidade 

possível realizada através de um processo "activo, afirmativo, de inventar nuevas 

imagenes de pensamiento." (BRAIDOTTI, 2000, p. 118). É nessa perspectiva que 

podemos pensar em algumas figurações pós-metafísicas e pós-identitárias de 

“sujeito” e de subjetividade. Figurações nômades, rizomáticas, híbridas e mestiças 

que não correspondem, nem tampouco se encaixam, aos mecanismos de 

serialização subjetiva que tentam capturar a potência da diferenciação22.  

Essa crítica radical “do sujeito” do feminismo e da filosofia ocidental pede a 

criação de novas figuras de pensamento e ferramentas conceituais para criar uma 

nova ideia de “sujeito” e de subjetividade. Esse processo foi denominado por Donna 

Haraway (2013) de ‘figuração’. Para a autora, pensar e criar figurações para a 

subjetividade contemporânea é tanto uma maneira de exercitar a imaginação para 

visualizar novos contornos à subjetividade, quanto uma forma de situar essa figura 

da subjetividade em determinado espaço-tempo social. Segundo Braidotti (2000, p. 

28), a criação de novas figurações para a subjetividade diz de um comprometimento 

radical com a tarefa de subverter as representações e perspectivas convencionais 

acerca da subjetividade humana.  

                                                           
22 De acordo com Preciado (2011), estamos diante de um movimento de desontologização “do 
sujeito” da política sexual: "Nos anos 1990, uma nova geração emanada dos próprios movimentos 
identitários começou a redefinir a luta e os limites do sujeito político "feminista" e "homossexual". No 
plano teórico, essa ruptura inicialmente assumiu a forma de uma revisão crítica sobre o feminismo, 
operada pelas lésbicas e pelas pós-feministas americanas, apoiando-se sobre Foucault, Derrida e 
Deleuze. Reivindicando um movimento pós-feminista e queer, Teresa de Laurettis, Donna 
Haraway, Judith Butler, Judith Halberstam (nos Estados Unidos), Marie-Hélène Bourcier (na França), 
mas também as lésbicas chicanas como Gloria Andalzua ou as feministas negras como Barbara 
Smith e Audre Lorde, atacarão a naturalização da noção de feminilidade que havia sido, inicialmente, 
a fonte de coesão do sujeito do feminismo. A crítica radical do sujeito unitário do feminismo, colonial, 
branco, proveniente da classe média alta e dessexualizado foi posta em marcha. (p. 4) 
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 Sem temer a desconstrução e as ambivalências de nosso tempo, os 

feminismos entendem que muitas das referências que nos subjetivam são 

excludentes e discriminatórias, e não se calam diante disso. É nesse contexto que a 

criação dessas figurações híbridas é uma estratégia política, epistemológica e 

imaginativa de abandonar as identidades fixas como um local "sedentário, que 

produz paixões reativas tais como ganância, paranóia, ciúme edipiano e outras 

formas de constipação simbólica." (BRAIDOTTI, 2002, p. 13). Ainda segundo a 

autora, essas figurações são comuns a algumas teorias feministas que tem 

produzido poderosas ficções políticas para desontologizar “o sujeito”, como nos 

disse Preciado (2011), e refigurar a mulher não enquanto outro do homem, mas 

como o outro em sua imensa diversidade.  

Nesse sentido, partindo de uma crítica radical “do sujeito” (tradicionalmente 

masculino, heterossexual, branco e europeu) e dos modos de subjetivação na 

contemporaneidade que não contemplam a processualidade e o devir, aprendemos 

com os feminismos a visualizar novos contornos à subjetividade num exercício 

político e imaginativo. A ideia é abandonar uma única e imutável referência identitária, 

ou uma única forma de desejar e praticar a vida, para alcançar uma pluralidade de 

possíveis que podem ser vestidos, travestidos e criados por cada um ao seu modo. É 

nessa perspectiva que podemos pensar numa possível estética feminista que se vale 

de uma força inventiva/afirmativa enquanto estratégia ética/estética/política de 

subversão, resistência e criação de possibilidades de vida. Essa estratégia encontra, 

na reapropriação do corpo/experiência/subjetividade, um modo de contestar e 

inventar outras formas de viver23. 

É enquanto exercício imaginativo sem restrição de gêneros, com alto teor de 

resistência, subversão e inventividade, que uma estética feminista nos interessa aqui. 

Um posicionamento que não se detém a responder o que somos, mas sim a criar 

condições para o que queremos e podemos ser. É nesse horizonte que podemos 

pensar novas figuras de pensamento, novas figurações para a subjetividade como 

ferramenta que tenta dar corpo e visualidade às mutações, mudanças, 

transformações e ambivalências próprias do nosso momento histórico.  

                                                           
23 Como bem aponta Rago (1998), muitas mulheres, independente de serem artistas, mas 
principalmente aquelas que se identificam como feministas, tem criado "novos padrões de 
corporeidade, beleza e cuidados de si, propondo outros modos de constituição da subjetividade, ou o 
que bem poderíamos chamar de estéticas feministas da existência." (p. 8) 
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Foi apostando nesse recurso imaginativo e na afirmatividade dos feminismos 

e da filosofia de Deleuze e Guattari que tentei tensionar os limites do nosso 

pensamento criando alguns intercessores entre psicologia e arte. Fotografia, vídeo, 

instalações e literatura foram os meios que encontrei para dar corpo a algumas 

figuras e imagens de pensamento com o propósito de gerar deslocamentos e 

aberturas em nossos territórios subjetivos. As figuras não temem a experiência de 

criar-se e não se amedrontam diante das dobras, redobras e desdobras que 

enriquecem nossos processos de subjetivação. As figurações e imagens híbridas 

exploram a potência das margens e dos interstícios para fazer transbordar 

possibilidades e combinações inauditas. Na verdade, trata-se de esboços e traçados 

do que essas figuras poderiam ser. Esboços e traçados dos meus próprios 

movimentos enquanto psicóloga/artista/educadora que busca experimentar o 

pensamento em suas aberturas e possibilidades.  

Minha proposta se alinha a de Lygia Clark, artista que se autodenomina uma 

propositora de experiências que se colocam para ser vividas e atualizadas 

infinitamente por aqueles que forem afetados por suas proposições artísticas. 

Posiciono-me, também, enquanto propositora de experiências que investe na 

potência ético-estético-política de gestos que geram pequenos descentramentos no 

universo de referências que temos como pronto em nosso corpo/subjetividade; 

pequenas brechas nos endurecimentos que se instalam e perpassam nossos modos 

de ver, viver, sentir, criar e compartilhar o mundo. 

Minha aposta foi numa perspectiva que acredita que todo conhecimento é 

parcial, situado e corporificado (HARAWAY, 1995), capaz de produzir uma visão 

objetiva ligada mais ao presente da experiência do que às promessas metafísicas de 

verdades absolutas. Para isso, investi num horizonte ético de pesquisa que favorece 

a experiência e se coloca contrário aos mecanismos de totalização e generalização 

que eliminam as dúvidas, as dissonâncias e os fluxos de diferenciação. Assim, 

mapeando alguns gestos, ficcionando a teoria, esboçando metáforas visuais e 

algumas figurações para a subjetividade, voltei-me para minha própria experiência 

em conexão com meus processos de pesquisa e criação.  

 Voltar-me para minha própria experiência foi uma decisão permeada de 

incertezas e dúvidas. Como é sabido, fomos educados para separar a razão do 
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corpo, o subjetivo do objetivo e “o sujeito” pesquisador do objeto de pesquisa. 

Romper com essas questões é ousar contrariar a tradição do pensamento moderno 

que busca a neutralidade científica – e para tanto separa, classifica e mensura o 

conhecimento em bases objetivas e generalizáveis. De início, minha pesquisa 

também se alinhava ou tentava se alinhar a esses procedimentos. Minha proposta 

primeira era entrevistar duas artistas, Fernanda Magalhães e Cindy Sherman, para 

localizar em seus processos criativos as dúvidas e incertezas que acabavam por dar 

novas direções às suas obras. Mais do que as obras acabadas queria perceber o 

percurso dos seus processos criativos e ver também como as questões de gêneros 

apareciam ali.  

 No entanto, meus objetivos foram mudando de figura. Para além da proposta 

de falar sobre processo criativo e sobre modos inventivos de subjetivação, comecei 

a me experimentar nesse contexto não somente como pesquisadora, mas também 

como artista. Criar novas imagens de pensamento, experimentar outras posições 

para “o sujeito”, produzir um conhecimento sensível e explorar outras figurações 

para os corpos e para a subjetividade passou a ser meu desejo maior, sendo a 

expressão artística um meio para materializar esse novo projeto. Ao me deparar com 

os feminismos e visualizar que a reapropriação do corpo/experiência é uma via de 

resistência e produção de novas relações com o mundo, não tive dúvidas em me 

lançar nessa seara de corpo todo. 

Conforme Haraway afirma, o único meio de encontrar uma visão mais ampla 

é situando-se em algum lugar em particular. Esta concepção abre todo um campo de 

conversações ao possibilitar aberturas inesperadas, visto que contempla a 

perspectiva de “pontos de vista, que nunca podem ser conhecidos de antemão, que 

prometem alguma coisa extraordinária, isto é, conhecimento potente para a 

construção de mundos menos organizados por eixos de dominação.” (HARAWAY, 

1995, p. 24). É enquanto porta-voz de um conhecimento encarnado em minha pele 

que problematizo o pensamento e tento ultrapassá-lo, que retomo minha experiência 

em sua singularidade como política de localização (RICH, 1980) e estratégia de 

resignificação do presente. 

No entanto, é importante enfatizar que mais que “o sujeito” da experiência, é o 

processo criativo que nos interessa aqui. Segundo Foucault, citado por Pelbart 

(2013, p. 209), uma experiência somente se fará plena "na medida em que escapará 
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à pura subjetividade e que outros poderão, não digo retomá-la exatamente, porém 

ao menos cruzá-la e atravessá-la de novo"24. É nesses cruzamentos que podemos 

pensar os fluxos e devires com suas forças e intensidades. Não “o sujeito”, mas as 

sensações, os afetos, as transformações e metamorfoses na "relação com as 

coisas, com os outros, consigo mesmo, com a verdade." (PELBART, 2013, p. 207) 

Desse modo, minha experiência é invocada como um constante devir-outro25 

que tem a dessubjetivação como condição para um processo de subjetivação 

composto de aberturas éticas com o mundo. A dessubjetivação entra aqui como um 

caminho para a invenção de outros modos de se relacionar, desejar e amar a vida. 

Como uma forma de desconstruir nossos endurecimentos, desarmar o ego, afogar o 

narcisismo, mandar o individualismo para o passado, esvaziar o corpo de 

representações para fazê-lo outro. Me dessubjetivando em outras bases sou 

multidão e posso fazer do que fizeram de mim qualquer coisa. Mais do que um eu-

sou, minha experiência é a performance de um eu-somos, de um sujeitx que se 

escreve no plural e sem ponto final. 

 Enquanto eu-somos minha intenção foi convocar um processo de outramento 

em sua infinita alteridade. Horizonte para o qual a teoria queer aponta radicalmente, 

sinalizando inclusive que o queer não é ponto de chegada, mas percurso sempre 

inconcluso26. Manter-se em contínua inconclusão foi um dos aspectos discutidos no 

Seminário We have never been queer, realizado em setembro de 2014 no Centre 

Pompidou em Paris que teve como debatedoras Beto Preciado e Jack Halberstam. 

Em diálogo com esses dois grandes nomes da teoria queer, durante cinco dias eu e 

cerca de dez pessoas de várias partes do mundo discutimos os rumos que o termo 

queer tem ganhado na contemporaneidade. Rumos que apontam para capturas 

                                                           
24 A noção de experiência é tomada aqui tal como Foucault, na esteira de Blanchot e Nietzsche a 
compreende. Pelbart afirma que para Foucault a experiência "não remete a um sujeito fundador, mas 
desbanca o sujeito e sua fundação, arranca-o de si, abre-o à própria dissolução [...] um 
empreendimento de dessubjetivação." (2013, p. 208) 
25 Nos diz Pelbart: "Por exemplo, um devir, o que é? Dessubjetivação, certamente, na medida em que 
arrasta os indivíduos dados para fora de sua identidade constituída, desmanchando ademais 
fronteiras entre as esferas humana e não humana, animal, vegetal, mineral, mítica, divina, mas a 
partir desses devires imperceptíveis nascem sujeitos larvares, múltiplos eus, subjetivações outras." 
(Ibid, p. 228) 
26 A teoria queer se propõe a recusar todos e quaisquer atributos identitários que possam alinhar, 
classificar e organizar “os sujeitos” em binarismos de gênero incorporando as dissidências, os desvios 
e a pluralidade em sua infinita alteridade. Desse modo, a teoria queer encampa uma crítica radical 
“ao sujeito” tradicional para pensar na produção de subjetividades abertas e múltiplas. A teoria queer 
será melhor apresentada e desenvolvida no item 3.2 dessa tese. 
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identitárias, esvaziamentos políticos e até burocratizações. Rumos que apontam 

também para formas de resistência e criação cada vez mais radicais como o 

pornoterrorismo ou a pós-pornografia, por exemplo.  

 Foi unânime o entendimento de que ao queer não se deve aplicar definição. É 

termo em contínua resignificação, sendo o devir a experimentação e a ruptura 

radical com tudo o que nos aprisiona em quaisquer sistemas binários, as únicas vias 

para a reapropriação política do corpo/experiência/subjetividade. Ao participar do 

seminário e compartilhar desse debate com quem vive no coração da questão, 

visualizei na experimentação de si enquanto outro uma via de resistência 

micropolítica. Vi no corpo um território político que encontra na resignificação de si 

forças para romper padrões, para experimentar-se em sua pluralidade e para 

exercer o desejo além e aquém de atalhos binários.  

 Enquanto dizia dos fluídos e hormônios que alimentam a indústria 

farmacopornográfica e nos subjetivam por dentro e por fora, Beto Preciado iniciou 

sua fala no seminário passando testosterona em gel em sua pele. Em seu livro Testo 

Yonqui27 e ali naquele momento, ela se reapropriou do seu corpo na medida em que 

o experimentou como superfície encarnada para uma performance de vida para 

além de atributos identitários.  

Foi também numa perspectiva encarnada que meu corpo/experiência se 

tornou parte fundamental do conhecimento que produzi - substrato teórico e prático 

dos rumos que esta pesquisa foi ganhando. Meu corpo/experiência se tornou ponto 

de localização para uma política de dessubjetivação. 

É nesse horizonte que assumo aqui a parcialidade e a localização limitada do 

meu conhecimento para, então, alçar voo rumo à produção de um saber aberto que 

pode ser invocado e multiplicado em outras localizações possíveis, sem nunca 

generalizar ou anular as singularidades. Valendo-me da potência afirmativa da 

filosofia de Deleuze e Guattari, e também da força imaginativa das feministas pós-

estruturalistas como Rosi Braidotti, Glória Anzaldua, Donna Haraway, Beto Preciado, 

etc., me pus a exercitar minha imaginação combinando recursos teóricos e 

conceituais com expressões artísticas. Fiz dos conceitos caixa de ferramentas 

(DELEUZE e PARNET, 1998) para falar sobre arte fazendo arte, para problematizar 

os modos de subjetivação na contemporaneidade produzindo outras figurações para 

                                                           
27 Esse gesto de Preciado assim como a importância do livro Testo Yonqui será melhor desdobrado 
no item 3.2 dessa tese. 
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o corpo/sujeito/subjetividade. 

Enquanto metodologia, optei pela Pesquisa Baseada nas Artes (PBA), um 

desdobramento da Pesquisa Educacional Baseada nas Artes (PEBA) cujo foco 

maior é o aspecto educacional28. Iniciada na década de 80, a PBA é uma forma de 

investigação que proporciona maior conhecimento das atividades humanas via 

diferentes meios artísticos: música, teatro, dança, artes visuais e plásticas, 

performances e literatura (IRWIN, 2013). Compreendendo que toda atividade 

artística envolve um processo de investigação teórico, estético e prático, esta 

metodologia me interessa porque pressupõe não apenas o falar e pensar sobre a 

arte, mas também falar e pensar fazendo arte. Incluindo o fazer artístico no campo 

de investigação, a PBA envolve tanto a investigação e interpretação sobre a arte 

quanto o processo de criação propriamente dito. Combinando pesquisa teórica, 

pesquisa estética e produção artística visual, desenvolvi esse trabalho me valendo 

de duas das três tendências contempladas pela PBA (HERNANDEZ, 2013). Entre as 

tendências literária, artística e performativa, optei por priorizar as duas primeiras. 

 A primeira tendência utiliza formas literárias de expressão como a poesia e a 

mistura de histórias reais com ficção para contar a experiência de quem fala, ao 

mesmo tempo em que gera uma fenda para os leitores refletirem e preencherem 

com suas próprias experiências e histórias. Partindo da metodologia da Pesquisa 

Narrativa de Clandinin e Connelly (2000), o pesquisador ou narrador não só coleta 

histórias, mas é alguém que está dentro da narrativa, um personagem vulnerável e 

em crise.  

A ideia geral da pesquisa narrativa e seu desdobramento na perspectiva 

literária da PBA se baseia em: "contar uma história que permita a outros contar(se) a 

sua. O objetivo não seria somente apreender a realidade, mas produzir e 

desencadear novos relatos." (HERNÁNDEZ, 2013, p. 47). Ainda segundo o autor, a 

investigação narrativa possibilita: deixar espaços que possam ser preenchidos pelos 

leitores; evitar uma maneira unívoca de retratar e representar a realidade; e 

proporcionar sentidos alternativos ao trajeto da investigação. Por fim, esta 

                                                           
 
28 Como há pouco material sobre PBA traduzidos para o português, vale conhecer as terminologias 
utilizadas em inglês e espanhol. PEBA equivale a Arts Based Educacional Research (ABER); PBA 
equivale a Arts based Research (ABR) e Investigación Baseada en las Artes (IBA). 
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perspectiva determina a incorporação do leitor na própria escritura do texto através 

da ativação de sua própria experiência de vida via resignificação de sentidos e 

abertura à reflexão sobre si e sobre o outro.  

A base da perspectiva artística utiliza representações artísticas visuais como 

pinturas, fotografias e imagens em geral, e instaura com freqüência uma relação 

entre a imagem e o texto. Nessa relação é importante pontuar a necessidade de que 

ambos tenham certa consistência e autonomia, que se sustentem separadamente, 

pois só assim a complementaridade entre os dois se dará de forma mais completa. 

Enquanto pistas de um corpo em experiência, nessa pesquisa as imagens ganham 

destaque como registros de momentos e parte da narrativa, abrindo um campo de 

significados e sensações ligados à imagem. As imagens, portanto, são utilizadas 

tanto como registros de histórias e proposições artísticas quanto como disparadoras 

de narrativas e produtoras de linhas virtuais de subjetivação. 

 Escrevendo em primeira pessoa assumi uma posição de narradora que está 

dentro da narrativa, em vulnerável experimentação. Enquanto narradora, me pus a 

contar histórias que possam ser recontadas pelos outros a partir de suas próprias 

experiências. Narrativas que vão gerar fendas que os leitores e interlocutores 

possam preencher com suas próprias memórias, histórias, acontecimentos, 

encontros e imaginação. Como parte do texto, utilizei imagens e proposições 

artísticas visuais, incluindo minha própria produção como artista visual, que 

complementam o texto enquanto registro de momentos e ilustrações que abrem 

campos de significados e sensações ligados à própria imagem ou à narrativa. É 

como memória visual e recuperação do gesto criativo que a imagem dá visualidade 

a novas figuras de pensamento, podendo servir como provocadoras de outras 

experiências. Como resultado do processo de criação, texto e imagem se sustentam 

separadamente para então se complementar.  

 Sobre essa combinação entre imagem e texto, encontrei na a/r/tografia uma 

metodologia que "privilegia tanto o texto (escrito) quanto a imagem (visual) quando 

eles encontram-se em momentos de mestiçagem ou hibridização." (DIAS, 2013, 

p.24). A a/r/tografia, por sua vez, é uma metodologia que se desdobra da PBA e que 

incorpora o método cartográfico para tratar de um conhecimento situado, parcial e 

corporificado, procedendo de modo rizomático para criar circunstâncias e produzir 
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novos conhecimentos, significados, sentidos e visualidades. A palavra  

A/R/Tography ou A/R/Tografia é uma metáfora para A= artist (artista), R= researcher 

(pesquisador), T= teacher (professor) e graphy | grafia= escrita/apresentação. Trata-

se de uma metodologia comprometida com a "criação de circunstâncias que 

produzam conhecimento e compreensão através de processos artísticos." (IRWIN, 

2013, p. 144). Circunstâncias que possam dar passagem para as coisas que vibram 

nos entre-lugares, nas brechas e margens; situações, encontros e acontecimentos 

com algum coeficiente artístico29 que possa ser intensificado; pequenos blocos 

espaço-temporais engajados com a resignificação do presente. 

 Para a a/r/tografia a teoria está viva na experiência praticada no dia a dia, nos 

valores, crenças e convicções que se afirmam na prática diária. Sendo o a/r/tógrafo 

alguém que, com a consciência de um conhecimento encarnado, teoriza sobre a 

própria experiência e se compromete com a própria capacidade reflexiva para então 

ser um(a) autor(a) dessa experiência (BRITZMAN, 2003, p. 64-65). Nesse sentido, 

por ter como território criativo o próprio campo de experiência, o processo de 

pesquisar passa, necessariamente, pelo corpo de sensação do pesquisador. Foi 

partindo desse entendimento que dei passagem não somente a reflexões e 

interpretações teóricas, mas ao que senti e percebi enquanto pesquisadora. Ao que 

criei e produzi a partir das forças que me afetavam. Para a a/r/tografia, saber 

(theoria), fazer (praxis) e criar (poesis) são três formas de pensamento importantes 

(LEGGO, 2001; SULLIVAN, 2000) porque se configuram como formas rizomáticas 

de mapear o mundo, interessadas em criar circunstâncias para produzir 

conhecimento através de processos artísticos (IRWIN, 2013, p. 144).  

 Em contínuo engajamento e disposição reflexiva quanto ao andamento da 

pesquisa, encontrei na a/r/tografia um método para abrir conversações e gerar redes 

de conexões, ao invés de somente informar resultados. Num processo de 

ininterrupta abertura e criação tentei gerar cortes, rupturas e blocos de pensamento 

que podem ser ocupados por outros processos de pesquisa, outras possibilidades 

a/r/tográficas. Enquanto me experimentava como corpo imerso em um território de 

pesquisa e criação, minhas inquietações teóricas, artísticas, sensíveis, éticas e 

políticas foram aos poucos ganhando forma e expressão. Como ar/t/ógrafa, 

                                                           
29 O termo coeficiente artístico foi desenvolvido por Duchamp e será melhor desenvolvido em outro 
momento do texto: DUCHAMP, Marcel. Duchamp du signe: écrits. Paris: Flammarion, 1975. 
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mergulhei nas intensidades do presente para dar língua aos afetos que pediam 

passagem (ROLNIK, 2007, p. 23). Gravei, fotografei, bordei, escrevi com imagens. 

Fiz uma pequena coleção de gestos e movimentos que, aos poucos, se abriram para 

novos campos de significados/sensibilidades, novas sociabilidades e espaços 

afetivos alinhados ao que Bourriaud (2009) denominou estética relacional. 

 Na organização desse campo expressivo, o método cartográfico me ajudou a 

desenhar um mapa de forças com suas ondulações estéticas, conceituais, políticas 

e artísticas. Como sabemos, o mapa é aberto30 e ganha forma a partir dos 

deslocamentos e impasses que definem uma trajetória. Ao lançar um olhar para 

minha experiência de pesquisadora e artista, a intenção é perceber se dessa 

trajetória podemos extrair "indicadores de novos universos de referência suscetíveis 

de adquirirem uma consistência suficiente para revirar uma situação." (GUATTARI 

apud DELEUZE, 1997, p. 76). Além de cartografar esse percurso em sua extensão e 

possível força transformadora, o registro dos meus gestos criativos diz também de 

uma constelação afetiva e sensível, um mapa de intensidades e densidades que 

preenchem o espaço do trajeto (DELEUZE, 1997, p. 76).  

 De corpo aberto para as forças que nos afetam, cartografar é conectar os 

afetos que nos surpreendem, é extrair do sensível suas durações suprasensíveis, a 

virtualidade dos acontecimentos (POZZANA, 2013). Nesse sentido, Rolnik (2007, p. 

66) afirma que o cartógrafo se define por uma certa sensibilidade às intensidades 

que busca expressar. Deleuze complementa que "é o mapa de intensidade que 

distribui os afetos, cuja ligação e valência constituem a cada vez a imagem do corpo, 

imagem sempre remanejável ou transformável em função das constelações afetivas 

que a determinam." (1997, p. 77).  

A cada imagem formada e passível de ser remanejada, identificamos um devir 

minoritário. "O devir é o que subtende o trajeto, como as forças intensivas 

subtendem as forças motrizes. [...] É o devir que faz, do mínimo trajeto ou mesmo de 

uma imobilidade no mesmo lugar, uma viagem." (DELEUZE, 1997, p. 77). No 

encontro e na sobreposição entre trajetos e intensidades cartografei alguns devires, 

alguns encontros sensíveis em relação aos fluxos que me cortavam. E nesse mapa 

                                                           
30 Retomaremos a discussão sobre o mapa na parte 3.4 dessa tese, no momento em que discutimos 
o conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze e Guattari (2007a). 
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é possível localizar pequenos relevos que tanto apontam para os encontros e 

intensidades que marcaram meus territórios de vida e experiência, quanto sinalizam 

possíveis aberturas naqueles que se deixaram afetar por essa pesquisa que se sabe 

inacabada. 

 Para ordenar minha pesquisa, resolvi estruturar a tese em três grandes 

blocos. No primeiro bloco, Devires: a escrita de um corpo em experiência me valho 

de uma escrita mais literária para criar uma espécie de ficção autobiográfica na qual 

utilizo algumas de minhas proposições artísticas para criar uma complementaridade 

entre imagem e texto. Como diz o filósofo Jacques Rancière, "o real precisa ser 

ficcionado para ser pensado”. No mesmo sentido, “a política e a arte, tanto quanto 

os saberes, constroem 'ficções', isto é, rearranjos materiais dos signos e das 

imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que 

se pode fazer." (2005, p. 58-59). É através desses rearranjos que outros regimes de 

sensibilidade podem ser evocados, outras visualidades, modos de ser, de viver e de 

experimentar no mundo. 

 Com a pretensão de mobilizar outras artes de viver, a escrita de um corpo em 

experiência diz de alguns devires minoritários que culminam aqui numa literatura 

menor dividida em duas paragens: como costurar estrelas enquanto flores crescem 

em meu peito e um mesmo outro corpo. Apostando num conhecimento sensível, 

essas paragens convidam o leitor para uma experiência literária e imaginativa, na 

qual os conceitos se desligam de um rigor acadêmico ao ganhar nuances poéticas. 

 Como costurar estrelas enquanto flores crescem em meu peito é uma 

inquietação que ganha respostas à medida que dou ao meu cotidiano outros 

contornos; à medida que reconheço em minha rotina pequenos pontos que podem 

ser intensificados. Enquanto caminho, tento dar passagem aos fluxos exuberantes 

de vida que se escondem nos detalhes e pormenores de nosso dia a dia. Enquanto 

caminho, tento fazer valer as palavras de Nietszche sobre a possibilidade e a 

necessidade de fazer da vida obra de arte. É com essa máxima no pensamento que 

exercito a vida em sua afirmatividade, que positivo as diferenças e experimento o 

cotidiano dos meus gestos em seus fluxos menores. Costurando estrelas na rotina 

dos meus dias, pequenas flores nascem em meu peito e inauguram em minha pele 
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uma sensibilidade para a vida em sentido amplo, sem restrições de cores, classes, 

volumes, gêneros e afins.  

 Com o peito em flor, crio metáforas para dizer do infinito, da abertura, do 

/im/possível. Feita de vento, me lanço ao céu para desenhar horizontes e 

experimentar devires outros. Como estratégia narrativa, anuncio a presença do meu 

corpo/experiência por seus vestígios, sutilezas, fragmentos, gestos, encontros e 

passos. Como uma linha que amarra a narrativa, escrevo o texto em primeira 

pessoa, mas sou apenas presença anunciada. Uma quase não-presença que se faz 

viva apenas no gesto de costurar estrelas enquanto flores crescem em meu peito. A 

capa dessa primeira paragem foi composta a partir de dois bordados sobre tecido 

extraídos da série Travessias de 2014. Série composta por 4 bordados na dimensão 

de 28 x 23cm, intitulados: O salto; A travessia; O Voo; e A queda. 

 Em um mesmo outro corpo, a segunda paragem desse primeiro bloco, retomo 

o percurso do corpo em minha experimentação artística para pensar a passagem do 

corpo-representação para o corpo-experiência. De acordo com Cocchiarale e 

Matesco (2005, p. 17), na arte contemporânea o corpo não pode ser reduzido a um 

âmbito estritamente temático. Como noção abrangente, a corporeidade do próprio 

artista, da arte ou da obra evoca "a busca de uma nova subjetividade em tempos de 

crise individual, intelectual, política, ética e estética". Foi nessa direção que meu 

corpo deixou de ser vestígio para ganhar carne e sensação. Um corpo que se sabe 

híbrido e que não se quer anestesiado, que busca ativar a vibratibilidade da carne ao 

acionar sua capacidade de afetar e ser afetado. A estratégia assumida é a de um 

corpo que se afirma enquanto “sujeito” da experiência para então apagar sua marca 

identitária ao se fundir e fazer rizoma com seu espaço/tempo. Meu corpo vira figura, 

se despe, ganha outras camadas de cor e desaparece nu no infinito do branco. 

 Um mesmo outro corpo nasce e morre a cada ligação simpática que 

estabelecemos com o mundo. Um mesmo outro que se sabe em devir e se coloca 

em abertura para experimentar cada estrato de vida que nos chega por todos os 

lados. Um corpo/subjetividade que se agencia horizontalmente com o mundo. Nem 

maior nem melhor que nada nem ninguém. Um posicionamento ético e político que 

se dessubjetiva para fazer-se outro, que afirma uma profunda ligação com o mundo 

para ampliar em potência os mais diversos horizontes de vida. Um corpo afeito a 
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conexões que ultrapassa os limites da carne e apaga as margens que hierarquizam 

e nos separam da vida. Sobre a capa dessa paragem, escolhi uma fotografia de 

longa exposição da Série Um mesmo outro corpo, 2014, 39 x 31cm.  

 É possível localizar neste primeiro bloco alguns conceitos filosóficos que se 

encontram aqui deslocados da sua função estritamente acadêmica. Entram no texto 

como campo de intensidades que dá forma e substância aos intercessores e às 

figurações por mim criadas e guiam nossas reflexões e inflexões artísticas, 

existenciais e poéticas. Tais conceitos são elucidados com mais detalhes no 

segundo e terceiro bloco da tese.  

 Em (im)permanências: pistas e linhas de composição mapeio as referências 

filosóficas, conceituais e artísticas que contribuíram para dar forma às minhas 

inquietações e produções artísticas e intelectuais. Neste segundo bloco trago duas 

grandes partes com pequenas subdivisões, são elas: um novo gosto pela vida e de 

corpo aberto para o mundo. Cada uma dessas partes está ligada a um dos blocos 

de devires explorados na primeira parte da tese e se referem às pistas e linhas de 

composição que foram fundamentais para a escrita e para a experiência desse 

corpo que vos fala. 

Um novo gosto pela vida, diretamente ligado ao devir Como costurar estrelas 

enquanto flores crescem em meu peito, se refere ao modo como, aos poucos, me 

lancei na aventura de me experimentar artista. No enquanto desse processo, 

explorei uma relação sensível com o mundo ao meu redor e tentei extrair do meu 

cotidiano uma outra intensidade. Fazer da vida obra de arte foi uma das máximas 

que me acompanharam nesse processo. Num enlaçamento entre arte e vida vemos 

nascer outro gosto pela vida, uma estética da existência que flerta com diferentes 

temas: do coeficiente artístico ao coeficiente vida; da matéria bruta à matéria 

sensível; poéticas do cotidiano; sobre derivas e nomadismos; utopias de 

proximidades; a escrita de si; o pessoal é político; uma poética de vestígios; das 

coisas que esquecemos de lembrar. Como capa dessa paragem escolhi uma 

fotografia na qual o infinito do céu abre nosso olhar para um Horizonte expandido, 

titulo dessa obra que possui a dimensão de 21 x 30cm e data de 2013. 

 Em complementaridade com o devir um mesmo outro corpo, em de corpo 

aberto para o mundo minha proposta foi discutir o corpo como superfície porosa de 
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sensação. O corpo aparece aqui como campo de experiência, palco de práticas de 

liberdade que exploram a dimensão múltipla e sensível que não se prende a 

essências, nem tampouco a referências identitárias. Um corpo em devir, um mesmo 

outro corpo que se dessubjetiva em processo infinito de outramento. Dentre as 

temáticas desenvolvidas nesse bloco cito: a subjetividade ciborgue, um híbrido pós-

identitário; o plástico como intercessor para experiências de sensibilização; notas 

para uma clínica das sensações; corpo/experiência/sensação, Lygia Clark e a arte 

como proposição; corpo em devir; um corpo que se despe e se refaz; corpos 

intensivos; margens em dissolução; a desmaterialização do corpo. A imagem de 

capa dessa última paragem é uma fotografia que pode ser impressa em diferentes 

dimensões: Sem Título, 2014.  

 Por fim, o terceiro e último bloco é composto por cinco partes e pensado 

complementar conceitualmente o trabalho. Alguns Ensaios acadêmicos que podem 

ser lidos em ordem aleatória, e nos quais aprofundo questões teóricas lançadas 

durante a execução da tese. Nesse bloco, os autores e conceitos utilizados no 

desenvolvimento da tese são esmiuçados. Como capa do bloco escolhi uma imagem 

que pode ser impressa em diferentes formatos e dimensões e que resultou de um 

trabalho acadêmico que foi recodificado pela impressora por um erro na ocasião da 

impressão: In-process, 2011.  

 No primeiro ensaio acadêmico intitulado um pouco de /im/possível senão eu 

sufoco, eu desdobro a ideia de uma estética da existência a partir de conceitos como 

virtual/virtualização e atual/atualização desenvolvidos por Pierre Levy (1997) com 

influência de suas leituras de Gilles Deleuze e Henri Bergson. Num contexto de 

captura de fluxos criativos, de previsibilidade e de ênfase no óbvio, o /im/possível se 

torna categoria estética e aponta para a necessidade de falarmos sobre coisas que 

não existem. Nesse tópico, a arte torna-se ferramenta para criação de interstícios 

sociais, espaços heterotópicos dos quais extraímos forças para lançarmos bases 

para um presente ainda a ser inventado. Uma estética relacional tal como apontada 

por Nicolas Bourriaud (2009).  

 Pensando na produção de outras práticas e relações com o mundo, nos 

voltamos para os feminismos para pensar sobre corpos, gêneros, subversões e 

resistências: sobre estéticas feministas nas artes visuais. Neste segundo ensaio 
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acadêmico retomamos os feminismos em sua força inventiva que subverte os 

valores tradicionais que incidem sobre o corpo da mulher e, num só tempo, criam 

outras figurações para o corpo, para a subjetividade e para “o sujeito”. Uma coragem 

de criar-se cujo ímpeto inventivo e transformador pode ser considerado a 

característica maior de uma estética feminista. Com um olhar mais apurado para o 

campo das artes visuais, vemos que uma estética feminista se vale da experiência 

de ser mulher para ultrapassar os limites impostos ao gênero feminino. E a partir 

dessa posição é possível recontar a história da arte, repensar a categoria mulher, se 

reapropriar do próprio corpo e, principalmente, apontar horizontes éticos nos quais 

uma multiplicidade de minorias ganhe voz, vez e visibilidade.  

 Utilizando como referência autoras feministas como Rosi Braidotti, Donna 

Harraway, Beatriz Preciado, Margareth Rago e Judith Butler, entendemos que uma 

estética feminista não se subordina às políticas identitárias, tampouco cede à lógica 

do controle biopolítico. É enquanto ruptura radical com os modos de subjetivação 

que nos assujeitam mais do que nos singularizam que recorremos a uma estética 

feminista. Uma via de empoderamento que se vale de conexões pós-identitárias e 

apontam para um horizonte de abertura e sensibilidade às diferenças em sua infinita 

alteridade.   

 Como forma de ultrapassamento das forças que docilizam o 

corpo/subjetividade, nossa aposta no terceiro ensaio é Por uma política do sensível: 

arte, corpo e experiência. Nele nos voltamos para o modo como a arte pode, 

potencialmente, proporcionar experiências singulares ao explorar uma relação 

sensível com o mundo. Adentrando mais no universo da arte contemporânea, 

percebemos as transformações que conduziram a experiência estética para além da 

percepção visual. Nesse contexto, nos valemos do movimento neoconcreto 

brasileiro e vemos como a arte vira uma proposição para ser experimentada pelo 

público, agora participador ativo da obra que só se completa na experiência 

propriamente dita. O corpo, que é alvo constante de capturas biopolíticas, ganha 

centralidade na arte contemporânea e se torna um conceito expandido que 

ultrapassa a materialidade da carne. Vira corpo político que se apropria do cotidiano 

e se revela por gestos, vestígios e ações efêmeras que ganham vida enquanto 

campo de sensações. É via recuperação de um poder de afetar e ser afetado que 

apostamos no corpo como via de singularização, como uma estratégia ética-
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estética-política de resignificação e produção de outras práticas, desejos e relações 

com o mundo.  

 O quarto ensaio é dedicado A aventura de criar-se. É neste momento da tese 

que me valho de Deleuze, Guattari e Foucault para discorrer sobre os processos de 

subjetivação na contemporaneidade. O conceito de dobras, rizoma, multiplicidade, 

devir e singularização são aqui esmiuçados para que possamos desconstruir a ideia 

de essência e desnaturalizar a tradicional concepção de “sujeito” ligado 

exclusivamente a sua interioridade de forma imutável. A partir dessas reflexões, 

minha proposta é apontar um horizonte de autonomia no qual podemos vergar os 

vetores de subjetivação de modo singular, priorizando processos de hetorogênese 

no lugar da reprodução de normas e valores. A aventura de criar-se diz dessa 

possibilidade inventiva como escrita de si. 

 No entanto, a aventura de criar-se passa pela superação de Algumas formas 

de captura: armadilhas biopolíticas e identitárias. Nesse quinto ensaio, nossa 

incursão segue pelo texto de Deleuze sobre as sociedades de controle e pelos 

escritos de Foucault sobre biopolítica, biopoder, sociedade disciplinar e 

governamentabilidade. Nesse momento, o corpo vira alvo biopolítico e nos ajuda a 

pensar a produção de modos de subjetivação dóceis e ortopédicos. A partir do 

controle de fluxos e devires, assistimos a produção de uma espécie de alienação 

autônoma na qual acreditamos ser livres, como condição de controle e 

anestesiamento da nossa força desejante. As capturas identitárias entram aqui como 

elemento que opera na produção de rótulos e padrões que culminam no 

endurecimento e na modelização de nossos processos de subjetivação. A ênfase 

identitária se configura como meio para produzir modos de subjetivação menos 

abertos ao múltiplo e ao devir. Um vetor de endurecimento subjetivo que enfatiza as 

essências e carrega como sombra a negação, a discriminação e a subalternização 

das diferenças e das expressões dissonantes de vida.  

 A partir dessas considerações, posso dizer que optei por iniciar o trabalho 

pelas minhas experimentações como artista e psicóloga. Tal opção se justifica pelo 

fato desta tese ter como objetivo maior a criação de intercessores que atuem como 

vetores de subjetivação capazes de enriquecer, singularizar e ampliar em 

sensibilidade nosso campo de experiências. No entanto, cada um dos blocos da tese 
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se interconectam em inúmeros pontos, e por isso podem também ser lidos 

separadamente ou em ordem aleatória. Por fim, meu desejo é que as experiências e 

reflexões aqui levantadas afetem de algum modo vocês, leitores desse trabalho, e 

quem sabe despertem um desejo de também criar e viver uma outra sensibilidade 

com a vida. 
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Devires: 

 a escrita de um corpo-experiência 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus territórios estão fora de alcance, e não 
porque sejam imaginários; ao contrário, porque 

eu os estou traçando. 

(Gilles Deleuze) 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

Primeira paragem: 

Como costurar estrelas enquanto 

flores crescem em meu peito 
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 Em risco de queda dei um salto, já era início de travessia. Minha primeira 

sensação era a de estar dando um salto no vazio, me lançando em fluxos 

desconhecidos que já diziam de uma travessia cujo fim e finalidade eu desconhecia 

parcialmente. Uma aventura de criar-se, essa era a verve do meu salto. Sobre a 

queda resolvi assumir o risco por sentir que pequenos tombos são partes 

importantes do processo. Em travessia constatei que minha atração maior era pelo 

que desafiava meu pensamento acostumado, pelo que pedia uma força imaginativa 

e me surpreendia por não se limitar ao óbvio. Adoro ser surpreendida, e para tanto 

não preciso daquela grande novidade, o tal do novo que costumam exaltar por aí. O 

novo para mim diz das pequenas variações no mundo, dos 

microdeslocamentos/microestranhamentos que nos lançam outras questões e 

bifurcam nossa subjetividade. Como sou dada a intensidades, o que me atrai mais é 

esse movimento de bifurcar a subjetividade e experimentá-la em suas variações, 

frestas e abismos de sentido. É isso que me acontece por dentro quando essas 

micronovidades entram sem pedir licença. Um movimento que me/nos inaugura para 

outras maneiras de ver, sentir e viver o mundo.  

De minha parte, estou totalmente aberta a inaugurações. Por isso às vezes 

deixo entrar e entro sem consentimento por qualquer porta, fresta ou entrada. Já 

dentro tento criar saídas, qualquer coisa que amplie o caminho, qualquer coisa que 

se sinta. Com um apetite pelo que faz abrir horizontes me defino sem encerramento 

como alguém que gosta de criar outras imagens para os pensamentos e falar sobre 

pensamentos sem imagens. Deixo que a imaginação entre, se instale e produza 

microvariações nas linhas que me constituem por dentro e por fora, microvariações 

em meus campos de experiência e sensação. É nesse espaço entre o que é e o que 

pode ser que coloco a arte para funcionar como dispositivo de proliferação de outras 

variações com o mundo. 

 

 

 

 

                                 

Fig. 1, Roberta Stubs, frames do vídeo Passos, 2011 
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Ah o mundo vasto mundo. Às vezes sinto que vivemos num tempo de 

esquecimento, num tempo de apagamento, de inércia e vazio. Sentimentos 

estranhos esses. Me preenchem de um nada posso e de um nada quero que quase 

me desanimam por completo. Meu consolo é que dentro de mim convivo com uma 

consciência profunda de que aquilo que chamamos mundo deve, primeiro, ser criado 

por nós31. Nada está pronto ou acabado como alguns tentaram nos fazer crer. Tudo 

está em vias de desconstrução. Não me esqueço dessa máxima para fazer da 

minha vida um território mais fértil e criativo; para não deixar que meu desejo de 

viver e de expandir minhas forças caia no apagamento e se perca numa inércia sem 

fim. O que sei é que inventar é resistir e ultrapassar essas forças que nos 

segmentam e esvaziam. É inventando que farei dos meus vazios espaços de 

preenchimento repletos de distâncias transponíveis. Espaços para serem sentidos e 

vividos na medida de cada passo, de cada conexão intensiva com as forças e afetos 

que passam e permanecem em meus territórios de vida. 

Um pouco de possível senão sufoco, ecoa a voz de Foucault em meus 

ouvidos. Olho à minha volta, percebo o que está mais próximo e sinto que o possível 

existe no mundo mesmo ao meu redor, não esta longe. Ele orbita em torno desse 

gesto que absorve o mundo, e pode criar outras visualidades, percepções e 

sensibilidades. O que sinto é que o território mais potente em produção é aquele que 

está mais perto, que diz de um presente do qual extraímos forças para a criação de 

outros possíveis. É com sede de outros mundos neste mundo e de um outros 

contornos para este agora que meu primeiro exercício é colocar alguns elementos 

do meu cotidiano em outro olhar. Do simples e do banal tento extrair algo de 

singular, pequenas intensidades da minha rotina. Rotina que pode ser minha e que 

pode ser tua. Intensidades que talvez te toquem e te cavem alguns orifícios 

sensíveis.  

Vou deixar o território do sensível para depois, agora o que me interessa é a 

exuberância de coisas que dá contornos e volumes para o itinerário de 

meus/nossos32 dias. Abundância que me inaugura para outros universos de 

referências, que me abrem para o infraordinário, para as coisas que servem para 
                                                           

31 Nietzsche, Friedrich. Assim falou zaratustra. Editora Companhia das Letras, 2012. 
32 Nesse texto fiz a opção de combinar e alternar o uso do ‘eu’ e do ‘nós’ para dar a ideia de que, 
quando falo do meu território de vida, falo também dos territórios de vidas de todos aqueles que 
possam ser tocados por este texto. 
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não funcionar33. É pensando nessas coisas que me pergunto onde vivem os botões, 

os clipes, as abotoaduras, os grampos e agulhas que desaparecem aos montes e 

caem no mundo perdido do esquecimento. Talvez estejam todos cravados nos 

imensos mantos e bordados do Bispo do Rosário. Entendi que é somente tendo 

ganhado outras funções que essas coisas podem um dia milagrar flores e virar 

borboletas. Borboletas, botões, passarinhos, gente que ninguém vê, paisagens que 

não notamos. Todas milagrando flores. Tudo coberto de poeira que quando soprada, 

se estiver contra a luz, dança no ar e vira mágica. Uma pergunta que não pode 

calar: Quanto de mundo há nesses objetos, coisas, vidas34? 

 

 

 

Em busca de uma resposta, dou um suspiro profundo e me dispo de algumas 

ênfases como quem abre o peito para o dia. Inspiro esse suspiro bem 

profundamente, todos os dias, o dedicando ao sol. Só então começo a enfatizar 

outras coisas. Sola de chão, raio de luz, ruído de bicho, vento que sopra forte e 

vento que sopra lento. Agora ando por aí assim, espaçando cada passo meu com 

uma abundância de coisas sossegando meu desassossego.  

Foi assim que aprendi que a vida brota em todos os lugares. Entre esses 

lugares que quase sempre desconheço, desenho alguns caminhos atenta ao que 

destoa, às paisagens que vivem sós, ao que há de vivo nesses espaços. Assim meu 

cotidiano vira outro, na medida em que tento dar um trato sensível ao que parece 

banal. O que faço é desconstruir minha visão carregada de obviedades que me 

dizem o que olhar e o que notar, que determinam o que é bonito, feio, válido ou 

descartável. É preciso desconfiar dessas obviedades para ampliar nossos campos 

percepto/intensivos para essa abundância de coisas que nos ensinaram a não 

enxergar.  

  

 
                                                           

33DE BARROS, Manoel. Livro sobre nada. Editora Record, 1996. 
34 GULLAR, Ferreira. Teoria do não-objeto. Jornal do Brasil, p. 1, 1959. 

 

Fig. 2, Roberta Stubs, frames do vídeo Passos, 2011 
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 Agora que enxergo mais, me pergunto sobre o que vejo quando não olho só 

para meus pés. Meu pé-umbigo-centro-do-mundo não pode ser o único foco do meu 

olhar. Qual a paisagem do chão para a sola dos meus sapatos35? Essa sim é uma 

questão que me abre e me inaugura para o que não sei ainda significar. Sigo 

caminhando deixando os fluxos e os ventos gerarem pequenos descentramentos em 

mim, pequenas bifurcações no que antes era somente linha reta. Desvios, linhas de 

fugas, sopros do acaso que me levam para onde antes não imaginava. Como se o 

único caminho fosse andar para os lados que me chegam novos ao invés de seguir 

apenas para frente. Ouvi dizer que é no meio que as coisas ganham velocidade36 e é 

nesse espaço de travessia, entre chegadas e partidas, que quero me experimentar. 

Em devir, percorrendo as intensidades do entre, procuro instalar-me sobre um 

estrato, experimentar as oportunidades que ele me oferece. Tento encontrar um 

lugar favorável, criar alguns movimentos de desterritorialização, "linhas de fuga 

possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar 

segmento por segmento dos contínuos de intensidades, ter sempre um pequeno 

pedaço de uma nova terra"37. É nessa nova terra que faço do meu extrato existencial 

um pequeno território de vida: território de criação, de relações intensivas e 

sensíveis com o mundo, de conexões simpáticas com as forças menores que 

preenchem meus/nossos dias. Meu presente, meu agora, meu cotidiano como 

substrato criativo que amanhece e anoitece comigo. Pontos luminosos na tessitura 

do meu dia a dia; insights, instantes e alguns acontecimentos sensíveis. Sol se vai 

lua vem, e eu me dedico ao céu, a costurar estrelas. Hoje, por exemplo, além de 

comer rúcula com manga no almoço, eu conheci uma vida: 

 

 

 

 
 

                                                           
35 Esse texto foi originalmente publicado em: 
http://robertastubs.blogspot.com.br/search/label/v%C3%ADdeos?updated-ax=2011-02-17T16:38:00-
02:00&max-results=20&start=40&by-date=false 
36 Referência ao texto Rizoma de Deleuze e Guattari (2007a) 
37 Trecho extraído de: (DELEUZE e GUATTARI, 1999, p. 24). 

 

 

Fig. 3, Roberta Stubs, frames do vídeo Passos, 2011 

http://robertastubs.blogspot.com.br/search/label/v%C3%ADdeos?updated-ax=2011-02-17T16:38:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://robertastubs.blogspot.com.br/search/label/v%C3%ADdeos?updated-ax=2011-02-17T16:38:00-02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
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... 
 
Andava. Num dia útil pouco após o almoço, andava só. Eu-olho olhava 
mais para o chão do que para o céu neste dia, e o que se antecipou ao 
meu olhar foram suas meias listradas. Listras sempre me atraíram. Pés, 
sapatos e passos também. Das listras percorri um corpo franzino e 
encontrei um rosto de vida antiga e vivida. Linhas de tempo falavam por 
aquele rosto, linhas de tempo falavam por aquele corpo. Imediatamente 
me afundei numa vida que desconhecia completamente. Sem nada ouvir, 
sem nada saber dessa simpática senhora, vibraram em mim vozes, 
imagens, sentimentos e texturas que me eram estranhas e, em paradoxo, 
me pertenciam com certa familiaridade. Interrompi meus passos, hesitei 
minha sequência de dia e quis conhecê-la; saber seu nome, idade, 
história, hábitos de vida, tristezas, alegrias e sínteses de sabedoria. O que 
consegui fazer foi abordá-la com timidez e ouvir em voz mais tímida ainda 
um consentimento para uma foto e seu nome soletrado espaçadamente, 
nome que não guardei. Um corpo de vida antiga e vivida posou acanhado 
para meu olhar. 
 
Revelei a foto e andava com ela na bolsa, na esperança de encontrar 
aquela senhora e poder presenteá-la, apreender seu nome e um pouco 
da vida daquela vida. Já passado algum tempo, fui almoçar num lugar que 
não estava mais lá e acabei indo em outro. Foi então que eu conheci uma 
vida. 
 
... 
Reencontrei Mikari Sokubu a esperar a filha para o almoço. De início não 
me reconheceu, mas logo a memória veio à pele e nos olhamos com 
familiar alegria. Num susto imenso ela se pôs a olhar a foto que logo a 
encheu de alegria. Abraços, abraços e sorrisos não faltaram em gratidão. 
Numa fração de segundos foram quatro abraços seguidos de sorrisos 
tímidos e abertos pela surpresa feliz de uma gentileza. Eu também fiquei 
muito feliz com aquele reencontro, em vê-la de perto com tamanha e 
sincera alegria. Depois disso, segui minha rotina com um sorriso fácil no 
rosto e um bom encontro para contar e lembrar. Agora sim posso dizer 
que conheci uma vida. Mikari Sokubu, uma simpática senhora de 80 anos, 
nasceu no dia 30 de março e mora numa chácara porque sempre gostou 
de trabalhar com a terra. Felizmente conseguiu comprar um pedaço de 
chão para chamar de seu e lá vive com saúde, vindo para a cidade dia 
sim dia não para encontrar sua filha e com ela almoçar. Sei que o que sei 
é pouco para dizer com ênfase que conheci uma vida. Mas isso não me 
acanha, pois sei também que o que senti foi alegre e vivo, e fez eterno 
aquele instante que, certamente, não será deixado ao esquecimento.  

 
Fig. 4, Roberta Stubs, Hoje eu encontrei uma vida, 2012. 
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Com fôlego renovado por um bom encontro, sei que em cada esquina, em 

cada curva, essa e outras vidas existem e pulsam. Uma vida está em toda parte, em 

imanência em todos os momentos que compõem a travessia dos meus dias, em 

todos os momentos que contenham singularidades capazes de atualizar e 

(re)significar o presente. Porém, pode acontecer e acontece, dessas e outras vidas 

serem esquecidas por permanecerem fechadas na subalternidade ou nas margens 

que falam e gritam, mas que nem sempre somos capazes de escutar. Vidas até 

famintas, mas nunca pobres de experiência38. Aliás, nada nem ninguém é pobre de 

experiência. Pobre mesmo são aqueles que se julgam maiores e melhores, que 

vivem uma hierarquia inventada e fecham os olhos para essa abundancia que é 

viver. Viver, vida. Palavras amplas que pedem um enriquecimento sensível de nossa 

experiência com o mundo.  

Vamos todos exercitar nossa sensibilidade, vamos todos dar passagens aos 

mais diversos fluxos de vida deixando que os encontros ganhem forma e criem 
                                                           

38 Trecho extraído de Anzaldua (2000, p. 235). 

Fig. 5, Roberta Stubs, Hoje eu encontrei uma vida, 2012 
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pequenos pontos singulares de conexão com diferentes territórios existenciais. 

Imprimindo intensidades em meus espaços cotidianos, tento dar outros relevos para 

a rotina dos meus dias, tento escrever sobre as coisas que mais me ligam à vida em 

sua profundidade não superficial. Uma escrita sobre momentos de alta intensidade 

que perpassam meus próprios movimentos, pensamentos e gestos.39 Escrevo sobre 

uma pena que voa contra a luz e contra a terra vermelha quando o dia entardece. 

Sobre balões de ar, luzes queimadas ou prestes a queimar, sobre uma senhora que 

vai e vem várias vezes na área descoberta do seu prédio. Intensificando minhas 

relações com o mundo, escrevo imagens, experiências, devires, vídeos, histórias e 

acontecimentos. "Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para 

reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais 

íntima comigo mesma e consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me 

[...]"40. 

Escrever para mim é bordar no mundo minhas experiências sensíveis, é me 

tecer neste espaço/tempo pelos rastros, vestígios e marcas que essas experiências 

deixam em meu corpo/subjetividade. Com várias marcas gravadas em minha pele, 

estou certa que meu texto sou eu mesma em transformação e abertura para os 

fluxos que me cortam a retina. Eu-texto, eu-composição, eu em processo 

atravessando os dias e deixando que encontros e momentos escrevam suas 

histórias nessa superfície porosa que sou eu. Foi pensando nesses encontros e 

momentos, muitas vezes superficiais, que me voltei às pistas e vestígios que dão 

corpo à minha memória. Exercitar a memória é tirar a lembrança do passado e trazer 

para o agora algumas coisas que esquecemos de lembrar. 

 

 

 

  

  

                                                           
39 Sobre a escrita de si, nos diz Anzaldua (2000, p. 235) "escreva sobre o que mais nos liga a vida, a 
sensação do corpo, a imagem vista, a expansão da psique em tranquilidade; momentos de alta 
intensidade, seus movimentos, sons, pensamentos." 
40 Ibidem, p. 232. 
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Olhe para o céu, feche os olhos e imagine. Descanse seu pensamento numa 

nuvem e deixe que ele se dissipe em outras temporalidades da sua história. Se 

imagine criança a contar estrelas, a adivinhar as formas das nuvens no céu. Na 

imensidão da sua memória, encontre alguma imagem de lembrança, algum 

resquício de outro tempo que ainda te habita e te aquece. Conte para você mesma 

sua própria história, quem sabe até uma outra versão para o que te fez e faz ser o 

que é hoje. Toda atenta a reminiscências vou raspar minhas memórias. Quero 

lembrar de alguns momentos que me ligam a mim mesma e ao que ainda posso ser.  

Olhando para o céu, me encontrei comigo mesma aos 8 anos andando de 

bike pela rua. Foi quando engoli meu primeiro mosquito. Não sei dizer que dia da 

semana era, mas lembro muito bem de estar andando de bicicleta, sentindo a brisa 

no meu rosto. Foi quando ouvi e senti um estalo entre os dentes seguido de um 

gosto amargo na língua. Em meus joelhos havia um ralado dos grandes que não me 

impedia em nada de pedalar livre na minha pequena cidade natal. Esses insights, 

que parecem não servir para nada, costuram por dentro minha história e me lançam 

numa relação profunda com minhas memórias e com o que sei de mim neste agora.  

 

Fig. 6, Roberta Stubs, Das coisas que esquecemos de lembrar,  2012.Fotografia, 69 x 93cm 



54 
 

Me vasculhando ainda mais por dentro, lembro também de quando virei 

passarinho pela primeira vez. Eu estava lá no alto, empoleirada num pé de 

jabuticaba quando aprendi a assoviar. Fazer o vento que sai pela boca virar música 

é muito difícil, principalmente pela primeira vez. Foram horas de ensaio e 

observação. Fiz muitas aulas com outras crianças que me passavam técnicas de 

como posicionar a língua corretamente e fazer o biquinho exato para o sopro passar 

e virar nota.  

Hoje, além de assoviar, tento desvendar a anatomia do céu para, quem sabe, 

um dia aprender a voar. Para tanto mapeio o vôo dos pássaros, tento cartografar a 

direção dos ventos e o percurso exato dos raios quando atingem a terra. O medo do 

salto eu já perdi. Ganho coragem para a travessia na medida em que presto atenção 

aos pontos que bordam singularidades na pele da minha existência. Me torno mais 

forte e íntima de mim mesma. Mais auto-(des)conhecedora das coisas que 

passaram e pousaram na superfície profunda desse corpo/subjetividade que atende 

pelo nome de roberta.  

 

 

 

Assoviando e contando nuvens, com a luz do entardecer me ofuscando entre 

a paisagem, sento num balanço que parece ter saído de lugar algum e deixo o 

tempo cavar profundidades em minha pele. Dentro de mim, esse espaço que é pura 

exterioridade vergada e tornada dentro é sempre outono, é sempre entardecer, 

Fig. 7, Roberta Stubs, Frames do vídeo Um bom lugar para memórias, 2011 
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sempre um bom lugar para memórias. Completamente absorta, balanço e dedico 

frações de tempo para o céu41. De olhos cerrados, de longe ouço uma oração: O céu 

nosso de cada dia amém. O céu nosso de cada dia amém. O céu nosso de cada dia 

amém. Sim, o céu nasce para todos, é meu, é seu, é de ninguém. É infinito e além. 

De algum modo que não sei explicar sinto o infinito do céu criar morada dentro de 

mim, e com essa marca no corpo balanço em silêncio. Pratico a fenomenologia de 

me perder num tempo próprio, experimentando e vivendo a duração intensiva de 

cada instante do meu agora.  

 

 

  

 Ligada que estou a mim e ao mundo, nasce agora uma consciência que meu 

presente é povoado por pedaços de novas terras carregadas de acontecimentos, 

encontros, acasos e fluxos exuberantes de vida. Decido que quero viver por 

exuberância e deixar, sempre que possível, a rotina (trans)bordar-me. _Que as 

forças do mundo desenhem os contornos de meus caminhos e me façam ver flores 

onde vejo apenas terra seca e infértil. Com fé renovada na vida descubro que há 

pessoas que vêem flores. Há flores em toda parte. Vejo flores em mim e em você42.  

 

  

 

 

                                                           
41 Segue link para o vídeo Frações de tempo para o céu. 
http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/02/fracoes-de-tempo-para-o-ceu.html 
42 Segue link para o vídeo Flor em vermelho luz. http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/01/flor-em-
vermelho-luz.html 

Fig. 8, Roberta Stubs, Frames do vídeo Flor em vermelho luz, 2011. 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/02/fracoes-de-tempo-para-o-ceu.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/01/flor-em-vermelho-luz.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/01/flor-em-vermelho-luz.html
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 Em flor, sinto que sou sempre semente pronta pra nascer. Porém, sou 

semente sem inocência e sei que para nascer morri. É preciso morrer sempre para 

nascermo-nos outros, e com a sabedoria do fim, sou sempre recomeço. Com essa 

marca no corpo, às vezes acordo e quero sair correndo. Sinto que a vida não 

basta43. Corro, corro, corro até deixar meu corpo exausto e cair esgotada no asfalto 

quente. De pele suja e arranhada sinto o calor do chão penetrar meu corpo sem 

alento. O sol de agora não me consola nem me renova. Choro em silêncio, pois sei 

que os muros são surdos. Insisto em não abrir os olhos e não me esforço para sair 

do chão. Um corpo que não agüenta mais, é assim que vivo esse momento de 

máximo esgotamento.  

 

 

 

 

 Com muito esforço, meu corpo caído junta forças para se reerguer, minhas 

pálpebras se abrem e uma luz intensa inunda minhas pupilas. Nesse instante, vejo 

que uma flor nasceu na rua, desbotada e insegura rompeu o asfalto com vigor frágil, 

mas vivo. É feia mas é uma flor!44 Diante dela, sou tomada por um novo amor pelo 

desconhecido45 e percebo que daquele chão árido, um /im/possível nasceu e se fez 

forma. Uma nova sensibilidade se afirmou naquele bloco de concreto e, onde nada 

era possível, um campo de possibilidades se abriu e se inaugurou. Ouvi dizer que é 

preciso estar agreste para respirar sem oxigênio46, que é esgotando o possível que o 

criamos47. Entregue ao chão e ao tombo, percebo que o esgotamento é condição de 

criação, ele "[...]desata aquilo que nos 'liga' ao mundo, que nos 'prende' a ele e aos 

outros, que nos 'agarra' às suas palavras e imagens, que nos 'conforta' no interior da 

ilusão da inteireza (do eu, do nós, do sentido, da liberdade, do futuro)" 48. 

                                                           
43 Referência à: GULLAR, Ferreira. Teoria do não-objeto. Jornal do Brasil, p. 1, 1959. 
44 Referência à: ANDRADE, C. D. A flor e a náusea. 23. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
45Expressão utilizada por GUATTARI (2000). 
46Expressão extraída de DELEUZE (1994). 
47PELBART ( 2013) 
48 PELBART (2013, p. 46) 

Fig. 9, Roberta Stubs, frames do vídeo Hoje eu acordei e quis sair correndo, 2011. 
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 Nesse solo seco que sou eu agora, uma vida também pode brotar. Inteira e 

sem ilusão, estou frágil e forte, esgotada e toda repleta de vontade de mais querer. 

Sou também essa flor no asfalto que insiste em afirmar a vida para nascer e viver 

em territórios dos mais vulneráveis e inóspitos. No alto de uma queda vi o dia 

amanhecer em luz. Corri para um tombo que me renovou, rasgou minha carne e 

transformou dor em poesia. Despedaçou uma falsa alegria e fez brotar em mim 

flores estranhas e fortes, flores de asfalto quente que correm em meu sangue. 

Flores de resistências e criação, esse é o jardim que cresceu em meu peito depois 

da queda.  

 

  

 

 

 

 

 

 Com o peito em flor, ultrapasso os limites dos meus horizontes a criar linhas 

de excedência, a fazer do meu presente um campo expandido de pura 

experimentação sensível. Dentro de mim, carrego a consciência da existência de 

terras férteis, em estado nascente quando as margens se encontram e fazem festa. 

Celebrando a vida em potência, novas terras se formam, se combinam, se mesclam, 

dançam, transbordam e se fazem outras. Terras híbridas, mestiças, queers, 

libertárias. Novas terras, ainda sem nome e que dispensam definições. Lembra? É 

no meio que as coisas ganham velocidades. 

 É o meio dos encontros, das vizinhanças, das trocas intensivas e das 

conversações. É o meio das indefinições, das combinações que não combinam, das 

contaminações, do neutro, do sem nome, sem cor, sem forma nem volume. É o meio 

de todas as formas, volumes e cores possíveis. É o meio das infinitas possibilidades 

e conexões. Híbrida, aberta, múltipla, potente e mestiça, é neste meio que quero 

 

Fig. 10, Roberta Stubs, frames do vídeo  
Estético-movement, 2011. 
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ficar e me ampliar. Sou dada a infinitos e à arte de ampliar horizontes. Sou feita de 

vento, toda repleta de redemoinhos que me levam para o mar, para o céu e para o 

sol. Em devir contínuo, por entre espaços e travessias, construo uma morada em 

cima de um hífen e navego por hiatos desenhando horizontes.  
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Segunda paragem:  

Um mesmo outro corpo 
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Certo dia saí de carro pela cidade onde moro, que poderia ser qualquer lugar. 

Acostumada que estava a olhar para os desvios e curvas dos meus caminhos, vi um 

manequim pendurado num latão de lixo. Era um corpo de plástico, tamanho criança. 

Estacionei, fotografei e adotei esse infante como minha companhia. O plástico 

sempre me disse algo do orgânico, e ali um corpo de plástico me dizia ainda mais. O 

fato de tê-lo encontrado no lixo também era, no mínimo, interessante. Pra mim, 

aquele corpo tinha uma memória, era um pedaço de plástico com uma pele suja e 

marcada de história49. O que ele contava para mim? O que eu contaria a partir dele? 

O que me ligava e/ou distanciava daquele corpo? 

 

                                  

 

Logo transformei aquele corpo-plástico-orgânico numa figuração para pensar 

a inserção dos nossos corpos no contemporâneo. O plástico é frio, é artificial. Serve 

aqui como prótese que me separa do que posso, pois não deixa passar as forças 

que preciso para fazer o corpo vibrar. O estranho é que, minha própria carne, que 

não é de plástico, várias vezes parece fria e quase congela os movimentos que meu 

corpo tenta fazer. Acho que sobre minha pele uma camada de plástico tem se 

instalado, aprisionando minha capacidade de afetar e de ser afetada em moléculas 

poliméricas. Isso é ainda uma suspeita, mas se penso com Deleuze recupero: o 

mais profundo é a pele. Cobrindo toda minha superfície, sei que é a pele o maior 

órgão do meu corpo e, por isso, suspeito também que tê-la imobilizada vá interferir 

em minhas mais íntimas camadas. Não quero que meu corpo deixe de pulsar desejo 

e produção. Não quero ser apenas uma pele seca que perambula pela vida sem 

senti-la ou sentindo-a pela metade. 

                                                           
49 Em julho de 2011 produzi um vídeo com este manequim que intitulei Inscrições em Pele de 
Plástico-orgânico. Nele imprimi algumas memórias que guardava em meu computador, vídeos que 
havia feito em ocasiões diversas, como festas de família. 
http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/07/inscricoes-num-corpo-pos-organico.html 

Fig. 11, Roberta Stubs, Frames do vídeo Inscrição em Pele de plástico-orgânico, 2011. 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/07/inscricoes-num-corpo-pos-organico.html
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Figura 28 - foto da Instalação Pele, realizada na UNESP-Assis, 2012. 

 

 

 

 

Talvez o efeito do plástico em nossos corpos seja um anestesiamento do 

potencial expansivo destes. Como uma tecnologia da pele que incide para amortizá-

los e anestesiá-los. Se no século XX as forças foram investidas na disciplinarização 

dos corpos, no século XXI as próteses poliméricas chegam para silenciá-los 

definitivamente. Silicone, maquiagem, tecnologias de gêneros, pílulas e hormônios 

fazem parte desse universo polimérico que nos transforma em manequins, em 

corpos moldáveis. Corpos moldados para não ter memória, para reproduzir desejos 

e práticas pré-definidas. Corpos que giram infinitamente num mesmo eixo até 

ficarem tontos e caírem mortos, ou saírem por aí como zumbis50. Um corpo todo 

encapado de rótulos, rótulos que nada dizem da potência de expansão da vida. Um 

corpo capturado e de sensações anestesiadas. Uma casca. 

Em minha pele, essa enorme superfície de inscrição, há marcas e direções 

que eu não escolhi, ou que acredito ter escolhido, mas não são minhas por opção. 

São marcas que há anos se acumulam e formam uma casca de impermeabilização. 

Uma casca seca, casca de aparência; casca maquiada que se supõe livre, 

submissa, ensimesmada. Casca. 

                                                           
50 O vídeo Corpo Poroso foi criado para a oficina de emplastificação que realizei na UNESP-Assis em 
junho de 2012. O vídeo nasceu pelo desejo de experimentar-me emplastificada antes de proporcionar 
essa sensação na oficina. Era preciso sentir na pele essa sensação para me integrar melhor com 
minha própria proposta. Posso dizer com conhecimento que a sensação de ser emplastificada de 
corpo todo é muito ruim, talvez por remeter ao aprisionamento de si, a um corpo oprimido.. 
http://lixoinprocess.blogspot.com.br/2012/05/corpo-poroso.html 

 
Fig. 12, Foto da Instalação Pele, realizada na Unesp-Assis, 2012. 

http://lixoinprocess.blogspot.com.br/2012/05/corpo-poroso.html
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Com o tempo corremos o risco de esta casca ocupar o lugar da pele e 

anestesiá-la; anestesiar esse que é o nosso maior órgão em sensação. Preciso 

sentir que não sinto mais, perceber que nada mais me afeta e, assim, decidir que 

não quero essa casca em mim. Não quero nada que me amorteça os sentidos. Essa 

casca precisa virar casulo; e de dentro dele, outra pele e outro corpo precisam 

nascer. 

Aflita pelo medo de nada mais sentir, me visualizo como um corpo sem 

cabeça, oco e moldado em duréx (figura 12). Neste corpo não há nada escrito. Não 

é homem nem mulher, não tem sexo nem desejo. É um corpo sem gênero e sem 

nenhuma inscrição, ao menos em termos de aparência. Um corpo pré-ontológico 

ainda sem as marcas que segmentam por dentro a subjetividade. Um corpo vazio, 

que pode ser pré ou pós-sujeitx, pré ou pós-orgânico. Um corpo oco ou repleto de 

possíveis.  

E me olhando como essa estranha figura, pergunto-me o que posso como 

corpo híbrido, quase abjeto. Como corpo oco e de plástico por onde passo51 mobilizo 

                                                           
51 Este corpo feito de plástico filme envolto em vários metros de duréx possui a dimensão de um 
corpo real sem cabeça, cerca de 1 m e 20 cm. Utilizei esse corpo em várias ocasiões, em instalações 
montadas na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e na UNESP de Assis, em bares e na casa de 
amigos. Uma de suas últimas aparições é bem recente; foi num casamento queer realizado numa 
ocupação artística que aconteceu na UEM por ocasião da visita da pesquisadora francesa Marie 
Helene Bourcier. O corpo se casou com uma mulher usando um vestido de plástico-bolha 

Fig. 13, Roberta Stubs, Frame do vídeo Corpo poroso, 2012 
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afetos de rechaço, negação ou indiferença, afetos que apontam para o que não 

queremos reconhecer como próprio e pessoal. Não sou vazia, tampouco artificial e 

fria como esse molde de plástico que acaba de invadir e bifurcar minha 

subjetividade.   

Gerar um estranhamento e sinalizar algo que não queremos ser já produz 

linhas de subjetivação que levam nossos territórios existenciais para outros campos. 

Afectos e perceptos são mobilizados e este corpo-abjeto entra em mim e se instala 

em algum lugar que ainda não reconheço tão bem. Talvez, quando eu fechar meus 

olhos e me lembrar dessa figura estranha e artificial, eu me visualize toda envolta 

em plástico (figura 13), girando, girando, até que meus poros sufocados peçam por 

oxigenação. Depois, já quase sem ar, talvez eu abra os olhos, estique meus 

membros e me coloque a caminhar tirando de mim essas membranas que me 

afastam do que sinto e que impedem meu corpo de transbordar. Vou caminhando 

toda desajeitada, com aquela sensação estranha de um corpo que parece sentir o 

vento pela primeira vez: uma recém-nascida ainda com a marca traumática de cair 

novamente no mundo.  

 

 

Para nascer de novo, ativei a dimensão sensível e sensorial do meu corpo; 

fiquei vulnerável às alterações de pressão e calor que transformaram minha casca 

                                                                                                                                                                                     
acompanhada de outra mulher com cabeça de Gorilla Girls. 

Fig. 14, Corpos-casulos, oficina de emplastificação, 2012. 
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em casulo e ativaram o aspecto de maleabilidade e moldabilidade próprias de um 

elemento plástico. Descobri que posso fazer meus próprios moldes sem perder a 

abertura para o mundo, sem abrir mão do devir que não cessa em me apresentar a 

novos territórios. Não preciso vestir nenhuma casca pronta; elas me endurecem, me 

fecham e diminuem meu alcance inventivo no mundo. Posso ser autora dos meus 

próprios campos existenciais ou, pelo menos, ter mais autonomia nos campos que 

me chegam prontos. Agora sinto que há algo de novo ativado em mim. Um desejo 

crescente de nascer, nascer e nascer. Uma vontade incontrolável de me fazer e 

refazer constantemente. Um estado de contínua abertura para o que amplia a vida.  

 

 

Uma luz se acendeu em minha carne e fui tocada pelo múltiplo, pela 

tranquilidade de um vir a ser que não teme a desconstrução, pois se sabe repleto de 

passagens e permanências. Em sonho, entrei numa máquina de multiplicação de 

eu's (figura 31)52 e me confrontei com meu rosto infinitizado num jogo de espelhos 

que estavam ali para descentrar e abrir minha subjetividade para um eu-somos. No 

centro, um corpo plástico de pele dourada todo em luz e neon cintilava e invadia 

minha retina dizendo ser possível nascer de novo. Sim, aquela luminescência 

ofuscava meus territórios acostumados, amolecia a camada de casca que envolvia 

minha pele e me abria para algo que eu ainda desconhecia. Foi aí que percebi que 

                                                           
52 Instalação montada e criada em 2011 para o V Seminário Internacional Pensando Gêneros, 
realizado na UNESP de Assis, SP. A instalação era composta por dois espaços integrados entre si e 
separados do espaço exterior por uma camada de plástico bolha. Ao entrarem nesses espaços as 
pessoas passavam por um jogo de espelho formado por 4 espelhos que multiplicava a imagem delas 
dependendo do angulo. No centro, entre esses dois espaços, havia o corpo de um manequim envolto 
em luz remetendo a ideia de um corpo sempre em estado nascente. 

Fig. 15,Roberta Stubs, Instalação plástica-orgânica de multiplicação de eu's, 2011. 
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aquela luz apontava para a dimensão maleável do plástico, um estrato de vida no 

qual eu não precisava ser dócil, tampouco andar somente em linha reta. Era preciso 

seguir essa pista de luz, imergir nesse emaranhado de linhas ao mesmo tempo 

duras e flexíveis, entrar num combate sem fim pelo que se flexibiliza e, assim, 

ampliar meus campos existenciais. 

Este combate sem fim diz de um processo constante de dobrar-se, redobrar-

se e desdobrar-se. Trata da imersão num emaranhado de linhas que nos subjetivam 

por todos os lados e com as quais tanto podemos nos singularizar, quanto nos 

assujeitar. Não sou ingênua, já não somos mais daquele tempo no qual não 

sabíamos das coisas. Sei que isso que chamamos de criativo, próprio e singular é 

alvo de captura, sendo inclusive fonte de renovação para o Capital Mundial 

Integrado. Por isso é preciso estar atento e forte. Aquela luz serve para me lembrar, 

constantemente, de usar as tecnologias que incidem sobre meu corpo-subjetividade 

como próteses de potencialização das minhas conexões com o mundo. Essa luz 

ativa minha plasticidade performática e é nela que eu aposto para acionar o campo 

de sensações que me conecta com minha carne.  

Sou múltipla. Sou aberta. Sou sensível às variações do nosso tempo. Sou 

híbrida e sedenta por conexões que me ampliem e que ampliem também minhas 

possibilidades de diferenciação. Pelo menos é isso que quero ser, é essa a 

figuração que assumo como proposta para pensar e criar novas variações no 

mundo.  

Para criar outros relevos e suavidades com o mundo precisamos antes ativar 

nosso corpo sensível, ser tanto razão quanto sensação. Pensando no sensível, 

decidi envolver vários corpos em plástico para extrair dali outra plasticidade53 (figura 

30). Via emplastificação, eu sufocava os poros do corpo com plástico filme, 

despertava um desejo e uma necessidade de oxigenação que, então, davam 

passagem a outros fluxos. Durante o processo, após algumas experimentações, 

esses corpos assumiam posições fetais. Ficavam no chão, deitados e envoltos no 

                                                           
53 Em 2011 realizei uma oficina de emplastificação de corpos na UNESP de Assis, num evento ligado 
à semana de combate à homofobia realizada pelo meu grupo de pesquisa, nessa oficina fiz uso do 
plástico filme para envolver os corpos das pessoas entre si e depois insoladamente. Em outro 
formato, desenvolvi atividades semelhantes a esta oficina na disciplina que ministrei no curso de 
Especialização em Saúde Mental da UEM e também na disciplina de Processos Grupais, pela qual 
era responsável no curso de Psicologia da mesma universidade.  
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plástico, se contorcendo até que alguma camada de pele se rompesse. O que eu via 

era o nascimento de um corpo híbrido, cujos resquícios de artificialidade e 

inorganicidade desapareciam no ato do rompimento de um casulo plástico. Entre a 

carne e o plástico, a razão e a sensação, havia uma política de vizinhança que fazia 

das fronteiras um território de vida e proliferação. 

O plástico foi canal de resignificação de territórios existenciais, de ampliação 

em potência dos nossos campos de experiência, de potencialização da nossa 

capacidade de afetar e ser afetado. Esse artefato protético me levou e ainda leva ao 

campo das sensações e do sensível, esse imenso campo de forças que circula em 

imanência. As sensações e o sensível não possuem hierarquia, são donas de uma 

inalienável disposição ética ao respeito às várias formas de viver, independente de 

cor, espaço, volume ou variação. Mais uma vez, uma luz se acende em meu corpo, 

que ganha mais um tom de brilho.  

 
                                                                                  Fig. 16, Roberta Stubs, Entre-corpos, 2013-2014. Fotografia, 45 x 30cm, 



67 
 

Meu corpo agora é todo afeito a conexões simpáticas com o mundo. Minha 

pele, maleável e toda composta de aberturas. Meu hibridismo só me aumenta; um 

desejo de metamorfose me toma completamente. Passo a andar pelo mundo com 

sede de senti-lo tão completamente a ponto de perder os meus sentidos. Me projeto 

na paisagem já sabendo que ela me penetra e se funde a minha carne que treme a 

cada toque sensível daquilo que meu olho vê, dos cheiros que meu corpo devora. 

Em cada lugar um tempo diferente passa; em cada localidade, uma luz, um vento, 

uma história vibra e faz vibrar minha pele, deixando rastros e resquícios em todos os 

orifícios sensíveis desta superfície porosa que sou eu. Um mesmo e outro corpo 

nascem e morrem a cada toque, a cada encontro. Agora sou a paisagem que meus 

olhos observavam atentos. Agora sou mundo, sou vasta e contenho multidões54.  

 

 
 

 

Marco minha posição no espaço e faço rizoma. Dou passagem ao múltiplo 

fazendo a paisagem atravessar meu corpo e delinear contornos e relevos de luz em 

                                                           
54 Referência ao poema Folhas de relva de Walt Whitman (1990) 

Fig. 17, Roberta Stubs, Um mesmo outro corpo, 2012-14. Fotografia, 83 x 123 cm. 
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minha pele. Percebo que há apenas uma pele sensível entre as coisas. É esta 

superfície sensível que se coloca entre o corpo e o mundo, e entre tantas outras 

demarcações de limites entre uma coisa e outra. Meu corpo é essa superfície 

sensível que cria um tênue limite sem rastros de separação. Como nômade e 

ciborgue aprendi que a distância não separa, mas cria um espaço para proliferações 

infinitas de conjunções sensíveis e desejantes. Quero ocupar esses espaços e criar 

outros abertos como esse. Não sou maior ou melhor que nada nem ninguém, 

coabito um mesmo universo com o qual estou eticamente fusionada.  

Através desse encontro ético e existencial ocorre um apagamento e uma 

corrosão das linhas duras que me cortam e me segmentam. Meu ego, meu 

narcisismo, minha vontade de poder se esfacelam na medida em que minhas 

margens se encontram com outras. Desconstruo-me sem me perder, já me 

nascendo outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por um sentimento de 

mundo saio por aí fazendo rizoma, 

deixando que os mais diversos relevos 

imprimam camadas de tempo em minha 

pele; deixando que cavem profundidades 

sensíveis que só façam transbordar minha 

capacidade de expansão. Nesse devir, sou 

tomada por fluxos que me singularizam, 

que me tocam e se ramificam em tramas 

sensíveis e afetivas. Olho para mim e me 

vejo tomada de luz. Olho ao meu redor e 

percebo que há vários pontos reluzentes 

que sinalizam tudo que é simpático a 

conexões. Caminhando nos lugares que já 

conheço, povoados de bichos, coisas e 

formas diversas, vejo pontos de luz 

aumentarem sensivelmente. Afetar e ser 

afetado, isso não sai do meu pensamento. 

Somos todos multidão. Somos todos feitos 

de luz. 
 

Fig. 18, Roberta Stubs,Cortes em vermelho luz, 2015.  
Fotografia, 30 x 20cm. 



69 
 

Acostumamo-nos a pensar que nos corpos existem entidades: sexualidades, 

doença mental, valores. Mas os corpos são puras relações de forças55, um imenso 

campo intensivo todo disposto a transbordamentos. Quando descubro que meu 

corpo pode mais, mais e sempre mais do que me fizeram acreditar a vida toda, me 

apodero das minhas forças e cresço em vitalidade.  

Vou sair gritando que somos grandes, que somos nada e tudo ao mesmo 

tempo. Vou transbordar em praça pública, gozar coletivamente a potência de viver. 

Quero irradiar força até derreter o que nos amarra por dentro e por fora, o que se 

instala entre o que eu sou e o que eu posso ser. Quero o brilho que reluz possíveis e 

que ativa em nossos corpos um desejo de mais querer. Há feixes de luz em todos 

nós, em maior ou menor intensidade. Antes era apenas um ponto de neon; agora, 

esses feixes envolvem todo meu corpo e me instalam em algum outro lugar que me 

preenche completamente. Cheia de luz, volto e me lanço nômade em um presente 

ainda a ser inventado.  

Agora sou corpo que se agencia sensivelmente com o mundo; corpo que se 

sabe múltiplo e que se posiciona em abertura para as forças e intensidades que 

ampliam nossas ligações simpáticas com o presente. Irradiando uma força 

expansiva, os limites do meu corpo começam a se dissolver. As linhas que me 

dissociam do mundo viram nuances e traços sutis que nada possuem de separação. 

Sem ênfase nem centralidade, meu corpo/subjetividade pouco a pouco quase se 

desfaz no espaço. Vira ponto de inflexão cósmica, um campo imanente de trocas 

intensivas. Como rumor discreto de um corpo que se sabe devir, me esvazio de 

representações e deixo meus contornos no mundo quase se apagarem. Pequenos 

pontos de apagamento se insinuam em minha pele e geram dobras nessa superfície 

porosa que não se cansa de fazer-se outra. 

 Sou corpo em devir feita de luz, vento, céu e mar. Não preciso de nome, 

sobrenome nem marca registrada. Encontro-me em conexão profunda com as forças 

do mundo e são elas que me definem assim, sem definição acabada. Como vestígio 

de corpo me desfaço dos endurecimentos do ego e dou rasteira nos riscos 

narcísicos que tentam encerrar minhas aberturas num espelho cego. Deixo que 

                                                           
55Referência à: LOBO, Lilia Ferreira. Pragmática e subjetivação por uma ética impiedosa do 
acontecimento. In: Psicologia em estudo, v. 9, n. 2, p. 195-205, 2004. 
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minhas bordas se dissolvam sem pressa, pois sei que de corpo aberto outras linhas 

de sensibilidade me ligarão com a vida. Sob outro umbral de sensibilidade, minhas 

dobras singulares se infinitizam em outros desdobramentos, e tomada pelas forças 

do fora me conecto eticamente com meu agora. Viro ponto ativo no/do presente. 

Com um outro gosto pela vida, ganho forças para inventar saídas. Sou corpo refeito 

que se escreve no plural e que não teme a aventura de criar-se. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19, Roberta Stubs, Sem título, 2015. Bordado sobre Fotografia, dimensões variadas. 
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 Escrever para mim é na maioria das vezes 
conduzido e exigido pelas marcas: dá para dizer que 

são as marcas que escrevem. Aliás só sai um texto 
com algum interesse quando é assim. Aí escrever traz 

notícias das marcas e tem o poder de ampliar minha 
escuta e suas reverberações.  

(Suely  Rolnik) 
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Pensando sobre o percurso das minhas práticas a partir do encontro entre 

psicologia e arte, visualizo um caminho todo povoado de referências que sinalizam 

as direções que meus trabalhos foram tomando em termos de forma, matéria e 

visualidade. Cada obra, artista ou conceito mobilizaram e inauguraram em mim 

questões conceituais, estéticas e sensíveis. Quase sempre, essas referências se 

transformaram em perguntas sem respostas imediatas que me abriram para novos 

universos de referência. É interessante perceber essas marcas e notar como elas 

entram no meu universo de referência e aparecem transformadas na minha prática. 

Há coisas que passam e outras que permanecem e se multiplicam em diferenciação; 

são pra essas marcas e pistas que voltaremos nossa atenção agora. 
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Primeira paragem:  

Um novo gosto pela vida 
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Um primeiro ponto de paragem, e o mais importante para nós nesse 

momento, diz da maneira como a afirmatividade da filosofia de Deleuze e Guattari 

me desafiou a estabelecer outras relações com a vida, enriquecendo minhas 

práticas e me encorajando a criar e re-inaugurar meu repertório existencial. Com 

esse filósofos senti uma necessidade de ultrapassar os limites do nosso tempo 

inventando saídas, decodificando regras, abalando hierarquias, exercendo o desejo 

e a liberdade, extraindo excedências e positivando as ambivalências próprias do 

nosso agora. Movida por essa força afirmativa, aos poucos fui conhecendo outras 

psicologias e encontrando nas artes visuais expressões e linguagens para extrair do 

real, o virtual. 

Pouco a pouco deixei as fronteiras entre psicologia e arte estabelecerem 

pequenas conversações, pequenas vizinhanças entre as linhas que supostamente 

as separam. Experimentar a arte, me experimentar artista e fundir a produção de 

subjetividade a esses processos foi algo que aconteceu de forma natural e, ao 

mesmo tempo, refletida. Dei passagem ao hibridismo próprio do nosso presente, 

coloquei fronteiras para conversar e enfrentei as dúvidas e barreiras que insurgiram 

desse encontro. Barreiras inclusive ligadas a minha própria identidade profissional 

de psicóloga, professora e, agora, artista. Uma combinação potente, mas ainda em 

terreno movediço justamente por estar em vias de construção. Tentei assumir em 

minhas práticas a ideia de que em tempos de esvaziamento e anestesiamento 

subjetivo - sentimento que vez ou outra ataca a todos - precisamos buscar e 

agenciar saídas, criar condições para que um gosto pela vida ganhe passagem. 

Fazer da vida obra de arte. Intensificar nossos vínculos com o mundo. Saber 

que existem vários modos de viver e que não precisamos de hierarquia para nos 

estabelecer no mundo. Criar condições para um outro agora. Exercitar uma outra 

sensibilidade com as coisas. Assumir como necessária uma política de afetos. Ter 

no molecular uma fonte de transformação e resignificação micropolítica. Com essas 

máximas inscritas na pele comecei a costurar estrelas e deixei que flores 

crescessem em meu peito. Fiz da arte um dispositivo de subjetivação produtor de 

zonas de experimentação mais abertas, plurais e afeitas ao devir.  

 

 



77 
 

Coeficiente artístico / coeficiente vida 

Na arte contemporânea encontrei solo e ressonância para algumas 

proposições. Uma primeira influência foi Yves Klein, com seu salto no vazio. Olhava 

ininterruptamente para aquela imagem tentando sentir o que de intenso havia ali. O 

elemento insólito da imagem me atraía bastante. Algo de Magritte, outro dos meus 

preferidos, passava por ali. Mas não era bem essa nossa conexão. O interessante 

era perceber o campo de suspensão que o artista criou para fazer daquela imagem, 

salto ao invés de queda. 

 

 

Um salto que tende para o céu e que nunca atingirá o chão. Ficava 

imaginando os fluxos de pensamentos e sensações que cortavam o corpo de Klein e 

o conduziam para um voo, um devir-céu. Entendi aquele salto como condição de 

uma vida que não se quer rasa, como condição de uma vida outra: vida-sonho, vida-

imaginação, vida-/im/possível, vida-risco-de-queda. Enxerguei o salto como 

condição de travessia, como início de qualquer caminho que se pretenda horizonte e 

que se disponha a ultrapassar a linha do possível.  

Meu corpo, por sua vez, também se projetava sem queda naquele salto. E 

saltar no vazio não me causava medo nem ressalva. Entendi que o vazio era buraco 

Fig. 20, Yves Klein, O salto no vazio, 1960 
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negro a ser preenchido, parede branca a ser pintada. Um espaço a ser ocupado de 

travessias e devires, todo preenchido de possíveis. Conhecendo um pouco melhor a 

obra de Yves Klein entendi a dimensão transcendental que havia em seu trabalho. 

Seu vazio era sim espaço de vida e imanência para lançar nossa consciência para 

outra esfera. Seu azul absoluto dizia dessa mesma busca, a de encontrar um 

pigmento de cor que nada perdesse de brilho, de luz, de infinito. O modo ousado 

como o artista vivia sua arte também foi fonte de inspiração. Sua monocromia e seus 

métodos inusitados de aproximação entre arte e vida me chamaram a atenção, 

imprimiram em mim uma dose de coragem para iniciar algumas experimentações.  

Tempos depois encontrei Duchamp56, foi quem bifurcou meu pensamento e 

minha percepção para outra relação com os objetos do meu cotidiano. Fez-me ver o 

coeficiente artístico de objetos banais, dos meus próprios gestos, de processos e 

relações com o que está mais próximo a mim. Foi ele quem, ainda na modernidade, 

criou o ready-made ao expor aquele que se tornou a ponta dos horizontes da arte 

contemporânea, A fonte, de 191757. Um urinol de cerâmica, tal como havia saído da 

fábrica, com uma assinatura fake; esta foi a obra que abalou tudo que se entendia 

sobre arte até então. Com o ready-made, Duchamp estremeceu as fronteiras que 

separavam e demarcavam o que era arte e o que não era, e o fez ao transpor 

elementos da vida cotidiana, a priori sem valor artístico nenhum, para a esfera da 

arte (dentro de um museu). Para ele, na execução da obra, mais importante que a 

atividade artesanal era a intenção artística marcada por ideias, escolhas e pela 

própria experiência do artista com seu cotidiano mais elementar. 

                                                           
56 Duchamp (1887- 1968) foi um importante artista francês que fez parte do movimento dadaísta. Ao 
criar rupturas na tradição artística de sua época lançou as bases para a arte conceitual e para a arte 
contemporânea como um todo.  
57 Não posso deixar de citar o nome de uma importante e quase anônima artista dadaísta que 
influenciou por demais Marcel Duchamp por sua ousadia e liberdade, trata-se de Elsa von Freytag 
(1874-1927). Alguns historiadores da arte dizem que foi ela quem criou o primeiro readymade, um 
pedaço de encanameneto ao qual ela deu o nome de God (fig. 21). Diz-se ainda que há rumores de 
que tenha sido ela quem presenteou Duchamp com o urinol, objeto que posteriormente se tornou 
conhecido como o "primeiro" ready-made. Para saber mais sobre essa parte da história da arte pouco 
contada sugiro a leitura desse texto 
http://www.elmundo.es/cultura/2015/04/26/553bb35aca4741d7538b4577.html 

http://www.elmundo.es/cultura/2015/04/26/553bb35aca4741d7538b4577.html
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Mais do que a obra/resultado final, o gesto de criar, deslocar e bifurcar o que 

entendemos como regra e real ganha outra importância. Gesto de ousar que cria 

outros campos de possibilidade inventiva, que transcende as delimitações que 

separam o artista do mundo, as obras do seu processo criativo, arte e experiência. 

Duchamp, entre tantas questões, nos lança a seguinte: "Quem fez o ready-made?". 

Antes de ser eleito pelo artista como um objeto de arte, o ready-made é feito pela 

pessoa "comum", por qualquer um e por todos. Sua propriedade de criação é 

compartilhada. Para Duchamp, o artista “[…] é um homem como qualquer outro. A 

sua ocupação é fazer certas coisas[...]” (apud, CABANNE, 2012, p. 24)  

De acordo com Archer (2013, p. 3), com os readymades, "Duchamp pedia 

que o observador pensasse sobre o que definia a singularidade da obra de arte em 

meio à multiplicidade de todos os outros objetos". Ao pedir um olhar mais atento e 

sensível ao nosso entorno, a mensagem que ele lançava era a de que a arte poderia 

estar em qualquer lugar, o que fica bem claro em uma de suas ações: Duchamp 

resolveu que, todos os dias, em determinado horário, iria eleger um objeto de arte a 

partir do seu coeficiente artístico. Independente de onde estivesse ele olharia ao 

redor e escolheria algum objeto; nasceria assim uma "obra de arte". Mais uma vez, a 

importância não recai sobre o objeto escolhido, mas sobre o ato de escolher, que é o 

gesto do artista. Enquanto gesto, a arte pode estar em toda parte, em todos os 

espaços da nossa vida, nas nossas próprias experiências cotidianas. Pode inclusive 

estar, potencialmente, em todo gesto que faço. 

As obras de Duchamp, seu método, sua postura de vida e seus escritos 

lançaram bases para muito do que vemos hoje na arte contemporânea. Archer 

Fig. 21, Baroness Elsa von Freytag, God, 1917  
     Marcel Duchamp, Fonte, 1917. 
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(2013, p. 3), afirma que os questionamentos inaugurados pelo artista reverberaram 

por toda arte dos anos 60 e vão além: a singularidade da obra de arte, seu 

coeficiente artístico, seria "alguma coisa a ser achada na própria obra de arte ou nas 

atividades do artista ao redor do objeto?". A aproximação entre arte e gesto é sem 

dúvida um elo entre vida e arte, entre arte e produção de subjetividade. Jackson 

Pollock e sua action painting, Andy Warhol com a pop art, os assemblages feitos por 

Jean Dubuffet, Robert Rauschenberg, Eva Hesse, Louise Bourgeois entre outros, 

são alguns artistas, apenas para citar alguns, cujas obras remontam ao gesto 

duchampiano e tornam coextensivo o coeficiente da arte ao coeficiente vida.  

 

Da matéria bruta à matéria sensível 

Toda preenchida de um gosto pela vida, passei a vê-la de maneira diferente, 

a experimentá-la com outro sabor e a implicar com coisas que servem para não 

ampliar nossos campos de experiência. Resolvi me experimentar em devires, deixar 

que fluxos e intensidades passassem por meu corpo/subjetividade. Com essa 

disposição ao sim meu trabalho foi ganhando forma, e hoje ele assume mais ou 

menos esta dinâmica: primeiro um conceito se instala em meu corpo/pensamento; 

na sequência meu olhar se abre e uma nova sensibilidade com o mundo se 

inaugura; em seguida esse mundo fica diferente, dono de outra roupagem; então 

deixo que esse vasto mundo entre em mim e em minha câmera, pra resultar em 

coisas que às vezes viram obra e às vezes viram arquivo; por fim dou passagem a 

uma e "minha" versão das coisas, às vezes outra ou mesma, mas sempre diferente. 

Uma versão minha das coisas, tudo que tenho no momento. Nada de mais, 

mas algo que sintetiza uma vontade de expansão e a prática desse movimento. Se 

arte ou não, essa questão já é debatida, vencida e vendida - seara na qual não 

quero entrar. O importante aqui é a experiência de experimentar outras formas de 

expressão, de extrair do cotidiano um coeficiente artístico operador de aberturas em 

nossos modos de subjetivação. Um monte de lixo in-process, uma arte de 

transformar matéria bruta em material sensível e familiarmente estranho. É isso que 

muitos artistas fazem na arte contemporânea. Apropriam-se de objetos subtraídos 

tanto da natureza como da indústria e os utilizam como material de resignificação 

poética. Resignificação que passa pela desconstrução do sentido original dos 
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objetos que, por sua vez, "[...] ganham uma nova potência quando migram para a 

arte ou, quando frágeis e orgânicos, nos falam do estado transitório da vida." 

(LAGNADO, 2002, p. 184) 

 

 

 

Na obra Estado transitório da vida58 remeto a essa fragilidade e fugacidade 

das coisas do mundo, o que inclui a nós mesmos. Faz a passagem do tempo 

estabelecer parada num pedaço de papel. Afirma as transformações da vida fazendo 

ver vãos e vazios que preenchem esse processo. Diz também da resignificação 

poética de um objeto cujo valor e beleza residem justamente em não possuir valor 

nenhum. Essa obra faz parte de um momento criativo no qual elegi o lixo como fonte 

de materiais e figuração para minhas proposições artísticas. Foi quando abri o blog 

L.I.X.O in-process para compartilhar alguns vídeos, fotos e proposições ligadas ao 

meu cotidiano.  

A palavra L.I.X.O é metáfora para a banalização dos vínculos que 

estabelecemos no e com o mundo, remetendo tanto às sobras de uma sociedade 

saturada de objetos, quanto às sutilezas expressivas marginalizadas pela pressa e 

esquecimento. Como o lixo é produzido pelo humano e está em todos os lugares, 

                                                           
58 Essa obra consiste em uma folha de papel de seda dourado de 22,5 x 22,5 cm, corroída por traças 
durante pelo menos 1 ano. 

Fig. 22, Roberta Stubs, Estado transitório da vida, 2011.  
Papel seda sobre fundo preto, 30 x 30cm 
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nos remete ao (des)cuidado com o que é nosso e à (ir)responsabilidade com o que 

produzimos, consumimos e descartamos. O termo in-process, por sua vez, refere-se 

à processualidade e organicidade das nossas relações com o mundo, aos fluxos e 

devires que nos cortam, aos valores e modos de viver profundamente arraigados em 

nossos hábitos e comportamentos. L.I.X.O in-process59, portanto, remete ao 

processamento do que há de mais comum e presente em nosso dia a dia, colocando 

em questão e provocando a resignificação de nossas relações diárias com o 

cotidiano no qual vivemos.  

Uma referência artística que não posso deixar de citar quando o assunto é 

lixo é Mierle Laderman Ukeles (1939- ). Na série Arte de manutenção a artista nova 

iorquina enfocava questões ligadas à vida urbana cotidiana "particularmente o 

destino do lixo e a limpeza, em geral ignorados. Na performance Saneamento de 

Toque (1979-80) ela apertou a mão de todos os empregados do departamento de 

limpeza pública de Nova York." (ARCHER, 2013, p. 136). Com um teor 

profundamente político, Ukeles usa o lixo para estabelecer com a vida uma relação 

mais ética, valorizando um grupo social fundamental e corriqueiramente 

invisibilizado. O que ela faz é dar visibilidade a pessoas que não somente existem, 

mas são fundamentais ao bom funcionamento das cidades. Com ela aprendi que o 

lixo é um elemento abundante de vida e que há muito de mundo nas coisas que 

jogamos fora. Aliás, essa expressão jogar fora, se refere a fora de onde? Do nosso 

restrito campo de visão? 

Outra artista importante é Rosângela Rennó (1962- ),  que em muitos de seus 

trabalhos recorre a fotografias antigas e já esquecidas pelo tempo para re-fotografá-

las. Ela também estabelece uma relação próxima com o que fôra descartado ou pelo 

menos esquecido e abandonado.  A artista recupera e resignifica algumas coisas 

que esquecemos de lembrar, sejam elas retratos de famílias ou de tatuagens de 

cadeia de presos que, de certo modo, também se encontram esquecidos por uma 

sociedade que "resolve" seus problemas escondendo-os de nossos olhos. 

Recuperar essas histórias, narrá-las de outro modo é dar passagem a essa 

dimensão abundante de vida que muitas vezes que habita os vazios de nossa 

história. 

                                                           
59 Por conta de uma estratégia de divulgação de meu trabalho artístico, em 2014 eu mudei o nome do 
blog para  http://www.robertastubs.blogspot.com.br 

http://www.robertastubs.blogspot.com.br/
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Poéticas do cotidiano 

Com olhar atento às sutilezas, aos detalhes e ao que supostamente serve 

para não funcionar, segui criando micronarrativas a partir dessa narrativa maior que 

é viver. Ficção e realidade se fundiram e inventaram outros possíveis e intensidades 

em meus gestos e rotina. Eu e o mundo nos misturamos e, em meus dias, uma arte 

de viver ganha forma quase sempre com caneta, papel e uma câmera na mão. Fico 

pensando que pelo mundo há sempre alguma roda gigante girando em looping e 

para mim isso também é poesia. Penso também que em céu de temporal uma 

nuvem escura e densa precipita a chuva; em todo céu de tempestade, a mesma 

coisa. E isso também é poesia60.  

A poesia das rodas gigantes, seu movimento de rodar e rodar, me remetem 

sempre ao tempo e ao espaço. No plano molecular, na repetição de cada giro, com 

suas quebras e cortes de tempo e movimento, vemos a atualização da duração de 

um acontecimento. Movimento que atualiza e reativa, em quem assiste ao vídeo, um 

campo de memória, de sensação e afetos. Conforme a roda gira, várias ligações 

empáticas são ativadas e disparadas infinitamente. Conforme a roda gira, passos e 

pessoas entram e saem das estações de metrô, outras rodas giram sobre outros 

eixos, pássaros formam cartografias no céu, que nasce sempre para todos.  

 

É como operador de aberturas que o recurso da repetição é usado em alguns 

de meus vídeos e fotografias. Repetir, repetir, repetir para fazer ver processos de 

                                                           
60 Segue link para o vídeo, sob a nuvem seu olhar: http://robertastubs.blogspot.com.br/2013/01/sob-
nuvem-o-seu-olhar.html 

Fig. 23, Roberta Stubs, Sem Título, 2014. Fotografia 20 x 10cm. 

 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2013/01/sob-nuvem-o-seu-olhar.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2013/01/sob-nuvem-o-seu-olhar.html
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diferenciação e extrair do banal um substrato poético61. Nos vídeos um efeito-quebra 

salta à vista e gera estranhamento e fresta de sentido, sinalizando algum tipo de 

ambivalência. Talvez aquela ambivalência que afirma o mesmo em detrimento das 

diferenças, que pensa o mundo como um aglomerado de iguais ao invés de pensá-lo 

como um agrupamento heterogêneo. Esse efeito-quebra existe para abalar nosso 

vício no linear e gerar passagens para o acaso, para o inédito, para outras forças e 

intensidades. De corpo aberto a essas forças, vou me conectando com minha rotina 

e meu cotidiano de outro modo, e vez ou outra sou surpreendida com uma espécie 

de poesia do dia.  

 

Esse insight/poema nasceu no dia mais chato da semana, na parte mais 

chata do dia, na hora de ir ao banco. E sim, eu disse isso a ela com um sorriso e o 

dia ficou mais leve. Nos espaços entre as palavras um caminho sempre se repete 

outro; um caminho de letras que às vezes se avizinham e às vezes se sobrepõem. 

Palavras que mudam de ordem para dizer que o sentido da rotina é uma repetição 

que se faz em diferenciação. Toda rotina pode ser uma arte de deriva62 com metas e 

horários, com desvios, variáveis, acasos, surpresas, sustos, encontros, hesitações e 

                                                           
61Referência ao livro: DELEUZE, G. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 2009. 

 
62 Sobre a deriva, sugiro a leitura de: DEBORD, Guy. Teoría de la deriva. Internacional situacionista. v. 
1, 1958. 

Fig. 24, Roberta Stubs, E disse isso a ela com carinho, 2010. Poesia Visual 
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afins. Fiz de um acaso um poema e um diálogo, dei a minha rotina de ir ao banco 

uma pitada de amizade. Tendo a vida como substrato, criamos com ela outros 

/im/possíveis à medida que atualizamos aquilo que existe virtualmente no plano da 

realidade. No banco o sorriso espontâneo não existia, até ele existir.  

 

Sobre derivas e nomadismos 

É como “sujeito” nômade que saio pelo mundo fazendo rizoma e deixo que 

diferentes fluxos de vida atravessem meu corpo/subjetividade. Braidotti utiliza esse 

termo como uma figuração para os modos de subjetivação na contemporaneidade. 

Trata-se de uma figuração que apoia os processos de subjetivação sobre bases 

complexas, múltiplas, antiessencialistas, antirracistas e pró-coalisões ecológicas; 

que respeita a diversidade e a multiplicidade dentro de cada pessoa (2002, p. 14). 

Em termos mais amplos, a figuração do nômade oferece bases flexíveis para uma 

visão pós-humanista, se configurando como "uma forma de resistência política às 

visões hegemônicas e excludentes da subjetividade." (Ibid, 2000, p. 59) 

Sob a ótica nômade há uma dissolução total da ideia de centro, da noção de 

origem e da concepção de identidades autênticas. Nesse sentido, subjetividades 

nômades se referem à simultaneidade de identidades complexas e 

multidimensionadas que se fazem por diferentes eixos de diferenciação como 

classes, raças, etnias, gêneros, idades, etc. Essa proposta diz de uma forma de 

subjetivação que resiste a se ajustar aos modos de pensamento e comportamentos 

codificados, resistindo também à assimilação ou homologação dentro de formas 

dominantes de representar a si próprio (BRAIDOTTI, 2002, p. 10). Desse modo, "lo 

que define el estado nómade es la subversión de las convenciones establecidas, no 

el acto literal de viajar." (Ibid, 2000, p. 31) 

Essa subversão se faz por várias maneiras, seja ultrapassando as limitações 

identitárias, seja estabelecendo ligações e interconexões inauditas entre os seres, 

lugares, ideias, tecnologias e afins. Assim como o ciborgue que veremos mais a 

frente, o nômade é afeito a conexões, é possuidor de uma afinidade para 

estabelecer proximidades empáticas via uma interconectividade intensa. Essa 

interconectividade ganha forma e volume na medida em que se desloca e desenha 



86 
 

um estilo criativo de transformação e pulsação subjetiva. Para Braidotti, o nômade é 

"una metáfora performativa que permite que surjam encuentros y fuentes de 

interacción de experiencia y conocimiento insospechadas que, de otro modo, 

difícilmente tendríam lugar." (2000, p. 32) 

Como nos dizem Deleuze e Guattari (2007b), o nômade vive no intermezzo, 

no lugar onde as coisas ganham velocidade e se tornam um vetor de 

desterritorialização que racha e fissura o plano molar enquanto faz brotar o plano 

das forças moleculares e minoritárias. É nesse plano molecular, distante de uma 

suposta hegemonia, que resistimos aos micro e macrofascismos que tentam 

capturar nossos fluxos desejantes. O nômade, portanto, é composto de passagens e 

permanências que lhe conferem uma intensa consciência de sua localização. 

Braidotti (2000, p. 45) afirma que a identidade do nômade é um inventário de marcas 

que representa sua diversidade móvel. São essas marcas que o localizam enquanto 

“sujeitos” de uma experiência situada em determinado espaço-tempo. São essas 

marcas que lhe conferem força e potência para criar condições de vida em 

quaisquer planos nos quais se encontre e com os quais possa se interconectar. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o nômade de Braidotti é uma figuração 

que materializa a ideia de uma subjetividade toda composta por linhas de 

subjetivação que se encontram e ganham corpo num ponto de conjugação que 

costumamos chamar de “sujeito”. Se “o sujeito” reto e linear do pensamento 

moderno ocidental permanece atônito diante dos fluxos e da celebração do móvel e 

do transitório, o nômade entra em êxtase e extrai daí sua força de resistência e 

subversão. Desse modo, uma subjetividade nômade tem consciência de que “o 

sujeito” ocidental, heterossexual, branco, europeu, universal, etc. é uma grande 

ficção política que fratura a subjetividade e nos separa do que podemos enquanto 

potência de viver. Já sabendo dessa fratura, ou ao menos a intuindo, ocorre no 

nômade uma molecularização do eu que se experimenta em devires 

independentemente do seu ponto de localização. 

Heterotopias de proximidade 

É enquanto nômade que tenho tentado seguir de corpo aberto para os 

encontros que a vida pode me proporcionar. Uma vida, um sorriso, uma ficção hiper-

realista, uma conversa, uma foto e vários afetos. Foi assim que, sentada num ponto 



87 
 

de ônibus, conheci a dona Sônia. Foi num sábado qualquer, numa cidade que pode 

estar em qualquer posição geopolítica. Sentei com ela até o ônibus chegar, e 

durante um dedo de prosa ganhei um sorriso e um encontro alegre para guardar. O 

que fiz foi desviar meu olhar em direção à densidade do cotidiano para, então, gerar 

um acontecimento com contornos poéticos. Atuei como um artista que se depara 

com algumas circunstâncias da vida e pensa em "como colocá-las em evidência, 

fazendo a si mesmo, e a seu público, conscientes de coisas anteriormente 

desconsideradas, informações que já estão no ar e que podem ser aproveitadas 

como experiência estética.” (LIPPARD)63  

 

 

Minha proposição nessa obra foi estreitar o elo entre experiência estética e 

experiência cotidiana no sentido dado por Dewey (2012). Ele afirma que para se 

cartografar a experiência estética proporcionada pela arte é necessário começar 

pelas experiências cotidianas que prendem a atenção das pessoas, despertando 

seu interesse e proporcionando prazer de ver, ouvir ou tocar. Foi investindo no 

prazer da troca, da proximidade e do diálogo que fiz de um movimento cotidiano, 

pegar um ônibus, algo mais prazeroso. Nesta ação explorei uma política de 

sensibilização para o que nos está mais próximo, para o universo ao nosso redor. É 

esta sensibilização que diz também de um engajamento artístico com o cotidiano. 

                                                           
63 Texto de Lucy Lippard, retirado da revista Hay en portugués?. Disponível em: 

http://hayenportugues.blogspot.com.br/2014/07/hay-en-portugues-numero-hum-tai.html 

Fig. 25, Roberta Stubs, Hoje eu encontrei uma vida, 2011. Fotografia, 23 x 15cm. 

http://hayenportugues.blogspot.com.br/2014/07/hay-en-portugues-numero-hum-tai.html
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Nessa proposição artística, intensifico alguns pontos do meu dia a dia e intento 

ativar essa mesma possibilidade naquele que venha a ser afetado por minha obra. 

Aqui esboço uma tentativa de aguçar a sensibilidade para olhar e perceber os fluxos 

e acasos que atravessam nossos dias. 

Encontrar uma vida, conhecê-la e estabelecer um vínculo com ela, mesmo 

que passageiro, é delinear uma utopia de proximidade no sentido dado por 

Bourriaud (2009). Utopia que mobiliza uma resistência às forças que fragilizam e 

deterioram os laços sociais. Seguindo as pistas de Foucault (2013), no lugar de 

utopias de proximidade podemos pensar em heterotopias64 de proximidade. Algo 

como uma utopia efetivada já da ordem do acontecimento e da criação concreta de 

outros espaços de vida. De acordo com Foucault (2013, p. 116), as heterotopias são 

"espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam 

efetivamente localizáveis". Lugares de trânsito, de encontro, lugares nos quais a vida 

existe sem pedir licença.  

Para o autor, trata-se de espaços que contemplem e concentrem a presença 

de múltiplas representações, significados e atores sociais que não necessariamente 

conversem entre si, cuja presença numa mesma área seja, inclusive, conflitante. 

São nesses espaços múltiplos que por vezes conseguimos inverter, suspender ou 

neutralizar a ordem oficial das coisas, com suas funções intituídas e demarcadas. 

Explorando, localizando ou criando esses espaços heterotópicos, podemos extrair 

da vida outras intensidades. Heterotopias de proximidades que transbordem as 

distâncias entre as coisas, criam espaços de conversações e trocas possíveis.  

 De acordo com Foucault (2013, p. 113)  a época atual é a época do espaço de 

justaposição e troca simultânea de diferenças, onde o próximo e o distante 

coexistem no mesmo lugar. Para o autor, estamos na época "do lado a lado, do 

disperso. Nós estamos em um momento no qual o mundo se faz sentir, creio eu, 

menos como uma grande vida que se  desenvolverá através dos tempos do que 

como uma rede que liga pontos e que entrecruza seus laços" (p. 113). É nesse 

entrecruzamento de vidas que algumas proximidades podem ser esboçadas. 

Entrecruzamentos que possam, mesmo que momentaneamente, servir como 

espaços que desaceleram a pressa e que nos mobilize e nos abra para encontros e 

outros laços com a vida. Explorar esses espaços e inventá-los são ações micropolíticas, 

ações antiembrutecimento da vida. 
                                                           

64 Esse conceito será retomado na parte 3.1 dessa tese. 
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Miranda July é uma das artistas que me influenciam quando o assunto é um 

não embrutecimento da vida. Em um de seus últimos trabalhos, a artista criou um 

aplicativo para celulares com a intenção de humanizar a entrega de mensagens via 

celular e possibilitar a criação de vínculos entre estranhos que se encontram na 

mesma área. Somebody é o nome do aplicativo (app) que funciona do seguinte 

modo: você envia uma mensagem de texto para um amigo e um estranho irá 

recebê-la como mensagem de voz. Ou seja, ao invés do seu amigo receber a 

mensagem, será um amigo do seu amigo, aleatoriamente selecionado pelo app, que 

irá recebê-la. Seu amigo irá apenas transformar a mensagem de texto em 

mensagem de voz, o resto do processo fica por conta do aplicativo. De acordo com 

a artista, Somebody funciona quando várias pessoas na mesma área fazem o 

download do aplicativo, fato que também motiva um movimento coletivo de convidar 

outras pessoas a usarem o app.65  

 

A escrita de si 

Em termos gerais, a resignificação dos nossos laços e relações com o 

cotidiano, seja coisa, pessoa ou afins, possui uma força antiembrutecimento que nos 

permite transformar nosso dia a dia num espaço fértil e aberto para trocas e afetos. 

É esta força que nos possibilita, inclusive, estabelecer relações outras tanto com 

nosso entorno quanto com nós mesmos. Esta é outra camada de intensidade que  

podemos extrair do cotidiano. O cotidiano, portanto, diz também desse foro mais 

íntimo e pessoal no qual podemos dobrar as forças do mundo enquanto cuidado de 

si ou estilística da existência. Sophie Calle (1953-), por exemplo, após receber um e-

mail de um ex-namorado anunciando o término do seu relacionamento (anexo 1), 

criou a obra Prenez soin de vous (Cuide de você), exibida pela primeira vez na 52ª 

Bienal Internacional  de Veneza em 2007 e montada no Brasil em 2009. Vejamos o 

que a própria artista diz de sua proposta: 

 
Recebi uma carta de rompimento. E não soube respondê-la. Era como se 
ela não me fosse destinada. Ela terminava com as seguintes palavras: 
"Cuide de você". Levei essa recomendação ao pé da letra. Convidei 107 
mulheres, escolhidas de acordo com a profissão, para interpretar a carta, 
analisá-la, comentá-la, dançá-la, cantá-la. Esgotá-la. Entendê-la em meu 
lugar. Responder por mim. Era uma maneira de ganhar tempo antes de 

                                                           
65 Segue link para o aplicativo:  http://somebodyapp.com/ 

 

http://somebodyapp.com/
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romper. Uma maneira de cuidar de mim. (SOPHIE CALLE, 
http://www.videobrasil.org.br/sophiecalle/) 

 

Como vimos, Calle expôs sua própria experiência afetiva e decidiu cuidar de 

si mesma criando uma obra na qual sua carta de rompimento fosse interpretada, 

dançada, cantada e comentada por outras mulheres. A exposição consistiu de uma 

instalação com fotos, performances, vídeos e textos das diferentes mulheres que 

compartilharam com a artista sua experiência afetiva. Nessa obra, numa 

indissociabilidade entre arte e vida, Calle levou a cabo a máxima de fazer de sua 

vida uma obra de arte, mesmo se valendo de uma experiência triste. Ao fazer isso, 

ela deixa transbordar sua história para o mundo e faz brotar um transbordamento 

através das histórias que nascem a partir da sua. Sobre seu trabalho ela diz: "O que 

diferencia muitos de meus trabalhos é o fato de que eles são, também, minha vida. 

Eles aconteceram. [...] É por isso, também, que tenho um público além do mundo da 

arte"66. É por um enriquecimento da vida que Calle inventa seus universos artísticos, 

criando uma realidade para si mesma para se manter viva, como bem disse o 

escritor Paul Auster67 ao comentar o trabalho da artista. 

 

 Se valendo de sua própria experiência, Calle expande a vida e a transfigura 

outra. Sua obra cria outro modo de funcionar diante de uma separação. Ao invés de 

cair no discurso ressentido que habitualmente é atribuído às mulheres que, ao 

serem abandonadas temem ficar sozinhas para sempre e se humilham para o 

                                                           
66 Texto referente a fala da própria artista extraído do site  http://www.videobrasil.org.br/sophiecalle/ 
67 Paul Auster é um escritor americano que se inspirou em Calle para criar a personagem/artista Maria 
Turner da sua obra Leviatã (1992). Posteriormente, Sophie Calle assumiu esse nome como um 
pseudônimo e realizou dois trabalhos: O Guia de Gotham (1993) e Dieta Cromática (1997). 

Fig. 26, Sophie Calle, Cuide de você, 2007 

 

 

http://www.videobrasil.org.br/sophiecalle/
http://www.videobrasil.org.br/sophiecalle/
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parceiro implorando o amor perdido, ela cuida de si mesma inventando para si, outro 

enredo. Ela cria um mundo no qual um abandono, uma perda, um rompimento possa 

ser vivido inventivamente e acaba, também, por criar outra figuração para o 

feminino: uma mulher livre, independente, criativa e sensível à dor num sentido forte 

e resistente do termo. Com ironia e com uma dose de vingançaela inverte sentidos e 

invoca a uma relação de sororidade entre mulheres. 

Na proposição artística de Calle, podemos notar uma "escrita de si" no 

sentido dado por Foucault quando fala sobre uma "estética da existência”68. Rago 

também utilizou a "escrita de si" como uma chave analítica para pensar as práticas 

de resistência nas narrativas de muitas mulheres que se recusam a ser governadas 

(2013a). Segundo a autora, citando McLaren, podemos entender a noção de escrita 

de si como "prática de liberdade em que o indivíduo se autoconstitui ativamente a 

partir de uma orientação ética" (RAGO, 2013a, p. 54), entendimento que nos 

possibilita pensar sobre práticas feministas de si. Para além de um individualismo 

exacerbado e autocentrado, a escrita de si se refere a um cuidado de si enquanto 

movimento de voltar-se para si, para o corpo e para a própria experiência de como 

nos tornamos mulher sob a ótica do empoderamento e da resistência (RAGO, 2006). 

Cuidar de si mesma e escrever-se sob outro enredo diz, portanto, de um 

gesto político que convoca a liberdade enquanto prática de si e aponta horizontes 

para outras artes de viver.  É nesse sentido que afirmo sem hesitação que meu texto 

sou eu mesma em abertura e transformação para os fluxos. Eu-texto, eu-

composição, eu em processo incessante de vir a ser. 

 

 

 

 

 

                                                           
68 A partir de práticas ético-políticas que envolvem tanto o cuidado de si quanto cuidado com o outro, 
uma estética da existência é constituída por 'técnicas de si' como a meditação, a escrita de si, a dieta, 
os exercícios físicos e espirituais, a parrésia ou coragem de verdade [...]" (RAGO, 2013a, p. 44). 
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 É nesse sentido que registro alguns momentos do meu 

dia. Entro em minhas memórias para atualizar o que sou e 

perceber que o salto alto não comporta meu desequilíbrio. 

Retomando Anzaldúa (2000, p. 323), escrevo para reescrever as 

histórias mal escritas sobre mim, para me descobrir, construir e 

preservar. Como Calle e Anzaldua, tantas outras nos ensinam a 

escrever nossas vidas com outras linhas, a dar outros relevos 

para nossa dor. Entendo que o cuidado de si passe por essas 

veredas e que escrever-se com outras letras pressupõe bordar 

delicadamente outras possibilidades de vida. Falo de um 

bordado ousado, com a coragem de inventar-se outro. É com 

essa coragem que carrego flores no peito e sou semente sem 

inocência. Flores fortes que inventam saídas e atravessam as 

quedas com vigor. Sou rosa daninha, nascida da terra, da dor, 

da queda ou do asfalto. 

É essa sensação de delicada fortaleza que encontro em Rosana Palazyan em 

Rosa daninha? (2013) e na série Coleção de sementes Daninhas (2014), por 

exemplo. Como alguém que se escreve com outras palavras num plural que até 

desconheço, quero costurar outra história para o que é ser mulher. Outra história 

para os rumos do mundo. Conhecendo melhor os feminismos, descobri raízes 

profundas de luta e resistência inventiva. Nesse chão sou semente daninha, sempre 

pronta para nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27, Roberta Stubs,  
Salto alto, 2013. Poesia visual, 

 

     

Fig. 28, Rosana Palazyan, Rosa daninha?, 2013 
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Sobre o bordado como suporte da arte, muitos são os artistas 

contemporâneos que veem, no ato de bordar, uma forma de expressão e produção. 

Entre eles, Rosana Paulino, Leonilson, Lia Menna Barreto, Beth Moisés, Rosana 

Palazyan, Ana Tereza Barboza, Cristina Agostinho, Andre Azevedo, Eliza Bennet, 

Jose Romussi, Izziyana Suhaimi, Rodrigo Mogiz, Julia Panadés, Hinke Schreuders, 

entre outros. Sob a ótica de uma estética feminista, o ato de bordar tem sido muito 

utilizado por mulheres artistas como forma de expressão e resistência69. Artistas que 

revalorizam essa atividade tipicamente feminina, que muitas vezes é desvalorizada 

por isso. Ao se reapropriarem criticamente do gesto de bordar elas resignificam essa 

atividade e inauguram outras possibilidades de escrever e viver o que seria um 

universo feminino. É nessa persperctiva que tenho me aventurado nessa arte de 

bordar, mesclando o bordado com a fotografia (ver capa e figuras 19, 52, 53) ou 

bordando algumas linhas em tecido cru70. Os bordados de Rosana Palazyan, por 

exemplo, tanto resignificam esse elemento da cultura feminina quanto são utilizados 

para denunciar as violências contra as mulheres. Esse aspecto contestatório faz um 

vínculo direto entre criação e resistência, vínculo que encontra, no cotidiano, um 

território potente para pensarmos em revoluções moleculares.  

                                                           
69 Sobre o bordado como forma de resistência e transgressão sugiro a leitura de Simioni (2010) 
disponível em:  http://www.ifch.unicamp.br/proa/ArtigosII/PDFS/anasimioni.pdf 
70

 Ver capa da primeira paragem do bloco dos devires. 

 

Fig. 29, Rosana Palazyan, Coleção de sementes Daninhas , 2014 

 

 

http://www.sudsandsoda.com/
http://www.ifch.unicamp.br/proa/ArtigosII/PDFS/anasimioni.pdf
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O pessoal é político 

Como já disse em outro momento, eu acredito na revolução, numa espécie de 

revolução sensível que tem como espaço de luta e transformação o cotidiano dos 

afetos, das relações mais íntimas com o corpo e com os desejos. É nesse plano 

molecular que podemos praticar uma outra escrita de si, outros modos de nos 

ligarmos à rotina de todos os dias. É nesse contexto que o slogan feminista "o 

pessoal é político"71 faz todo sentido, posto que nos faz ver o quanto a dimensão 

molar, esta que atravessa nossos corpos com regras e hierarquias excludentes, 

penetra e se instala no mais íntimo de nossos gestos. 

Esse slogan sintetiza as problematizações da segunda onda do feminismo 

que incluíram nas discussões de classe questões ainda não consideradas políticas. 

Retomo esse momento do feminismo para demarcar como essa discussão foi 

importante para a resignificação e politização do cotidiano, esfera que diz tanto do 

âmbito privado quanto do público. A sexualidade, a opressão e a divisão das 

responsabilidades sobre os afazeres domésticos são alguns dos temas que incidiam 

diretamente sobre as mulheres e, consequentemente, não eram respeitados pelo 

universo masculino. Nesse momento os olhares se voltam para a experiência de ser 

mulher. Se voltam para essa experiência que remonta às relações diárias 

estabelecidas consigo, com o outro, com os objetos ao redor, com seus maridos e 

filhos, com seu trabalho, com seu corpo, etc. É nessa experiência que sentimos as 

diferentes formas de opressão que incidem sobre as mulheres.  

Percebendo as relações de poder que atravessam a família e a sexualidade, 

a intenção das feministas era transformar e revolucionar as relações "menores" 

relativas à esfera do privado, fazendo ver a face pública desses problemas. No 

campo das artes visuais, o slogan “o pessoal é político” reverberou de várias 

maneiras, abrindo todo um campo de experimentação às mulheres que tinham, no 

cotidiano e no espaço doméstico, um também espaço imaginativo de criação 
                                                           

71 Betty Friedan, ícone do Feminismo Liberal, escreve em 1963 A mística feminina, e aponta o quanto 
o modelo identitário dona-de-casa-mãe-de-família era uma construção cultural convertida em modelo 
e generalizada como padrão ideal e normal de vida para as mulheres de classe média do Estados 
Unidos. A autora acaba por deflagrar algo fundamental para o feminismo, a idéia de que a situação 
de opressão, via imposição de regras e valores, não se restringia à esfera do pessoal, sendo portanto 
uma experiência coletiva, um sentimento vivido por todas as mulheres e que ultrapassam a intimidade 
e o indivíduo. É no feminismo radical que essa ideia vira uma bandeira política sob o slogan criado 
por Carol Hanisch; "O pessoal é político".  
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artística. Nesse contexto, o corpo ganha destaque não enquanto reprodução de uma 

longa tradição iconográfica que representa o corpo da mulher através da ótica 

masculina, mas como meio de autorrepresentação e experimentação singular, 

enquanto prática de si. A apropriação do corpo se torna um grande símbolo do 

empoderamento e contestação das mulheres. Sinaliza um movimento de contar a 

própria história, de viver e criar outros critérios existenciais. 

Vale pontuar que o que entra em cena é o corpo como conceito expandido, 

que envolve a gestualidade, os fluídos, as marcas e os objetos que inserem esse 

corpo num contexto social e político. Nesse sentido, além da utilização do próprio 

corpo em performances, fotografias, intervenções, vídeos, gravuras, pinturas e afins, 

uma série de trabalhos insurge valorizando o espaço cotidiano e doméstico. Ao 

invés de serem oprimidas, sufocadas e impedidas de realizarem atividades artísticas 

por terem que desempenhar o papel de mães, esposas e donas de casa, as 

feministas e várias mulheres artistas se reapropriam dos seus espaços cotidianos. 

Aqui a vida doméstica, repensada e transformada, torna-se a própria temática da 

arte (ARCHER, 2013, p. 136). Seguem alguns exemplos: 

Na Grã-Bretanha, as performances de Bobby Baker (1950- ) giravam em 
torno de suas inevitáveis responsabilidades como mãe: fazer compras, 
cozinhar e cuidar dos filhos. Este enfoque na realidade doméstica, também 
presente na obra de Tina Keane, Rose Finn-Kelcey (1945- ), Kate Ealter 
(1938- ), Sally Poter, Rose English e muitas outras, desafiava o bom senso 
tradicional de que certos tipos de temática eram mais importantes que 
outros. (ARCHER, 2013, p. 137) 

 

Ainda segundo Archer:  

Em 1973, a artista americana Mary Kelly (1941- ), que então morava na 
Inglaterra, deu início a seu Documento pós-parto, um projeto de longo 
prazo. O objetivo da obra era discutir o processo de socialização pelo qual 
seu filho recém-nascido teria que passar durante os primeiros cinco anos de 
sua vida. Para fazer isso, Kelly registrou e analisou as comunicações entre 
ela e o filho. No primeiro estágio de vida do menino, antes que ele tivesse 
adquirido qualquer linguagem, ela utilizava outros sinais para verificar se ele 
estava bem, principalmente a situação de seu intestino, revelada pelo 
conteúdo de suas fraldas; Estes sinais, posteriormente, deram lugar a 
palavras, desenhos, frases, e de maneira mais intensa, sinais de 
autoconsciência. Com este material, Kelly construiu um quadro do processo 
de entrada para a sociedade e, ao mesmo tempo, revelou como sua 
participação nesse processo, como mãe da criança, reforçou sua própria 
posição social subordinada. (2013, p. 140) 
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Voltando-nos para o cenário brasileiro da década de 90, nos surpreendemos 

com algumas artistas que fizeram uma reciclagem áspera de acervos materiais e 

simbólicos que constituíam o universo feminino. Essa reciclagem extrai outros 

sentidos e expressividades de materiais frágeis e domésticos como docinhos, balas, 

bonecas, alfinetes, meias de seda, pérolas, leite condensado, lâminas de depilação, 

etc.: 

Não dá para não se lembrar do olhar microscópico e quase gótico de Ana 
Miguel em obras crudelíssimas como O sentimento dos docinhos ante seu 
destino e a instalação I love you, feita em cetim, veludo e crochê, que 
reproduz teias de aranha com unhas pontiagudas emitindo doces 
murmúrios e movimentos de aprisionamento. E também de Rosana 
Palazyan, que narra, em delicadíssimos desenhos bordados, quase 
iluminuras, histórias de assassinato, estupro e violência. Seu suporte são 
santinhos de primeira comunhão, roupas de bebê, fronhas, fitas, meias de 
seda, e seu tema, a releitura de histórias infantis emblemáticas como João e 
Maria, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. Os Kaminha Sutrinhas, 
bonequinhos eletrônicos de Márcia X, não ficam atrás. (HERKENHOFF e 
HOLLANDA, 2006, p. 95) 

 

De acordo com Canton, no final do século XX podemos reconhecer, nas 

produções de mulheres artistas, expressivas críticas culturais a partir da 

"manipulação de materiais diretamente relacionados ao universo da manualidade 

doméstica, como tecidos, bordados, travesseiros, mantas e brocados.” (2001, p 89). 

Ana Miguel, Cristina Salgado, Fernanda Magalhães, Rosângela Rennó, Márcia X., 

Rosana Palazyan, Brígida Baltar, Nazareth Pacheco e Rivane Neuenschwander são 

algumas das artistas contemporâneas brasileiras que, principalmente a partir de 

1990, "elaboraram questões sensíveis ao corpo e ao cotidiano femininos de um 

ponto de vista crítico." (TVARDOVSKAS, 2013) 72.  

Uma artista brasileira que também explora as questões do corpo/cotidiano é 

Letícia Parente (1930-1991). Ela se destaca como uma das primeiras vídeo-artistas 

do Brasil, juntamente com Sônia Andrade, Fernando Cocchiarale, Anna Bella 

Geiger, Ivens Paulo Herkenhoff, Míriam Danowski, Antonio Dias, Iole de Freitas, 

Lygia Pape, Arthur Manoel, Rubens Gerchman, Agrippino de Paula, Arthur Omar 

(MACHADO, 2003; COSTA, 2007). No contexto da década de 70, marcada pelo 

questionamento dos suportes tradicionais, pela exaltação da experiência e da 

mobilização corporal como forma de produzir subjetividade, a obra de Letícia 
                                                           

72 Texto disponível em: http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article246 

http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article246
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Parente chega para se somar a essas questões através de seus vídeos/ 

performances sem audiência (TEJO, 2007). Em geral, Letícia Parente utiliza seu 

próprio corpo para explorar e redimensionar a questão da identidade feminina e dos 

papéis sociais a ela associados, problematizando inclusive a ideia de domesticidade 

que submete à mulher ao âmbito doméstico. 

Há nos vídeos de Parente uma tentativa de quebra dos procedimentos de 

construção visual e identitária "a partir de subversões e paródias de situações 

cotidianas em ambientes domésticos, concomitantemente simples e de alta potência 

imagética." (TEJO, 2007). Cito aqui dois trabalhos: Em Preparação I (1975)73, a 

artista se embeleza para sair de casa e evidencia o quanto esse ato de maquiar-se 

significa também vestir uma máscara social, sendo portanto uma performance de 

gênero (BUTLER, 2006)74. A artista cola esparadrapos sobre a boca e com um 

batom desenha o contorno dos lábios. Com um delineador, a artista faz o mesmo 

com os olhos. Sobre a boca real, a representação de uma boca, sobre os olhos 

reais, a representação dos olhos. Nessa obra, a boca que mastiga, beija, cospe e 

morde é falseada pela boca que supostamente tem as mesmas funções. Sobre os 

olhos, o mesmo falseamento. 

 

                                                           
73 Segue link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KLX9mfuFh8k 
74 O conceito de performance de gênero será desenvolvido na parte 3.2 dessa tese. 

Fig. 30, Leticia Parente, Preparação I, 1975. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLX9mfuFh8k
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No vídeo In (1975) 75, representado na figura 20, a artista entra em um 

armário e se pendura em um cabide pela própria roupa. Através deste gesto, ao se 

transformar em objeto imóvel e manipulável que pode ser guardado dentro do 

armário, ela demonstra certa coisificação da mulher, pois ali permanecerá quietinha 

e a disposição de quem dela quiser se servir. Em termos de produção de 

subjetividade, ao fechar-se no armário a artista impele as mulheres a saírem dele, 

impele as mulheres a se fazerem outras. 

 

 

Foi o potencial imaginativo presente nos vídeos de Parente que me atraiu. Me 

lancei ao desafio de extrair essa força da banalidade do cotidiano, como ela fazia. 

Seus vídeos quase sem edição ou produção me fizeram crer na força estética da 

realidade nua e crua, na possibilidade de fazer arte sem grandes produções ou 

maquiagens. E a partir daí foi fácil para eu inventar pequenas narrativas a partir do 

cotidiano. Investi então na potência micropolítica desse gesto e acreditei em sua 

força enquanto modo de subjetivação que explora o território da experiência como 

potência transformadora.   

Um dos trabalhos mais conhecidos e emblemáticos de Parente é o vídeo 

Marca registrada (1975), no qual ela costura na sola do seu pé as palavras “Made in 

Brazil”. Ali ela nos revela quão enraizada está a cultura em nossa pele, o quanto nós 

mesmas costuramos esses valores em nosso corpo/subjetividade/experiência. 

Gravando palavras em inglês ela revela o quanto temos de país colonizado e, ao 

mesmo tempo, inverte esse jogo. Num gesto antropofágico, cria sua própria 

linguagem se apropriando dessa língua estrangeira que a habita. Engole uma cultura 

que vem de fora, mastiga ela e a devolve transformada e resignificada. É como se a 

                                                           
75 Segue link para o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=xNdtQdqBWyA 

Fig. 31, Leticia Parente, In, 1975. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xNdtQdqBWyA
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artista afirmasse o multiculturalismo que é próprio do povo brasileiro, reconhecendo 

nesse hibridismo uma via de saída dessa posição subalterna.  

 

 

Uma poética de vestígios 

Em Marca registrada, Parente faz uso de um fragmento de corpo para 

demonstrar a dimensão política que liga corpo, subjetividade, experiência e arte. É 

como pista e vestígio de totalidade que a artista se posiciona nesse vídeo. Segundo 

os críticos de arte Cocchiarale e Matesco (2005, p. 27), a "exposição obsessiva do 

corpo no mundo atual apresenta-se de maneira ambígua, pois suas imagens 

reforçam uma ausência. Fragmentado, ele aparece para provar sua presença física 

[...]". Os autores seguem dizendo que o corpo é também invocado indiretamente, 

não mais associado necessariamente à imagem enquanto possibilidade de figurá-lo, 

"mas como conceito, como vestígio de presença e ações humanas ou ainda como 

projeção imaginária do artista/espectador" (p. 27). No contexto brasileiro, essa é 

uma tendência lançada principalmente pelos artistas a partir da década de 80.  

O corpo enquanto fragmento está relacionado à perda da totalidade em prol 

do movimento, à desestabilização do linear em prol da caotização das forças, da 

“[...] perda da integridade, da globalidade, da sistematicidade ordenada em troca de 

uma instabilidade, da polidimensionalidade, da mutabilidade [...]” (CALABRESE, 

1988, p.10). Nesse contexto, o corpo é efêmero, é um fragmento do mundo 

contingente e errante que carrega, no lugar da essência, a finitude e a 

transitoriedade (MATESCO, 2009, p. 36). É como sinal de abertura para o devir e 

Fig. 32, Leticia Parente, Made in Brasil, 1975. 
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para a polifonia do mundo que o corpo se fragmenta e abre mão de uma suposta 

unidade. Assim, o fragmento "quebra, corta-se, separando-se totalmente do conjunto 

[...] O fragmento não contempla um inteiro anterior a ele para ser definido. Ele será 

observado tal como ele é e não como uma ação de um sujeito anterior.” (SARZI-

RIBEIRO, 2009, p. 1120)76  

Enquanto parte não necessariamente ligada a um todo, o fragmento possui 

algumas caracterizações: sua geografia é a da ruptura com a forma total; a análise 

da linha irregular das suas fronteiras permite uma obra de reconstrução/ 

reconstituição do todo através de hipóteses acerca do sistema de pertença; o 

fragmento não precisa ser explicado, ele explica de um jeito novo; o fragmento 

torna-se ele próprio uma renúncia à pressuposição da sua pertença a um sistema 

(CALABRESE, 1988).  

Seguindo essas pistas em várias proposições, eu também me revelo como 

fragmento ou nuance de corpo. Tento gerar rupturas em nosso pensamento linear e 

abrir caminhos para a criação de outros sistemas de significação deixando, inclusive, 

vãos de sentidos que não precisam ser preenchidos. Como fragmento de corpo viso 

mobilizar uma força micropolítica, assim sinalizando a presença singular de um 

corpo disposto a transitar e se posicionar no mundo com um maior coeficiente de 

liberdade e disposição inventiva. 

Falar por vestígios é dar indícios de vida e lançar nuances de imagens que 

incitam a imaginação a completar o que, ali, não está presente. É estratégia de 

desconstrução das representações que temos sobre “sujeito” e subjetividade. É 

operador de abertura que afirma o devir e o movimento ao invés do ponto de 

chegada, que afirma a experiência ao invés “do sujeito” da experiência. Como 

fragmento de corpo e indício de vida, pratico a desontologização “do sujeito”, afirmo 

que somos feitos de fluxos e intensidades, desfaço os contornos do ego e a certeza 

da linha reta. É como rumor discreto da subjetividade que tento dar forma e disparar 

linhas para outros modos de ser e estar no mundo, para outras sensibilidades com a 

passagem dos nossos dias.   

                                                           
76 Texto de Regilene A. Sarzi-Ribeiro disponível em: 
http://www.anpap.org.br/anais/2009/pdf/cpa/regilene_aparecida_sarzi_ribeiro.pdf 

http://www.anpap.org.br/anais/2009/pdf/cpa/regilene_aparecida_sarzi_ribeiro.pdf
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No entanto, como corpo que é rumor e resquício, sou também ponto de 

localização, uma presença que não se quer fixa e que se amplia à medida que se 

abre para os fluxos e intensidades do mundo. Como fragmento de corpo não me 

sinto limitada em nada. Positivo uma ambivalência de nosso tempo e não temo a 

incompletude que me compõe por sabê-la parte importante do que ainda posso ser.  

Das coisas que esquecemos de lembrar 

 Sou esse dedo que se afirma parcial diante da infinitude que é uma memória 

lançada ao céu. Sou alguém sem nome fixo e com contornos inacabados que cria 

um portal para a atualização virtual de lembranças, afetos, tristezas e alegrias de um 

tempo que nunca para de passar. Na obra Das coisas que esquecemos de 

lembrar77, por exemplo, o efeito da atualização é alcançado através da criação do 

que Deleuze, a partir das considerações de Bergson sobre o tempo, denomina 

imagem-cristal. Uma imagem mútua e bifacial que contém num só tempo a 

"indiscernibilidade do real e do imaginário, ou do presente e do passado, do atual e 

do virtual." (DELEUZE, 2005, p. 89). De acordo com o autor: 

O que constitui a imagem-cristal é a operação mais fundamental do tempo: 
já que o passado não se constitui depois do presente que ele foi, mas ao 
mesmo tempo, é preciso que o tempo se desdobre a cada instante em 
presente e passado, que por natureza diferem um do outro, ou, o que dá no 
mesmo, desdobre o presente em duas direções heterogêneas, uma se 
lançando em direção ao futuro e a outra caindo no passado. É preciso que o 
tempo se cinda ao mesmo tempo em que se afirma ou desenrola: ele se 
cinde em dois jatos dissimétricos, um fazendo passar todo o presente, e o 
outro conservando todo o passado. (DELEUZE, 2005, p. 102) 

Nesse sentido, é possível ver na imagem-cristal uma perpétua fundação do 

tempo, um jorrar de tempo em seus desdobramentos atuais (do presente que passa 

sem cessar) e virtuais (de um passado que se conserva e pode ser recuperado 

enquanto lembrança e memória já marcadas pela imaginação). Assim, ao invés de 
                                                           

77  Esta exposição foi realizada em 2011 no Museu de História e Arte Helenton Borba Cortes na 
cidade de Maringá- PR e contou com a participação da artista Gislaine Pagotto que montou uma 
instalação no mesmo espaço expositivo. Das coisas que esquecemos de lembrar foi um projeto 
desenvolvido a partir de fotografias tiradas de monóculos, antigos suportes para fotografia bem 
populares na época da fotografia analógica. A partir de uma campanha realizada em sala de aula e 
com amigos, recolhi cerca de 80 monóculos que foram então refotografados sob o fundo azul do céu. 
Dessas 80 imagens, 14 foram ampliadas e expostas. Além das fotografias ampliadas, montei também 
uma instalação na qual os 80 monóculos contendo a refotografia dentro ficaram suspensos e 
puderam ser manipulados. O disparador da obra foi um monóculo com a fotografia da minha mãe 
quando viva. Como a perdi quando era muito pequena essa é uma das únicas lembranças que tenho 
dela. As fotos da exposição podem ser vistas aqui: http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/12/das-
coisas-que-esquecemos-de-lembrar.html 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/12/das-coisas-que-esquecemos-de-lembrar.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/12/das-coisas-que-esquecemos-de-lembrar.html
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sucedê-lo, o passado coexiste com o presente, sendo essa coexistência condição 

fundamental da imagem-cristal. Na imagem-cristal o "presente é a imagem atual, e 

seu passado contemporâneo é a imagem virtual." (DELEUZE, 2005, p. 99). Podemos 

falar, portanto, de uma espécie de lembrança do presente, de uma memória 

subjetiva de um passado recente. Resquícios de um agora que deixou de ser a 

pouco e que ainda existe como vestígio de um tempo que recém passou; como 

marca de um tempo que não cessa de passar.  

Mirando um passado contra o céu, evoquei a potência do virtual para atualizar 

as forças de um passado sem tempo definido, um passado como signo de um tempo 

duração. Como pista para o atual, a ponta dos meus dedos que seguram um 

monóculo contra a luz que vem do céu. Céu que lança nossa percepção ao infinito, 

abertura inesgotável para o virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundir essas imagens antigas com o horizonte azul do céu foi estratégia para 

ativar em nossa capacidade imaginativa um movimento que buscava na memória 

lembranças que, por sua vez, se atualizavam carregadas de outros afetos. Uma 

lembrança que diz mais da duração do tempo em seu poder de afetar do que do 

tempo enquanto passagem cronológica. Para Bergson, à medida que nossa 

existência se desenrola no tempo "cada momento de nossa vida oferece esses dois 

Fig. 33, Roberta Stubs, Das coisas que esquecemos de lembrar,  2012.Fotografia, 69 x 93cm 
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aspectos: ele é atual e virtual, por um lado percepção e por outro, lembrança” (apud 

DELEUZE, 2005, p 100). Ao projetar os monóculos no infinito azul do céu, borro as 

certezas da nossa percepção e aponto uma direção com uma sedutora borda de 

imprecisão habitada pelo tempo, pelas lembranças e por afetos. No texto criado para 

a exposição, Murilo Moscheta (2011) enfatiza a questão da lembrança e pontua que 

lembrar é também inventar. 

Esta neblina que a artista faz questão de manter não é defeito ou acidente de 
produção. Ao contrário, é efeito estético deliberadamente provocado, como se 
Stubs quisesse dizer que é neste borrão e não no foco, que talvez habite a 
resposta de nossa procura. Neste neblinado vão, procuramos o fio invisível 
sem o qual contas não são colar. Aos contornos esfumaçados pelo tempo, 
lançamos nossos olhares curiosos e como crianças jogamos o jogo de 
adivinhar formas em nuvens. Nas franjas destas cenas costuramos um enredo 
provisório chamado lembrança. Lembrar é inventar. 78 

 

Costurar nossas lembranças nas franjas do tempo é atualizar nossos afetos, é 

viver o tempo enquanto virtualidade "que se desdobra em afetante e afetado, 'a 

afecção de si por si' como definição do tempo.” (DELEUZE, 2005, p. 104). É nesse 

tempo-afecção que o atual e o virtual coexistem e que atualizamos e reinventamos 

incessantemente nossas lembranças e afetos. É justamente a potência de evocar a 

força virtual que movimenta nossas lembranças quem qualifica cada imagem dessa 

série como imagem-cristal. Imagens que convocam o tempo enquanto perpétua 

duração, "o jorro da vida, do tempo, em seu desdobramento ou diferenciação.” 

(ibiem, p. 113) 

Em cada desdobramento, desvio e diferenciação outros enredos são criados, 

outras lembranças evocadas e outros afetos atualizados. É por essa via que temos a 

chance de vasculhar nossa própria história para narrá-la de outro modo, para 

resignificar nossa vida e escrever outras nuances para nosso agora79. Essa é a 

virtualidade contida em cada fração de tempo que habita os monóculos. E esse 

tempo pode ser atualizado a cada toque sensível de nosso olhar. 

                                                           
78 Este texto está disponível no seguinte endereço: http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/11/das-
coisas-que-esquecemos-de-esquecer.html  
79 Vale acrescentar as contribuições de Canton quando no livro Novíssima arte brasileira, um guia de 
tendências afirma que "a atitude de vasculhar as memórias pessoais e configurar um atento olhar 
para dentro tornar-se um movimento de resistência contra a apatia e a amnésia geradas por um 
avassalador panorama externo de excessos." (2001, p. 43 ) 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/11/das-coisas-que-esquecemos-de-esquecer.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2012/11/das-coisas-que-esquecemos-de-esquecer.html
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No entanto, não é preciso falar do tempo, das memórias e das lembranças 

para alcançarmos a qualidade de imagem-cristal. Quando tento capturar o 

movimento das rodas gigantes, dos pássaros que dançam no céu e dos enredos que 

bordamos na rotina dos nossos dias, minha intenção é convocar a passagem do 

tempo em sua duração, em seus desdobramentos, afetos e diferenciações. Assim, 

cada imagem, vídeo, poema ou acontecimento é um campo de intensidade envolto 

por outra sensibilidade com o mundo. Um campo virtual sobreposto a um atual. Meu 

convite é para que possamos explorar a duração dos nossos dias como um campo 

de afecção, de atualização da potência do virtual. Nele somos corpos sensíveis, que 

em devir se deixam afetar pelas forças do mundo. 

Como corpo sensível reconheço-me parte de algo maior e sou alguém que se 

quer ponto de conexão com um mundo por vir; de um mundo que vê no céu, no mar, 

no vento e na rotina figurações para gerar aberturas éticas na pele da nossa 

existência. Figurações que desaceleram nossa pressa pelo pronto e acabado, que 

descentram e ampliam nossos campos de visão para as distâncias que nos são 

próximas. Assim me aproximo sem medo do desconhecido e me ligo ao mundo no 

que ele tem de múltiplo. Faço-me outra em agenciamentos sensíveis com os fluxos 

que escapam às normas e que encontram, nas margens, espaços de vida e criação.  

Sou corpo que não se quer centro do mundo, que se sabe parte e processual, 

que vê no devir uma possibilidade de expansão e de agenciamento ético com as 

forças minoritárias da vida. Sou corpo que se escreve no plural e que tenta extrair do 

presente forças para um engajamento estético com nosso agora, um 

comprometimento ético e político com o que faz aumentar a vida.  
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segunda paragem: 

de corpo aberto para o mundo 

 

 



106 
 

Refletindo sobre a presença e o uso do corpo em meu processo criativo, 

percebo um trajeto que vai do corpo-representação para o corpo-experiência. Essa 

passagem demanda um tempo que envolve um amadurecimento teórico e estético 

marcado pelo encontro entre os feminismos e os estudos queers, e também pelo 

meu crescente envolvimento com o universo das artes visuais. 

Quando no doutorado passei a integrar um grupo de pesquisa sobre gênero 

e subjetividade, ali me encontrei em um território teórico e prático onde as diferenças 

escapam das hierarquias que as diminuem e se tornam condição positiva de uma 

política afirmativa da vida. Visualizei nos estudos de gêneros campos de batalhas 

que tem, como primeiro obstáculo, o ultrapassamento dos binarismos que cortam 

nossa subjetividade.  

Minha implicância com o pensamento dualista e binário é antiga, e eu 

acredito que, para ultrapassá-lo ou desorganizá-lo, é necessário inventar outros 

modos de ser, estar, desejar e pensar nossas práticas de vida. Já é sabido que os 

binarismos de gênero separam, classificam, reduzem e generalizam nosso campo 

de experiências a um universo limitado a dois pólos opostos, o masculino e o 

feminino. Além disso, esse pensamento binário também inferioriza a posição do 

feminino e da mulher à subalternidade.  

Foi nos estudos de gêneros e nos feminismos que identifiquei um rico 

território político de resistências e criação no qual a produção de subjetividades 

inventivas, potentes e desejantes é condição necessária para que possamos 

(re)apropriar nossos campos de experiências e (re)significar nossas relações com o 

mundo. E essa reapropriação passa, inevitavelmente, por uma relação mais íntima e 

própria com o corpo.  

O corpo é a superfície encarnada da subjetividade, um território profícuo 

para estabelecermos relações desejantes com o mundo via práticas de liberdade. 

Por seu potencial disruptor e produtivo é um campo de batalhas, alvo de biopolíticas 

que tentam docilizá-lo. Para além de uma carne recheada de ossos e vísceras, o 

corpo é político e habita espaços de disputas que o querem passivo, obediente e 

limitado por práticas de assujeitamentos. Não quero esse corpo dócil, quero um 

corpo que vibra e se ultrapassa em devires. 
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Sobre a subjetividade ciborgue: um híbrido pós-identitário 

De início, a presença do corpo no meu trabalho era anunciada apenas por 

alguns fragmentos e gestos. Nunca fora um corpo ausente, mas aparecia por 

resquícios. Daí a passar a inseri-lo em meu enredo poético como forma de 

exploração encarnada das sensações foi só uma questão de tempo.  

Num primeiro momento, o manequim e o plástico foram os intercessores que 

usei para fazer ver os hibridismos que compõem nossa subjetividade – e num plano 

molecular isso já apontava para o território do sensível e sensorial no qual eu viria 

investir futuramente, a fundo. Por estar interessada pelo coeficiente artístico do 

universo ao meu redor, um de meus movimentos de vida envolvia resignificar alguns 

objetos que encontrava pela rua. Minha atração especial era por objetos de plástico. 

Entre suas qualidades me atraía o fato de ele ser artificial, maleável, manipulável, 

moldável, de aparência fria e asséptica.  

Não entendia ao certo onde queria chegar, mas já sabia que este elemento 

dizia muito do nosso contemporâneo e possuía também uma ambivalência que me 

interessava bastante. Num prisma molar, o plástico diz da nossa insensibilidade, da 

interferência destrutiva dos humanos na natureza80 e da moldabilidade da nossa 

subjetividade a serviço da normatização e serialização. O manequim representava 

bem esse plano molar que diz dos mecanismos biopolíticos de controle e 

disciplinarização81.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Sobre essa discussão sobre a concepção fáustica acerca do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, sugiro a leitura de: SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico. In: Corpo, subjetividade e 
tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, p. 87, 2002. 
81Os conceitos de biopoder e biopolítica serão desenvolvidos no tópico 3.5 dessa tese.  
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Por outro lado, o plástico, que é feito a partir do petróleo, é também orgânico 

como nosso corpo. Num plano virtual e molecular sua plasticidade aponta para o 

devir e para a mistura potente que existe quando as fronteiras se encontram. Ele é 

orgânico e só existe porque a gente existe e o produz. Há, portanto, uma dimensão 

ontológica e ética que liga o plástico a nós que o produzimos, consumimos e 

descartamos. Esse aspecto ontológico sinaliza um hibridismo fundamental da 

contemporaneidade: o quanto do inorgânico representado na imagem pela 

tecnologia está inscrito em nossas vidas. Próteses de subjetividade, tecnologias de 

gênero82, inscrições biotecnológicas e extensões corporais das mais diferentes 

ordens que estão acopladas ao meu corpo.  

Em meu imaginário protético contemporâneo, Mathew Barney e seus seres 

híbridos (figura 34) ocupam lugar central tendo exercido, sem dúvida nenhuma, uma 

grande influência sobre meu trabalho. Barney é um artista americano nascido em 

1967 e considerado hoje um dos grandes nomes da arte contemporânea. Sua obra 

combina instalações, performances e vídeos que tem como característica comum 

hibridizar tanto as linguagens artísticas quanto as figuras e os corpos humanos. O 

artista ganhou visibilidade mundial com sua obra Cremaster, um ciclo de 5 filmes 

                                                           
82 Este conceito de Teresa D Laurettis (1994), será desenvolvido na parte 3.2 dessa tese. 

 

      

Fig. 34, Mathew Barney, Cremaster, 1994-2002                                                                                         
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realizados entre 1994 e 2002 que é integrado com fotografias, esculturas e 

instalações.  

O ciclo tem como centro as sexualidades e explora performances de 

gêneros híbridas e desnormatizadas, desviantes daquelas centradas no padrão 

heteronormativo. Assistir aos filmes é sentir o gosto do estranhamento, do começo 

ao fim. O próprio nome da obra é peculiar e possui conotação sexual: Cremaster é o 

nome do músculo cuja função é manter a temperatura dos testículos e garantir, 

portanto, a produção de espermatozóides. Nessa obra, questões como virilidade e 

reprodução são colocadas em pauta de modo um tanto particular, deslocando 

binarismos como cultura/natureza, macho/fêmea, criador/criado, natural/artificial, 

humano/inumano, ao explorar a figura de um corpo ciborgue. 

Reiterando a necessidade de uma perspectiva não-naturalista que transcenda 

uma visão cunhada em unidades identitárias e binárias, Haraway (2013) aponta a 

subjetividade ciborgue como figura híbrida de ligação homem-mulher-

máquina/homem-mulher-mundo. Esta figura é utilizada, portanto, como "uma ficção 

que mapeia nossa realidade social e corporal e também como um recurso 

imaginativo que pode sugerir alguns frutíferos acoplamentos." (p. 37). Haraway 

incorpora em seu híbrido discussões do feminismo contemporâneo sobre as 

tecnologias de gênero ou de sexo no que tange às biopolíticas que engendram 

corpos de mulher e de homem dentro desse sistema sexo/gênero/desejo. O híbrido 

seria uma figura “pós-identitária” que desloca o sistema heteronormativo, sai dos 

pólos masculino e feminino e dos seus correlatos identitários, e lança o corpo em um 

território de fronteira, mais afeito à experiência do que à representação.  

Vale pontuar que os ciborgues integram a passagem de uma sociedade 

disciplinar a uma sociedade de controle que penetra nos corpos, rompendo a pele 

como fronteira de separação e valorizando os fluxos, as redes e as conexões. Os 

ciborgues se inscrevem num contexto de avanço de partes da ciência como a 

biotecnologia, a nanotecnologia e a eletrônica enquanto "vivem em um mundo 

intimamente reestruturado por meio de relações sociais da ciência e tecnologia que 

estariam gerando novas formas sociais, que por sua vez demandam novas formas 

de compreensão." (GALINDO, 2003, p. 5) 

Ao deslocar-se das demarcações que delimitam os gêneros masculino e 
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feminino, o ciborgue lança-se em um não-lugar identitário que o provoca enquanto 

prática de si. Este “sujeito” híbrido, de certo modo autoconhecedor de um eu-que-

não-é (HARAWAY, 2013, p. 55), se compõe mais por movimentos de singularização, 

recorrendo menos a modelos normativos pré-existentes. Ao invés de "um sujeito" 

fechado à experiência do si, os ciborgues anseiam por conexões, são simpáticos às 

dissonâncias e possuidores das diferenças como inerência existencial.  

Aqui o primado da alteridade é incorporado como dimensão ética existencial, 

escapando do sistema de apropriação, incorporação e totalização que reduz o 

múltiplo e as diferenças ao primado do mesmo e do sempre-igual. Segundo 

Haraway, o “ciborgue é um tipo de eu - pessoal e coletivo - pós-moderno, um eu 

desmontado e remontado.” (2013, p. 64). Desmontado no sentido da desconstrução 

do sujeit@ soberano e onipotente da modernidade, remontado no que concerne à 

construção de "um sujeito" singular mais próximo de uma estética da existência. 

Em processo de desterritorialização/reterritorialização, o ciborgue experiencia-

se em fronteiras e não tem como correlato o amparo de atalhos morais de ação. 

Segue por vias de diferenciação por ele abertas e criadas, e viabiliza assim fusões 

potentes e a insurgência de possibilidades de vida. O primado aqui não é o da 

unidade cunhada sobre o território do mesmo, mas o da singularidade por 

heterogeneidades. Uma subjetividade ciborgue ganha forma via conexões e 

vizinhanças que podem se estabelecer parcialmente, contendo também dissensos e 

dessemelhanças. "Longe de assinalar uma barreira entre as pessoas e os outros 

seres vivos, os ciborgues assinalam um perturbador e prazerosamente estreito 

acoplamento entre eles." (HARAWAY, 2013, p. 40). Nessa perspectiva, abre-se 

caminho para conexões não-identitárias e temporárias de diferentes ordens, uma via 

ética-estética-política que prevê a negociação constante das partes envolvidas, a 

criação de linhas e territórios de vida e, finalmente, a não reprodução dos enredos 

tidos moralmente como certos e errados. 

Penedo (2008) afirma que, em um contexto biopolítico, o ciborgue de 

Haraway se perfila enquanto identidade estratégica no sentido apontado pelos 

teóricos queers: “[...] las identidades son siempre múltiples, o como poco, 

compuestas por, literalmente, um número infinito de formas en las que los 

‘componentes identitários’ se pueden interrelacionar o cambiarse.” (p. 116).  

Na perspectiva ciborgue, podemos falar em uma concepção pós-identitária na 

qual a afinidade substitua a identidade e a conexão seja uma fonte inesgotável de 
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heterogêneses. Nesse contexto, os fluxos e devires que compõem os processos de 

subjetivação não serão motivos de medos sobre uma possível e eminente 

desintegração do eu. Pelo contrário, os fluxos e devires tornam-se um material 

inesgotável de possibilidades conectivas, fonte gerativa de formas de viver ainda 

sem nome, medida ou representação. O ciborgue é, portanto, uma figuração que diz 

de um processo intensivo, múltiplo e descontínuo de produção de subjetividades e 

modos de viver. 

Juntar Barney com Haraway foi quase inevitável para mim. As “criaturas” 

que Barney nos apresenta em Cremaster são híbridas e se compõem de partes 

humanas e inumanas, orgânicas e inorgânicas, de carne e de plástico. São 

figurações que deflagram a ficção "do sujeito" fechado e essencialista, dão 

visibilidades às forças que compõem este eu e possibilitam a reapropriação destas 

linhas para a criação de outras ficções políticas. Inserido num debate ético, em 

Cremaster vemos a fronteira homem-mulher/natureza e homem-mulher/tecnologia 

serem abaladas e problematizadas.  

Já sabemos que a posição de superioridade e soberania dxs sujeitxs de 

saberes e poderes sobre a natureza justifica uma série de hierarquias entre 

homem/mulher, cultura/natureza, dominador/dominado, colonizador/colonizado e 

criador/criatura. Em termos éticos, tal postura se perfila como um ato fascista que 

não somente desrespeita expressividades minoritárias, mas também as aloca como 

abjetas, marginais, inexpressivas e até mesmo inexistentes.  Se valendo de próteses 

orgânicas e inorgânicas, o artista cria seres híbridos que ampliam nosso campo 

perceptivo e gera bifurcações em nossas subjetividades. Ele acaba criando 

figurações dissidentes e múltiplas, dando espaço para a insurgência de outros 

"sujeitos", sensibilidades, sentidos, corporalidades e pensamentos sobre nossa 

inserção na contemporaneidade.  

 

O plástico como intercessor para experiências de sensibilização: notas para 

uma clínica das sensações 

Conectada parcialmente com Barney e Haraway, posso afirmar que sou uma 

ciborgue e moléculas poliméricas correm nas minhas veias. Como figura híbrida, sou 

composta e desejosa por conexões, mesmo que para estabelecê-las eu tenha que 
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fundir e corromper fronteiras. Foi procedendo por conexões que tentei aproximar 

Arte e Psicologia; a intenção era produzir com esse encontro um território de 

experimentação menos atado à lógica do controle biopolítico. Minha incursão inicial 

na fusão dessas duas áreas inclui a montagem de instalações em eventos de 

psicologia (Figuras 12 e 14) e a realização de oficinas e exercícios de sensibilização 

utilizando plástico filme e plástico-bolha (Figura 15).   

A instalação À espreita da montagem83 e a obra Objeto sensorial ressonante 

I84 foram os dois primeiros trabalhos que realizei, ambos num evento de Psicologia 

organizado pelos próprios alunos85. O Objeto sensorial ressonante I foi a primeira de 

muitas obras nas quais o plástico ocupava centralidade. Trata-se de uma forma 

quadrada de 1,20m x 1,20m preenchida por plástico-bolha que desperta o querer 

tocar. Este objeto é um provocador de desejo. Ao mesmo tempo em que convida a 

uma experiência sensorial, ele pede por uma relação ética. Ele pode ser tocado, 

mas um toque com zelo e afeto para evitar a destruição da obra. Por ser feito de 

plástico, o objeto é extremamente frágil, remete ao banal e ao descartável. Por ser 

de plástico nos é muito familiar, é próximo, é meu, é íntimo; um disparador de 

sensação que pede pela ética do cuidado.  

Para explorar ainda mais esse conceito, em 2013 realizei a exposição 

P.L.Á.S.T.I.C.O.S. Na figura abaixo, podemos ver uma foto dessa exposição e, no 

centro, o Objeto Sensorial Ressoante I. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83Vídeo disponível em: http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/05/espreita-da-montagem.html 
84 Vídeo disponível em: http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/05/ressonancias-sensoriais.html;  
85 Trata-se do Acampamento de Psicologia - ACAMPSI, evento organizado pelos próprios alunos que 
aconteceu em 2011 em Maringá-PR. Nesta ocasião os alunos permaneceram numa chácara durante 
3 dias participando de atividades artísticas e outras ligadas à psicologia. 

Fig. 35, Roberta Stubs, Exposição P.L.Á.S.T.I.C.O.S, 2013. 

 

 

http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/05/espreita-da-montagem.html
http://robertastubs.blogspot.com.br/2011/05/ressonancias-sensoriais.html
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O plástico era o intercessor que apontava para o campo das sensações e da 

ética. A partir dele eu positivava o terreno híbrido no qual estava construindo minha 

prática de psicóloga/artista. Na figura 35 podemos ver à esquerda o Objeto sensorial 

II, composto por dois quadros de grama sintética. Em um dos quadros há um vidro 

que impede o toque; enquanto isso, no segundo quadro o toque é livre e o convite à 

sensação mais uma vez é invocado. No centro da imagem podemos ver um imenso 

conglomerado de plástico transparente que forma uma "montanha" de plástico na 

qual se pode lançar por completo. Nesta obra, a ativação do campo de sensação, 

que é o nosso próprio corpo, ganha destaque maior, sendo o plástico apenas um 

intercessor para a ativação do nosso corpo vibrátil. 

Se ao plástico faltava memória e carne, o link entre sensação e corpo 

promoveu esse preenchimento. Aos poucos percebi que minhas intenções artísticas 

eram movidas por um interesse crescente em explorar a relação que havia entre arte 

e experiência. Nessa relação, o corpo e as sensações ganhavam centralidade 

enquanto território político de produção de subjetividades. As discussões de 

Foucault sobre o biopoder e a biopolítica fundamentavam minha intuição.  

Por ter invadido as profundezas do corpo, mente e alma, o controle biopolítico 

organiza o campo de experiências “dos sujeitos”, capturando inclusive suas linhas 

mais singulares e incorporando as linhas de fuga como parte integrante do seu 

próprio funcionamento. Mas sabendo o corpo como meu território mais pessoal, 

percebo o biopoder se apossando desse espaço. Ele me rouba e organiza em outras 

linhas o que tenho de mais próprio e íntimo, se apropriando do campo de sensação 

e experiência que é meu corpo enquanto território de vida. Dessa apropriação  

resulta uma despotencialização do meu corpo vibrátil e um empobrecimento do meu 

campo de experiências enquanto experiência singular. Aqui as possibilidades de 

produção de linhas inventivas de subjetivação são minadas. 

É dessa forma que o poder se torna coextensivo a todos os gestos e práticas. 

É assim que ele captura qualquer movimento de vida e confere especial atenção aos 

fluxos criativos e desejantes. Segundo Deleuze (2006, p. 224), “o controle é de curto 

prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado". Atua, portanto, no 

controle de fluxos e movimentos de toda e qualquer vibração que produza ou 

reproduza a vida. A sociedade de controle e seus mecanismos biopolíticos não 
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apenas capturam os fluxos desejantes, mas investem diretamente na produção 

desses fluxos com uma estratégia para criar “sujeitos” em estado de alienação 

autônoma, subjetividades moduladas que se acreditam livres e criativas.  

A lógica biopolítica, ao monitorar/capturar/gerir os fluxos e movimentos de 

vida, incorpora em seu funcionamento os processos singulares e minoritários para 

manter seu repertório sempre atual e seu território de domínio sempre em pulsação 

e expansão. É por conta dessa dinâmica que quaisquer disparos inventivos correm o 

risco de serem minados e cessados em seus desdobramentos, perdendo um pouco 

sua potência de desterritorialização. Sabendo que esses disparos inventivos podem 

carregar doses de resistências, essas também são capturadas e incorporadas ao 

funcionamento da sociedade de controle.  

Num só lance, ao mesmo tempo em que esse arrefecimento dos disparos 

inventivos ocorre amortizando o potencial político e transformador das práticas de 

resistências e liberdades, ele possibilita o engendramento e o acontecimento dessas 

mesmas práticas. Segundo Negri e Hardt (2004, p. 164): 

As resistências não são mais marginais, senão ativas no coração de uma 
sociedade que se expande em redes; [...] o paradoxo de um poder que, 
unificando e englobando em si mesmo todos os elementos da vida social (e 
perdendo, no mesmo movimento, sua capacidade de mediatizar efetivamente 
as diferentes forças sociais), revela ao mesmo tempo um novo contexto, um 
novo meio de pluralidade e de singularização não dominável - um meio do 
acontecimento.  

 Considerando que o funcionamento biopolítico da sociedade de controle se 

situa num tempo social marcado pela conexão, pela internet, pelas redes e pelas 

possibilidades infinitas de fazer rizoma com os mais distintos elementos, a extensão 

desse tipo de poder é tão grande quanto a possibilidade de fugir e resistir aos 

mesmos. Sobre este aspecto, vale recuperar Foucault (1988). Para ele o poder está 

disseminado em todas as relações e pressupõe a existência de resistência, não 

importa onde esteja.” 

Se, como dissemos, o poder joga com o mínimo de liberdade, é nesse espaço 

que somos tanto capturados e docilizados quanto capazes de traçar linhas e 

movimentos de resistências e transformação. Foucault (1995) afirma que no coração 

das relações de poder, como condição da sua existência, existe uma insubmissão e 

uma possibilidade de práticas de liberdade. Para o autor, "não há relação de poder 

sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual; toda relação de 
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poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta [...]." (p. 

248) 

 Nesse sentido, assim como não há "o poder" enquanto instância metafísica, 

porque ele está dissolvido em nossas relações e práticas, também não há “a 

liberdade" ou "a resistência”, pois essas se encontram espalhadas numa 

multiplicidade de pontos de resistências móveis e transitórios. Foucault afirma que 

tais pontos geram quebras e deslocamentos na sociedade, "rompem unidades e 

suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 

remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis." (1988, 

p. 107). São nessas regiões irredutíveis e micropolíticas que a arte opera, criando, 

provocando e fazendo transbordar esses espaços potencialmente mais livres e 

menos submissos à lógica biopolítica do adestramento dos corpos e anestesiamento 

das potências desejantes da vida. 

Como medidas contra-anestesiamento e pró-potência de vida, as oficinas de 

emplastificação e sensibilização tiveram como objetivo possibilitar que as pessoas, 

alunos de psicologia no caso, expandissem seus corpos e subjetividades em 

sensação e potência. Para tanto era preciso toque, contato, corpo; pequenos 

exercícios e práticas de liberdade. Dos objetos sensoriais ressonantes às 

proposições artísticas realizadas para serem experimentadas pelos participadores, o 

convite à experimentação e liberdade era latente.  

Nas oficinas que realizei, emplastificar os corpos e suas partes foi a estratégia 

que encontrei para acionar suas vibratibilidades, para tornar a pele sensível às 

variações do mundo. Emplastificar a perna, os braços, o corpo todo até a 

imobilização. Envolver um corpo no outro e assim, consecutivamente até criarmos um 

só corpo: composto, plural e heterogêneo. Uma proposição artística e clínica cujo 

alcance maior é a atualização dos afetos do nosso corpo; a ampliação da sua 

capacidade de afetar e ser afetado, uma clínica das sensações86. 

Consonante com Aragon e Lima (2010, p. 167-137) quando afirmam que 

"clínica é inventar, em cada deserto, no abandono das referências de um si, mas 

                                                           
86A clínica das sensações se alinha a propostas que buscam resignificar e ampliar o alcance da 
clínica em Psicologia. Entre algumas dessas propostas citamos: Clínica das sensações (TEIXEIRA, 
FILHO, 2012); Clínica Ampliada (CAMPOS E AMARAL, 2007; CUNHA, 2005); Clínica Peripatética 
(LANCETTI, 2006); Clínica do Desvio – Klinamen (BENEVIDES e PASSOS, 2001); Clínica do CsO 
(MERHY, 2007); e Clínica dos afetos (FRANCO e GAVALOTE, 2010) 
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também a partir de territórios, os mais precários, um lugar onde existir", podemos 

pensar a combinação entre arte e clínica como campo de proposição de novos 

espaços para habitar. No encontro entre psicologia e arte um horizonte de 

experimentação pode insurgir, espaços produtores de subjetividades estéticas87 

sensíveis e dispostas a movimentos de criação e de devir88.   

 

Corpo/experiência/sensação: Lygia Clark e a arte como proposição 

Foi apostando nessas regiões de resistências e liberdades que a relação arte, 

corpos e experiências começaram a fazer mais sentido para mim. Para Dewey 

(2012), ter uma experiência pressupõe colocar nosso corpo e nossas sensações em 

estado de abertura e recepção para, então, mergulhar, vivenciar e nos 

impregnarmos do que pode ser uma nova experiência, uma experiência singular. De 

acordo com o autor (p. 137), este estado de recepção e percepção por parte d@ 

sujeit@ da experiência não é passivo. Aquele que vê, sente e recebe uma obra de 

arte, uma experiência estética, deve criar sua experiência participando, se 

comunicando e operando outras variações sensíveis com o que lhe é dado no 

momento da experiência. Nesse sentido, a obra de arte só é completa quando gera 

experiências, ou seja, quando alcança a qualidade estética de afetar e tocar o 

"espectador" lançando seu corpo de sensação numa nova e outra experiência.89  

Foi quando me aprofundei nessa discussão que conheci o trabalho de Lygia 

Clark e o movimento neoconcretista. Ao ultrapassar os binarismos que separam 

mente e corpo, sensorial e intelectual, essa vanguarda artística brasileira alcança 

com grande êxito a efetivação de uma experiência completa no corpo do 

participador. Ao fazer com que ele viva a obra intensamente, as propostas de 

Oiticica, Pape e Clark, demonstram uma preocupação ética-estética-política com a 

mobilização de novas subjetividades mais sensíveis ao outro, às variações do 

mundo e a si mesmo enquanto força criativa. Nesse sentido: 

                                                           
87 Tanto o conceito de subjetividade estética quanto a lógica das sensações serão melhor 
desenvolvidos no item 3.3 dessa tese. 
88 Um trabalho muito interessante que nos possibilita explorar o elo entre arte e clínica enquanto 
escrita de si é a Ação ritual-performance corpo-reconstrução de Fernanda Magalhães. para saber 
mais dessa ação recomendo a leitura de: MAGALHÃES, F. Corpo-reconstrução, ação ritual 
performance. Curitiba-Pr: Travessa dos editore, 2010. 
89 Walter Benjamin, em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, já observava a pobreza 
de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 
experiência é cada vez mais rara. 
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o artista seria um propositor de experiências a serem vividas pelo espectador e 
a obra seria completada no ato: o próprio gesto e seus desdobramentos na 
vida do participante. A fruição seria uma experiência expandida, do olhar ao 
corpo, aos vetores de percepção; o participante é convocado a conhecer o que 
lhe é proposto através das sensações, até que ele se torne o próprio criador de 
sentido (ROLNIK, 2002). 
 

Em 2012 tive a oportunidade de visitar a retrospectiva Lygia Clark, realizada 

no Itaú Cultura de São Paulo em 3 andares ocupados por suas obras e textos que 

contextualizavam sua produção. Nessa ocasião, imergi em sua casa-corpo, me 

encontrei com seus objetos relacionais, interagi com seus bichos e me declarei 

devota de suas experimentações. Foi realmente emocionante ver o quanto Lygia 

estava em mim mesmo que eu não soubesse disso com tanta clareza, pelo menos 

até aquele momento. Para a artista, a interação do "expectador" era condição para 

que sua obra acontecesse e se pusesse de pé. Entrar em seu universo era ativar 

partes do nosso corpo, de nossas percepções e sensações que não sabíamos dar 

nome. Estando lá, sentia que tinha passado por um portal no qual era preciso entrar, 

se deixar entrar, permanecer, deixar passar, transmutar e sair de lá diferente.  

Heloisa Buarque de Hollanda aponta Clark como a primeira artista mulher 

radical na arte brasileira, cuja manobra política "foi tocar, de forma direta e incisiva, 

em questões do universo privado - coisas, então, não muito bem vistas -, sobretudo 

na relação entre o eu e o outro." (2006, p. 33). Isso num momento no qual as 

mulheres estavam deixando de lado suas demandas mais pessoais, como as 

questões ligadas ao próprio corpo, desejos e práticas, em favor de uma agenda 

política voltada para a defesa de seus direitos sociais. Clark era uma artista que 

acreditava no poder transformador da experiência, na força expansiva do corpo e na 

necessidade de exercermos nossa liberdade enquanto sujeitxs desejantes.  

Suas proposições artísticas orbitavam ao redor da sua fé inabalável na 

capacidade do nosso corpo de afetar e de ser afetado. A ativação desse campo 

sensorial era um caminho para redescobrirmos nossa própria poética em nós 

mesmos, para podermos ser autores de nossos campos existenciais. No sentido 

dado por Deleuze (2002), a sensação ocorre na mistura indissolúvel entre “o sujeito” 

(corpo no mundo) e o objeto (fato no mundo), estando contida virtualmente tanto na 

pele do participador quanto na própria obra de arte. A sensação ganha passagem no 

acontecimento que marca o encontro entre sujeit@ e obra, se configurando como 
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um elemento importante para que ocorra uma experiência singular, uma experiência 

estética. Pela lógica da sensação, a obra de arte nunca é um "ser acabado que 

existe em si como uma coisa, mas sim, um convite à sensação, à experiência [...]" 

(BRAGA, 2004)90. Nesse sentido, a proposição artística nos convida constantemente 

a ativar esse campo de sensações, sendo essa uma maneira de nos ligarmos às 

intensidades que compõem a obra e que a qualificam esteticamente.  

     

 

Saindo do campo da representação, Clark explorava as sensações e buscava 

produzir subjetividades sensíveis, livres e inventivas, utilizando a arte como uma via 

para ativar em nosso corpo-subjetividade nossa capacidade de afetar e de ser 

afetado. A obra é uma proposição e o artista um propositor de experiências, nos 

dizia a artista. Ao invés de ter em sua obra uma representação de algum fato físico 

ou experiência vivida por ela mesma que deveria ser decodificada pelo olho do 

espectador, Clark queria proporcionar aos "espectadores" uma experiência 

participativa ativa. Os objetos relacionais91 (figura 36) são um bom exemplo dessa 

passagem da representação para a experimentação. De acordo com Brett: 

Uma vez que o objeto não é mais uma representação, ele deixa de ter sentido 
ou estrutura exterior à manipulação feita pelo participante aqui-e-agora. Sua 

                                                           
90 Texto extraído de Arte e sensação: A natureza sintética da sensação na experiência artística 
segundo Gilles Deleuze. Disponível em: http://www.revista.art.br/site-numero-
01/trabalhos/pagina/10.htm 
91 Objeto Relacional é a designação genérica atribuída por Lygia Clark a todos os elementos que ela 
utilizava nas sessões de Estruturação do Self – trabalho praticado de 1976 a 1988, no qual culminam 
as investigações da artista que envolvem o receptor e convocam sua experiência corporal como 
condição de realização da obra. (ROLNIK, 2006, p. 15) 

Fig. 36, Lygia Clark, Objetos Relacionais, 1966. 

 

http://www.revista.art.br/site-numero-01/trabalhos/pagina/10.htm
http://www.revista.art.br/site-numero-01/trabalhos/pagina/10.htm
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existência é significativa apenas nessa íntima relação com os participantes 
como seres inteiros, pluri-sensoriais. A forma externa desse objeto não assume 
mais importância primordial, já que o objeto se destina não mais ao olho ou a 
outros sentidos explicitamente definidos, e sim a algo mais vago e amplo. 
Como disse o escritor e terapeuta brasileiro Lula Wanderley, "a comunicação 
que o objeto relacional estabelece com o corpo não é feita pela delimitação 
sensorial da forma, uma qualidade da superfície, mas sim por algo vago vivido 
pelo corpo que dissolve a noção de superfície, e faz que o objeto encontre 
significado em "um dentro imaginário do corpo". Quebra-se aí a fronteira entre 
corpo e objeto." (2005, p. 87) 

 

Para a artista, a obra só existe se o "espectador" se propõe a experienciar-se 

nela. A obra deveria, portanto, se tornar um convite que nos possibilitasse descobrir 

nosso próprio corpo e ativar as possibilidades sensíveis que nos ligam ao mundo e a 

nós mesmos. Atenderia assim sua proposta, ampliando o poder do corpo de afetar e 

de ser afetado. Era isso que Clark fazia com seus objetos relacionais desenvolvidos 

a partir de elementos do cotidiano como conchas, sementes, água, pedras e sacos 

plásticos, que deveriam ser sentidos pelo corpo daqueles que entravam em contato 

com a obra.  

Com o decorrer do tempo o uso desses objetos culminou com a obra 

Estruturação do self. Para realização dessa obra a artista recebia amigos e 

visitantes em seu apartamento no Rio de Janeiro e iniciava uma espécie de ritual no 

qual ia colocando aos poucos os objetos sensoriais sobre o corpo do visitante, 

induzindo um processo sensório-reflexivo para ativar toda a superfície sensível do 

corpo. Durante o processo, a artista dava uma pequena pedra para que o 

participador segurasse, a fim de manter seu vínculo com a realidade caso o 

processo fosse por demais (des)estruturador. 
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Sobre a transposição dos objetos relacionais para a Estruturação do Self, a 

artista deixou de usar o objeto relacional (algo que se coloca entre o espectador e 

seu próprio corpo) como intermediário para a sensorialidade. A artista afirma que "o 

objeto, desde o caminhando, perdeu seu significado, e, se ainda o utilizo, é para que 

ele seja o mediador para a participação. Em tudo que faço há realmente 

necessidade do corpo humano que se expressa". (CLARK, 1980). É com clareza 

que a artista explora a sensorialidade do corpo. Ao ativar nosso corpo vibrátil, a 

potência do nosso corpo de vibrar a música do mundo (ROLNIK, 1999), Clark cria 

uma experiência sensorial completa. Aqui o toque, o sensível, a proximidade e toda 

uma política dos afetos se presentifica e se multiplica na carne do participador. 

No filme "O mundo de Lygia Clark" (1973)92, é possível ver inúmeras 

experimentações da artista que exploram o campo das sensações e colocam a 

produção de vida e de novas relações consigo e com o mundo no centro da sua 

arte. De acordo com a própria artista: 

 
Se a pessoa, depois de fazer essa série de coisas que eu dou, se ela consegue 
viver de uma maneira mais livre, usar o corpo de uma maneira mais sensual, 
se expressar melhor, amar melhor, comer melhor, isso no fundo me interessa 
muito mais como resultado do que a própria coisa em si que eu proponho a 
vocês (Cf. O Mundo de Lygia Clark,1973, filme dirigido por Eduardo Clark, 
PLUG Produções). 

 

                                                           
92 Vídeo disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=TYRcKaXw6EQ 

Fig. 37, Lygia Clark, estruturação do self, 1976-88 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TYRcKaXw6EQ
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Mais importante que a obra, portanto, são as vibrações e reverberações que 

ela gera, os processos de criação e transformação da própria existência que ela 

opera ao proporcionar experiências singulares. Enquanto bloco de sensações, as 

proposições de Clark se configuram como um campo de composição que irradia 

possibilidades de vida e potência de ampliação do modo de perceber, sentir e se 

conectar com o mundo para possibilitar a criação de outros mundos /im/possíveis. 

Na medida em que experienciamos esse campo singular de sensações, nos 

ampliamos em sensibilidade e mantemos nosso corpo aberto para tudo que pulsa 

vida, dando passagem e paragem para linhas mutantes de subjetivação. 

Com a Estruturação do self, Clark usou a via das sensações para trabalhar 

algumas problemáticas ligadas ao autoconhecimento, às proibições, traumas e 

conflitos que, por ventura, pudessem restringir o alcance do corpo. Depois dessa 

obra, incompreendida por muitos, ela passa a ser questionada e criticada pelo 

universo artístico e é acusada de se distanciar do que seria o espaço da arte. Para 

mim, muito além dessa questão, Clark nos aponta uma direção possível no que tange 

a relação arte/psicologia/clínica. Uma pista para o que podemos chamar de clínica da 

sensação, onde visamos a produção de linhas sensíveis de subjetivação; a produção 

de um corpo vibrátil, cuja capacidade de afetar e ser afetado é potencializada e 

ativada via exercícios de liberdade.  

Rolnik (1996) afirma que o "híbrido arte/clínica que se produz na obra de Lygia 

Clark explicita a transversalidade existente entre essas duas práticas". Esse híbrido 

dá visibilidade a uma dimensão estética da clínica que encontra na arte uma via 

interessante de revitalização de práticas e saberes. Habitando a tensão das bordas 

desse híbrido, as proposições de Clark "tem virtualmente a força de 'tratar' tanto a 

arte quanto a clínica para que essas possam recuperar sua potência de crítica ao 

modo de subjetivação em vigência, em função das diferenças que pedem passagem." 

(ROLNIK, 1996). Dar passagem às diferenças e às forças e intensidades do mundo é 

ser corpo sensível, aberto e disposto a criar e estabelecer novas relações com o 

mundo.  
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Corpos em devir 

 Sob influência de Lygia Clark, Helio Oiticica e Lygia Pape, minhas 

proposições ultrapassaram o campo da representação e adentraram de modo 

crescente o campo da experiência. Não se tratava mais de falar sobre o corpo como 

território sensível, mas de falar com o corpo e pelo corpo. Como expressão radical 

desse processo, meu próprio corpo virou suporte. Falar sobre ele e através dele, 

pesquisar e refletir sobre o corpo e sobre temas como a arte, sensação, experiência 

e feminismo, tudo isso impulsionou esse movimento, e colocou meu próprio corpo no 

centro dos meus trabalhos com vídeo e fotografia.  

Ainda assim, me sei tímida e discreta. Por isso não resta dúvida que me sinto 

bem mais confortável como vestígio, como fragmento ou atrás de uma máquina 

fotográfica, do que diante de uma lente. Sinto-me mais tranquila propondo um 

espaço de experimentação corporal do que imersa nesse espaço como 

"participadora". Apesar disso, principalmente influenciada pelos estudos feministas 

sobre o corpo, experiência, resistência e subversão, fui aos poucos me desafiando a 

me explorar em diferentes performances visuais. Um mesmo outro corpo foi a minha 

primeira série nesse sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38, Roberta Stubs, Um mesmo outro corpo, 2012-2014. Fotografia, 60 x 84cm.  
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Nesse trabalho, minha ideia era acionar uma espécie de disposição ética para 

o mundo na medida em que eu me fundia com a paisagem. Enquanto corpo em 

experiência, e sendo a imagem central das fotografias, essa série não me provocava 

desconfortos. Pensando mais detidamente sobre isso, me dei conta que ter meu 

corpo em apagamento e transparência produzia afetos que me remetiam ao 

processual, ao devir, me dizia algo de um distanciamento de mim mesma que me 

laçava em devir outro. Não era eu naquela imagem, era um mesmo e outro corpo 

sem nome próprio. Era devir e fluxo, sem ego nem identidade. Gosto de ver meu 

corpo tomado pelo mundo como um ponto de passagem para o múltiplo, sempre 

aberto e em mutação. Sentia-me desessencializada e isso me tornava mais mundo 

do que ego. Uma subjetividade nômade e em devir.  

De corpo aberto tentei provocar afetos ou um sentimento de mundo, como 

diria Drummond. Alinhei-me às colocações de Pelbart que afirma ser preciso retomar 

o corpo em seu encontro com a exterioridade, em "sua condição de corpo afetado 

pelas forças do mundo e capaz de ser afetado por elas: sua afectabilidade." (2013, 

p. 31). E movida por esse anseio segui me fundindo com as paisagens que me 

cortavam a pele. Como significa Oliveira, a paisagem “refere-se aos níveis de 

composição e de percepção de um território, aos diversos agenciamentos possíveis 

no território, aos encontros pertinentes nos modos de habitá-lo, ao entre dos corpos 

(des)territorializados.” (2011, p. 73). Ela se refere, portanto, à relação entre corpo e 

espaço, natureza e cultura, “sujeito” e objeto.  
 
A produção de subjetividade não está na unidade, mas na multiplicidade 
das paisagens; não se encontra no indivíduo finalizado e blindado, mas na 
multiplicidade do fora que produz a emergência de outros “eus” em cada 
paisagem que cruza. O indivíduo não é autônomo à paisagem, não a habita 
de forma indiferente, não é o mesmo indivíduo que passa por todas. Há 
inúmeras paisagens em locais diversos, mas também há inúmeras 
paisagens sobre o mesmo local. Os corpos aparecem apenas demarcados 
por uma membrana porosa que os liga à mesma atmosfera do meio. A 
multiplicidade exterior também nos habita, já que o contorno do indivíduo 
não passa de dobras do fora que o forma, isto é, o indivíduo pertence à 
paisagem. Oliveira (2011, p. 84) 

 

Habitada por uma multiplicidade de forças segui me “transpaisageando”, me 

afetando por paisagens que se (com)fundem com meu corpo. Em estado de 

afectabilidade, outra série se desdobrou dessa. Ao contrário da primeira, pude 
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trabalhar com menos restrições quanto à iluminação93, fato que me possibilitava sair 

fazendo rizoma com o mundo em qualquer hora do dia. A ideia era estar entre 

corpos de diferentes naturezas e fazer rizoma. Revalidei minhas proposições. Um 

corpo se faz híbrido na medida em que se conecta com diferentes formas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar o corpo para se relacionar de modo mais integrado com a natureza 

denota uma necessidade ética de existirmos horizontalmente no mundo, derrubando 

hierarquias, ultrapassando binarismos e criando, pelo menos através de uma 

virtualidade visual, um espaço de coexistência potente entre espécies e naturezas 

diversas. Coexistência que invoca tanto uma outra relação com a natureza não-

humana quanto implica a problematização de uma certa concepção de cultura 

pautada em hierarquias que subjulgam, excluem e exploram. Tradicionalmente, há 

uma associação entre a figura da mulher e a natureza e entre a figura do homem e a 

cultura, e tal como a mulher é subalterna ao homem, a natureza é também 

subalterna à cultura. Nesse sentido, ocorre uma depreciação e uma exploração 

desmedida da natureza em prol do avanço cultural.  

É na problematização desse pensamento que deprecia tanto a mulher quanto 

a natureza, e na desconstrução da base binária que existe na concepção de mulher 
                                                           

93 Tecnicamente, a série Um mesmo outro corpo só pode ser realizada em condições de baixa luz, o 
que restringe minha ação ao ar livre em horários nos quais o sol brilha forte no céu. 

 

Fig.39, Roberta Stubs, entre corpos, 2013-2014. Fotografia, 20 x 15 cm. 
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e natureza, que minha proposição visual se alinha ao ecofeminismo. De carater 

multicultural e acreditando que a exploração da natureza e a exploração das 

mulheres se desenvolvem sob uma mesma base,  o ecofeminismo desenvolve-se no 

cruzamento entre o pensamento feminista, o pensamento ambientalista e o 

activismo. Seguindo as pistas de Braidotti (1994), inserido num horizonte ético, o 

ecofeminismo tem apontado a necessidade de mudanças radicais de atitudes entre 

entre humanos e entre humanos e não-humanos. Mudanças que mobilizam relações 

que ultrapassam um sistema binário de produção de conhecimento e que alarguam 

a participação das mulheres nas decisões políticas e culturais.  

Nesse sentido, ao me incursionar rizomaticamente pela natureza não-

humana, tentei invocar outras atitudes e relações com o mundo. Tentei invocar "um 

sujeito" pós-humano (BRAIDOTTI, 2013), mais conectado às sensações, às forças 

a-significantes e às intensidades animais, vegetais, orgânicas e não-orgânicas. Um 

pós-humano menos preocupado com identidades fixas e mais afeito ao devir e às 

forças que atravessam as possibilidades de relações entre os seres visíveis e 

invisíveis, humanos e não-humanos que nos rodeiam. Foi após iniciar minhas 

inserções em paisagens não-humanas que me encontrei com Ana Mendieta (1948–

1985), artista cubana que viveu e trabalhou nos Estados Unidos e desempenhou 

importante papel na arte feminista da década de 70 com performances, vídeos, 

pinturas e esculturas. 

 

 
Fig. 40, Ana Mendieta, Silhueta, 1970. 
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Fig. 41, Ana Mendieta, Silhueta, 1976 

 

 É a série Silhueta, seu trabalho mais conhecido, que mais me toca e com a 

qual me ligo diretamente. Nesta série composta por mais de cem obras, a artista 

imprime a silhueta de seu corpo em diferentes superfícies; areia, chão, água, solo, 

terra batida, vegetação rasteira. Por vezes ela utilizava o fogo para mostrar essas 

silhuetas sendo queimadas, assim como as cinzas que ali restavam. Esclarece-nos 

a artista: 

Durante os últimos cinco anos, tenho trabalhado na natureza, explorando a 
relação entre mim, a arte e a terra. O uso de meu corpo como referência na 
criação de obras me possibilita transcender a mim mesma numa submersão 
voluntária e identificação total com a natureza. Quero expressar pela minha 
arte a urgência da vida e a eternidade da natureza. (MENDIETA, apud ELLES, 
2013, p. 84) 

 

 

 

Com sua poética de vestígios, e por meio de suas fusões e intervenções na 

paisagem, Mendieta não somente transcende a si mesma como escreve outro 

enredo para a inscrição social e cultural da mulher na história. Se apropriando do 

seu corpo ela desconstruiu estereótipos, criou outras imagens para uma possível 

mística feminina, denunciou a violência contra a mulher e apontou a ética como 

horizonte artístico e existencial. Mendieta, como artista e mulher, não usava seu 

corpo para reproduzir performances de gênero heteronormatizadas. Sabendo-se 

corpo-político, usava a si mesma como forma de empoderamento, contestação, 

desconstrução e criação de outras figurações para o feminino. Posso dizer que Ana 

Mendieta vive em mim, assim como vive em inúmeros outros artistas que se 

inscrevem na paisagem para marcar posições de vida, de resistências e apontar 

horizontes éticos inter-espécies. 
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Fig. 42, Marta Soares, Vestígios, 2008. 

Fig. 43, Marta Soares, Vestígios, 2008. 

      

 

Seguindo a silhueta de Mendieta cheguei à artista, bailarina e performer Marta 

Soares e a sua coleta de vestígios. Seu projeto iniciado em 2008 tem como 

disparador "o aspecto monumental e sagrado de um sambaqui"94, sítio arqueológico 

pré-histórico que fora um cemitério e palco de repetidas cerimônias fúnebres durante 

bem mais que mil anos. Localizado na região de Laguna, Santa Catarina, estima-se 

que cerca de 43.480 pessoas estejam ali sepultadas. É possível encontrar nesse 

local, outrora sagrado, grandes quantidades de restos faunísticos e de vestígios 

culturais de um período já perdido no tempo. A partir de imersões físicas no 

sambaqui, a artista explora a dimensão vibrátil do corpo e convoca uma relação 

sensível entre corpo e ambiente. Nessas imersões ela coleta sons, vestígios 

materiais e imagens que culminam na instalação coreográfica intitulada Vestígios. 

 

                                                           
94Texto extraído da página da proposição artística, disponível em: 
https://coletadevestigios.wordpress.com/ 

https://coletadevestigios.wordpress.com/
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E é a partir das sensações captadas naquele ambiente que a artista concebe, 

na intersecção entre dança e artes visuais, uma performance na qual propõe ao 

público uma viagem ficcional para aquele lugar, segundo as palavras da própria 

artista. Sobre uma superfície rochosa suspensa por uma armação de arame a artista 

dispõe seu corpo coberto por um monte de areia. De fronte a essa montanha de 

areia um ventilador sopra e aos poucos revela a presença do corpo da artista, até 

então submerso. Complementando esse ambiente, toma lugar a projeção de 

imagens recolhidas no sambaqui e sons, sobretudo do vento, que remetem ao 

ambiente disparador da obra. É por vestígios que a silhueta da artista é revelada e 

seu corpo se transforma em memória viva de algo que até então era puro 

esquecimento. A artista faz do seu corpo uma imagem-cristal95 cuja presença 

atualiza um passado que ainda pulsa na pele do nosso tempo, na memória do nosso 

agora. De acordo com Marta Soares:  

Em cena, penso no corpo como container que armazena informações do lugar. 
A performance está relacionada à memória social dos sambaquis e a 
atividades realizadas para a deposição do morto - preparação da área 
funerária, enterramento do corpo, colocação de oferendas, uso de lareiras, 
demarcação com estacas e banquete - só que invertidas. Ou seja, a obra é de 
fato um ritual de exumação que transporta o público a um processo de 
sepultamento96. 

 Ao deslocar a memória do sambaqui para um espaço expositivo, a artista 

revive resíduos materiais, psíquicos e sensoriais daquele ambiente sagrado. É como 

campo de intensidade que esses elementos nos afetam e ativam em nós uma 

sensibilidade quase ancestral que remete à vida enquanto força de criação e 

resistência. De acordo com Marta Soares, Vestígios propõe uma reflexão sobre a 

urgência atual de "trazer à tona no campo das artes e da vida forças de criação e 

resistência em um exercício intenso do sensível, em uma relação com o mundo 

como campo de forças e não como forma e representação"97.  

 Convocar uma relação com a vida como campo de forças e de intensidades 

era também uma das minhas inquietações que buscavam uma direção no campo do 

sensível. Uma sensibilidade outra, um campo sensível como forma de resistências 

às forças que anestesiam e estratificam nossa potência de afetar e ser afetado. É 

                                                           
95 Esse conceito foi melhor elucidado na página 102. 
96 Palavras da própria artista, disponível em: 
http://www.artepluralweb.com.br/atualizacao/releases/12/03/vestigios.html 
97Palavras da própria artista, disponível em: 
http://www.artepluralweb.com.br/atualizacao/releases/12/03/vestigios.html 

http://www.artepluralweb.com.br/atualizacao/releases/12/03/vestigios.html
http://www.artepluralweb.com.br/atualizacao/releases/12/03/vestigios.html
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nesse horizonte que eu faço do apagamento uma via de passagem para as forças 

do mundo, para a multiplicidade que ultrapassa binarismos e salta as linhas duras 

que nos classificam e nos separam do mundo. 

   

Um corpo que se despe e se refaz  

Tentando ultrapassar binarismos e dar passagens aos múltiplos, alinho minha 

produção visual a uma estética feminista como força imaginativa para criar outras 

visualidades para o corpo, a subjetividade e para minha/nossa inserção no mundo. 

Em 2013, a série Um mesmo outro corpo foi selecionada para participar da I 

Exposição Arte e Gênero, realizada no X Seminário Internacional Fazendo Gênero, 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi a problematização e a 

tentativa de ultrapassamento de binarismos classificatórios que marcou minha obra 

como uma produção artística que pode se alinhar a uma estética feminista. Nesta 

ocasião, esse aspecto do meu trabalho foi apontado por Rosa Blanca, curadora da 

exposição, como uma linha que conecta minha obra às preocupações teóricas, 

políticas, epistemológicas e estéticas dos feminismos e da teoria queer.  

 Pensando mais detidamente na questão do corpo feminino propriamente dita, 

eu percebia que minhas proposições não reforçavam estereótipos acerca do corpo 

feminino. Eu não via sensualidade ou um "corpo gostoso" quando olhava para 

minhas fotos. Via sim um corpo numa paisagem, sem fetiche nem apelo. Mas, 

rodeada por essas questões, me perguntava sobre o alcance visual e ético-estético-

político das minhas fotografias e suspeitava que, para que um corpo revelasse todas 

suas intensidades através da visualidade, era preciso estar nua e me despir das 

coisas que usamos para enfeitar ou esconder nossa carne. Não que o nu seja um 

pressuposto para uma estética feminista, mas se pensarmos o binômio corpo-

experiência considerando as relações de liberdade e de intimidade com nossos 

prazeres, desejos e práticas, o corpo nu possui mais força e intensidade visual. 

Minha busca era por um corpo com a coragem de fazer-se outro, de criar-se a si 

mesmo sobre outro umbral de sensibilidade e intensidade. Corpo reconstruído, em 

processo de fazer-se, desfazer-se e refazer-se.   
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 Bataille (1987) nos esclarece que a "nudez se opõe ao estado fechado, isto é, 

ao estado de existência descontínua. É um estado de comunicação que revela a 

busca de uma continuidade possível do ser para além do voltar-se sobre si mesmo." 

(p. 17). Nesse horizonte, a nudez é um elo entre o corpo e a paisagem que 

possibilita ao corpo desterritorializar-se, que dá passagem para as forças do múltiplo 

ao criar outras figurações para pensarmos nosso posicionamento parcial no mundo. 

Para Bataille, a ação decisiva é o desnudamento e é de corpo nu que quero me 

experimentar. Da mesma forma vários artistas contemporâneos se experimentam 

também: Fernanda Magalhães, Luana Navarro, Regina José Galindo, Lia Chaia, 

Marco Paulo Rolla, Marcelo Cidade, Alexandra Bellissimo, Marta Soares entre 

outros. 

Fernanda Magalhães, por exemplo, é uma artista visual e fotógrafa brasileira98 

que vem ganhando projeção nacional e internacional por problematizar a questão da 

produção do corpo gordo feminino entendido como corpo feio, aversivo, disforme e 

abjeto. Através de foto-colagens, performances e foto-performances, a artista 

denuncia e rejeita as classificações normativas que aprisionam e assujeitam o corpo 

feminino aos padrões de beleza estabelecidos (RAGO e TVARDOVSKAS, 2007). 

Sua obra é marcada por uma intimidade com seu corpo que é gordo e real, que 

escapa às regras estéticas. Esta intimidade com ela mesma denota uma estilística 

marcada por um empoderamento contínuo de si através de um aprofundamento em 

suas experiências, memórias e afetos. Numa entrevista que a artista gentilmente 

cedeu para mim em 2013, Fernanda Magalhães afirma que a "rejeição e o 

preconceito estão na base dos sentimentos que levam ao trabalho"; estes, por sua 

vez, abordam também "as normas e ditaduras do corpo através de posicionamentos 

políticos". Enquanto posicionamento político, como bem pontuou o crítico de arte 

Paulo Herkenhoff em visita ao atelier da artista, em suas obras Fernanda Magalhães 

rejeita a rejeição:  

O que faço com o trabalho é impor um corpo em geral desconsiderado, corpo 
entendido como um corpo “errado”, inadequado, feio, grotesco, fora das 
normas, um corpo que deve ser modificado. O corpo da mulher gorda é um 
corpo considerado doente, um corpo que não deve existir, tem que ser 
manipulado, controlado, cortado, extirpado (ao menos em partes) para que 
caiba nos moldes impostos socialmente. Portanto quando me posiciono e me 
exponho nua estou mostrando o corpo em sua dimensão e dizendo que este 

                                                           
98 Fernanda Magalhães nasceu em 1962 na cidade paranaense de Londrina onde até hoje reside e 
trabalha como professora na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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corpo é possível sim, existe e pode sim continuar existindo fora das formas 
idealizadas e ainda assim ser pleno. Um corpo que não quer se normatizar, se 
adequar para continuar existindo e que também não vai se recolher, se 
esconder, se anular (como em geral acontece com as mulheres gordas). Então 
sou um corpo que transgride as regras e ainda se exibe em ações 
performáticas. Performar foi uma forma de ir além das representações e 
assumir uma postura política, ativista, se expor em locais públicos, nua, e posar 
para fotografias e vídeos. Como ousa este corpo se fazer aparecer assim?99  

 

Ao rejeitar a rejeição a artista explora seu corpo-gordo-abjeto como forma de 

dar passagem para outras possibilidades visuais e existenciais, possibilidades que 

apontam para as margens, para corpos sem sinônimos, para desejos e práticas 

dissonantes.  É essa a direção do projeto A natureza da vida (2011-): fotos-

performance nas quais a artista é fotografada nua em diferentes espaços públicos. 

Nua na paisagem, a artista subverte os atributos estéticos do corpo magro da mulher 

e aponta para um modo de existência ético/político alinhado ao que Foucault 

denomina artes da insubordinação voluntária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Texto extraído da entrevista cedida pela artista por e-mail, ver anexo 2. 

              

 

Fig. 45, Fernanda Magalhães, A natureza da vida, 
Performance realizada na Universidade Estadual  
de Maringá, 2014, foto de Roberta Stubs.  

Fig. 44, Fernanda Magalhães, A natureza da vida,.2011-2015  
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O que me atrai nessa obra é uma certa leveza que a artista consegue 

mobilizar. Mesmo em se tratando de um corpo nu, gordo e abjeto num espaço 

público, elementos que já despertam aversão e espanto, a sensação que fica é de 

um corpo que, mesmo habitando as margens e as fronteiras, se posiciona no mundo 

com certa suavidade. Nessa obra, a artista se inscreve nas paisagens com uma 

naturalidade que elimina os limites que separam os corpos. Independente de forma, 

cor, volume ou espécie, há uma força que une e horizontaliza o corpo da artista com 

a paisagem, sinalizando a vida em seu sentido mais amplo. Essa força chega até 

nós e nos despe de qualquer rótulo, ressalvando estereótipos que possam nos 

impedir de ser e estar plenamente no mundo. Nesse sentido, Fernanda Magalhães 

resignifica suas e nossas relações com o mundo ao fazer eclodir linhas sensíveis de 

subjetivação, além e aquém de rótulos e estigmas.  

 Também com o corpo nu, a jovem artista Luana Navarro se dispõe a 

permanecer viva e desejante, independentemente das adversidades que possam 

cortar sua pele por estar inscrita no mundo. Ela trabalha essa ideia na obra micro-

resistências, onde aponta para um corpo em ininterrupto estado nascente. A nudez 

aqui sinaliza uma marca ontológica ou pré-ontológica de um corpo que precisa 

somente estar vivo para assim permanecer. Um corpo que precisa apenas estar vivo 

para criar condições para a expansão do seu poder de afetar e ser afetado. 

  

 

Muitos são os trabalhos que eu poderia citar aqui: Lia Chaia fazendo um risco 

incansável em sua pele até que a tinta da caneta se esgote; Berna Reale sendo 

Fig. 46, Luana Navarro, Micro -resistência, 2008-2011 
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carregada como uma peça de carne por dois homens vestidos de açougueiros; 

Marina Abramovic e Regina José Galindo fazendo inscrições com ponta de faca em 

suas próprias peles que sangram. Pensando sobre essas e outras obras, fica bem 

evidente o alcance imagético e intensivo do corpo nu na fotografia.  

De corpo nu, nos abrimos para o mundo e deixamos em evidência sua 

capacidade de afetar e ser afetado. Como sou uma pessoa que se sente mais 

confortável atrás das lentes, minha relação com a exposição da minha imagem é 

marcada por timidez. Não me gosto em foto nenhuma, não me acho fotogênica e 

não consigo forjar sorrisos espontâneos. Não gosto de ser fotografada, salvo 

raríssimas exceções. Eu nua no espelho para mim, nua para alguém que eu queira, 

nua entre quatro paredes, ok. Mas estar nua numa fotografia, num vídeo ou 

performance que serão vistos por muitas pessoas me provoca certa tensão.  

Já sabendo que sou também subjetivada pelos gêneros100, precisei me deter 

um pouco mais nessa questão e sentir as forças que passam entre eu e eu mesma, 

eu e meu corpo, eu e minha escrita de si. Como sabemos, as tecnologias 

biopolíticas que nos subjetivam tendem a neutralizar nosso poder de afetar e ser 

afetado, tornando pré-calculado nossos campos de experiências e capturando por 

dentro nossos fluxos desejantes. Quanto ao corpo, ele é mais aceito dócil e 

obediente, não podendo se experimentar livre e potente, não podendo se empoderar 

de sua força desejante ou explorar diferentes fontes de prazer. Esse também é meu 

corpo, todo fechado, amortizado, tímido e carregado de estereótipos.  

Sabendo que a história do nu feminino é marcada pela representação das 

mulheres através da ótica masculina, o que solidifica uma imagem feminina de 

passividade e de submissão a um olhar masculino (BERGER, 1999), quis escapar 

desse lugar através de uma autorrepresentação. Tocada que estou pelos 

feminismos e pela ideia de um corpo como território de experiências, eu sei que todo 

corpo pode mais, e que meu corpo pode mais do que imagino. Uma amiga querida101 

sempre diz que o limite é a excedência (ALCÂNTARA, 2011). Ela grita por todos os 

cantos que é preciso esvaziar o corpo de toda representação para criá-lo outro. Seu 

grito ecoa forte em mim e me lança para além das minhas limitações, transformando 

meus limites em pontos de partida para outros possíveis. 

                                                           
100 A relação entre gênero e produção de subjetividade será melhor desenvolvida na parte 3.2 dessa 
tese. 
101 ALCÂNTARA, Clarissa. Corpoalingua-performance e esquizoanálise.Curitiba, PR: CRV, 2011. 



134 
 

Godard102, por sua vez, nos diz que não há nudez na natureza, os animais 

não estão pelados porque estão pelados. Mesmo de roupa, não estou nua porque 

eu estou nua. Pensando bem sobre essa frase, eu entendo a impossibilidade de 

esconder-me da minha condição de vulnerabilidade no mundo. Nasci nua, assim 

estou e assim permanecerei. Talvez se eu admitir a nudez, reconhecendo-a como 

parte de mim, eu me faça mais forte e consiga vivê-la como um encontro com a 

natureza. Todas as roupas, rótulos e maquiagens me parecem agora subterfúgios 

para proteger meu corpo de fluxos mais exuberantes de vida. E mesmo com eles, 

roupas, rótulos, conceitos, não estamos protegidas. Pelo contrário, estamos mais 

desarmadas do que cientes que corpo nu é corpo aberto para o mundo. Quando 

aberto, pode se cobrir com os panos que achar melhor e isso não será fuga ou ato 

de se esconder. 

Foi então que me dispus a realizar algumas experiências de corpo despido. A 

primeira foi tranquila, meu corpo ficou envolvido por plástico filme (Figura 13). Minha 

nudez estava coberta por uma fina camada de plástico que, mesmo sendo 

transparente, me guardava e protegia. Senti-me pouco exposta, não precisei olhar 

para aquele corpo como se fosse meu, era um híbrido que se desdobrou de mim e já 

era outra coisa. Depois de um tempo voltei a me experimentar nua. Desta vez mais 

livre com minha nudez, ou pelo menos mais livre até me ver na foto e não gostar do 

que via. A foto estava bonita, o conceito me satisfazia, porém eu me via perto 

demais e me rejeitava em algum lugar (Figura 18). 

Não sou alta e magra, meu corpo é um corpo qualquer, não é o corpo ideal. 

Ver-me ali naturalmente me confrontava com todas as tecnologias de gênero que 

imprimiram em mim um certo gosto e um certo padrão de beleza. Meu corpo não 

tem photoshop, não está produzido como nos filmes de Hollywood ou editorias de 

moda que vemos em revistas e na TV desde que nascemos. Meu corpo é de carne, 

osso e gordura. Ele possui curvas, irregularidades, tempo, rugas e gravidade. Eu sei 

disso, mas a imagem possui uma memória visual que antecede minha consciência 

crítica, que dita os contornos dos corpos antes do meu cair no mundo. Percebi que 

minha autoimagem corporal não era necessariamente minha, criada por mim numa 

intimidade comigo mesma. É difícil admitir, mas minha autoimagem vinha de um 

                                                           
102 Referência ao filme "Adeus à linguagem", de 2014 
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lugar social e cultural no qual inúmeros vetores de subjetivação se combinam numa 

ordem molar ditada por normas e padrões que eu visto como meus.  

Lembrei-me de Fernanda Magalhães que em seus primeiros trabalhos com 

seu corpo nu se fotografou agachada no canto de um quarto, retratando um corpo 

escondido e temeroso em relação a si e ao mundo. Foi preciso rejeitar a rejeição 

para Fernanda ser a Fernanda de hoje. Rejeitando a rejeição entendi que a potência 

visual daquela foto na qual meu corpo estava em exibição residia justamente no fato 

dele não corresponder aos ideais de beleza que nos subjetivam. Ele não destoa 

completamente, mas definitivamente não se enquadra. Um corpo de 1,64 de altura 

por 52 quilos não vira editorial de moda e esse não é o objetivo do meu trabalho 

artístico, tampouco do uso do corpo na minha obra. Marco minha posição no mundo 

e faço rizoma. Não me interesso pelo belo cultuado na TV nem tampouco pelos 

ideais que nutrem nossa subjetividade e alimentam a distância que me separa do 

que sou e do que posso em meu presente.  

O alcance de um corpo que tenta se desapegar de ideais diz de uma estética 

do cotidiano, da proximidade e do que me liga às minhas próprias forças. Diz dos 

desvios, das margens, do que não possui nome nem lugar fixo. Aponta para o queer, 

para o abjeto, para o múltiplo, para o mestiço e para o que ainda está para ser 

criado. É um corpo que resiste, que ao se experimentar livre pode ser sempre mais 

do que já é. Um corpo que tenta ultrapassar as representações que limitam sua 

expansão. Quero criar a imagem de um pensamento que ainda não existe para um 

corpo que não cabe em nossas representações, para um corpo composto de forças 

que não cessam de se combinar. Aqui qualquer corpo serve desde que não se limite 

aos rótulos que ditam como um corpo deve ser. 
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Corpos intensivos 

Corpos gordos, magros, altos, tortos, baixos, curvos, enrugados, do avesso, 

perfurados, pintados, desenhados, costurados, mas nunca mutilados. Meu 

estranhamento comigo mesma me conduziu para um dentro que tive que 

desconstruir para, talvez, me reconhecer em estranheza. Feito isso, desorganizei 

alguns dos meus estereótipos e fiz as pazes com minhas exigências estéticas. Vou 

fazer do meu corpo um corpo qualquer, que não me pertence mais, que pertence ao 

mundo das intensidades que ele irá gerar naqueles que forem afetados por suas 

forças. Forças não possuem hierarquias, rótulos ou padrões, são somente 

intensidades que geram outros campos intensivos.  

De corpo nu, volto a me projetar na paisagem mais aberta ao que me afeta. 

Sou corpo sensível, vulnerável às forças do mundo. Me metamorfoseio nos limites 

das minhas próprias limitações e me sinto campo de intensidades disposto às 

afecções. Como campo de intensidade sou corpo luminoso (Figura 18 e 48). Tenho 

a luz como uma metáfora que remete a uma capacidade de nascer e fazer crescer. 

É uma figura de pensamento que cria uma áurea que envolve os corpos e objetos, e 

essa áurea gera um espaço intensivo que aponta para o ultrapassamento dos limites 

Fig. 47, Roberta Stubs, Sem título, 2014.. Fotografia, dimensões variadas. 
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que atravessam nosso "ser" e nos lança em devir outro. Sinalizam, portanto, nossa 

capacidade constante de dobrar-se e (des)dobrar-se103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que me encontrei com Felix Gonzalez Torres104, seu universo prateado, 

dourado e luminoso se tornou referência estética em alguns de meus trabalhos. Com 

intervenções de luz no espaço, o artista realiza cortes de extrema harmonia estética 

nos ambientes em que se instala. Ele coloca uma pele sensível como limite que 

mais aproxima do que separa as coisas. Sinto como se ele delimitasse um espaço 

quase sacro, dotado de um poder que nos conduz para outros planos: extra-físicos, 

extra-reais, extra-representacionais, pluri-dimensionais. É como se um risco 

luminoso passasse e deixasse seus rastros como prova de uma outra dimensão de 

vida. Diante dessas obras, deixo a luz e o brilho conduzir meu corpo e aquilo que 

entendo como realidade física para outro lugar. Um microcosmo luminoso, onde tudo 

é feito de luz, me penetra e se instala em alguma parte do meu corpo, que passa a 

vibrar numa frequência diferente. 

                                                           
103 A ideia de dobras será desenvolvida na parte 3.3 dessa tese. 
104 Para saber mais sobre o trabalho de Felix Gonzalez-Torres, sugiro a leitura da parte 3.1 dessa 
tese. 

Fig. 48, Roberta Stubs, Corpos Intensivos, 2014. Fotografia, 24 x 20cm. 

 



138 
 

 

 

Foi imersa nesse universo luminoso que expande nossos afetos e percepções 

que conheci a T-téia n°1 de Lygia Pape, uma instalação deslumbrante criada pela 

artista em 2002. Tive a oportunidade de ver essa obra no início de 2014, quando 

estive no Museu de Arte Contemporânea de Inhotim, em Minas Gerais. Sem medir 

palavras, imergi num cosmo de linhas douradas que pareciam não ter nem origem 

nem destino. Elas flutuavam livres, numa atmosfera etérea, com um ar espectral. 

Eram linhas de energia pura que cruzavam o espaço e irradiavam uma força de 

singularização infinita. Meu microcosmo luminescente cresceu em volume e potência 

e encontrou ali uma morada, uma espécie de templo no qual descansamos nosso 

corpo e recarregamos nossas forças para seguirmos atentos e fortes. Invocando 

uma imaterialidade que aponta para a dessacralização do objeto da arte e para a 

eliminação da autoria da obra, a artista afirma que sua proposta é costurar um 

espaço como forma de "expandir novas percepções, novos horizontes de onde 

surgirão as linhas geradas pela rede-estrutura." (PAPE, apud ELLES, 2013, p. 69) 

Fig. 49, Felix Gonzalez-Torres, Untitled(For Stockholm) 1992 
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 Com outras linhas transversalizando meu corpo, sou ponto de luz num cosmo 

muito maior que eu. Sem hierarquia nenhuma somos campo de intensidades, corpo 

de sensação. Corpo sem órgãos (CsO)105, corpo-poroso-luminoso-intensivo-múltiplo-

desejante, corpos em expansão. Agora, mais do que nunca, sou corpo que se sabe 

nômade, híbrido e desejoso por transformações. Corpo que não teme a aventura de 

desfazer-se para criar-se outro.  

 

Margens em dissolução: a desmaterialização do corpo 

 Em minhas últimas proposições artísticas tenho buscado criar um mesmo e 

outro corpo num encontro ético com a paisagem e com o mundo. O apagamento, o 

nu e o estar entre as coisas são algumas das estratégias que venho usando para 

passar essa sensação, de alguém que se sabe parte do mundo. Nem maior, nem 

melhor. Apenas um ponto singular numa trama toda repleta de diferenças, 

heterogeneidades e conexões inauditas. 

 
                                                           

105 O conceito nde CsO de Deleuze e Guattari, será melhor desenvolvido na parte 3.3 dessa tese. 

Fig. 50, Lygia Pape, T-téia n°1, 2002. 
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 Enquanto experimentação visual tenho buscado propor a imagem de um 

corpo que se deixa atravessar pelas forças intensivas do mundo. Como condição de 

passagem aprendi que é preciso esvaziar esse corpo/subjetividade e preenchê-lo de 

outros fluxos. Pelbart (2013, p. 31) afirma que o corpo deve ser desertado e 

esvaziado para então ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes de vida. Um 

corpo desertado é já um CsO capaz de constituir ao seu redor uma nuvem virtual, 

um domínio intensivo, algo como uma "atmosfera afetiva, com sua densidade, 

textura, viscosidade próprias, como se o corpo exalasse e liberasse forças 

inconscientes que circulam à flor da pele, projetando em torno de si uma espécie de 

'sombra branca'." (Ibidem, p. 31-32). Com o corpo envolto por uma nuvem virtual, me 

projeto como sombra branca e sou deserto para ser atravessado. 

 

Fig. 51, Roberta Stubs, Um mesmo outro, 2014. Fotografia, 39 x 31cm  
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 "Se desertava para outra sina de existir", nos dizia Guimarães Rosa em sua 

terceira margem do rio. Ser corpo desertificado é assumir uma estética que opera 

fazendo buracos em nosso campo de representação visual. Para Deleuze (2005, p. 

32), às vezes é preciso "introduzir vazios e espaços em branco, rarefazer a imagem, 

suprimir dela muitas coisas que foram acrescentadas para nos fazer crer que víamos 

tudo". Como imagem rarefeita, convoco outro olhar para o corpo. Convoco olhares 

parciais que não anseiam nem precisam de uma totalidade pré-fabricada já 

carregada de sentidos óbvios. Preenchida de vazios, quero que os olhares 

percorram sem pressa os contornos sutis que ligam meu corpo ao mundo. Ligações 

porosas de tênues bordas. Como presença discreta, sou quase rumor, sou corpo 

que se apaga parcialmente para dar vazão a outras possibilidades de vir a ser. Em 

apagamento, meu corpo ganha tons de ambígua fragilidade. E contra um risco de 

Fig. 52, Roberta Stubs, Sem título, 2015. Bordado sobre fotografia, dimensões variadas. 
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dissolução completa, ele se afirma como corpo-outro, vibrátil e sensível aos mais 

diversos fluxos de vida. Como corpo-outro, me desfaço do que sou para me agenciar 

no composto, mas me desfaço sem dissolução, posto que uma linha singular e 

mutante me liga ao mundo106. Esta linha é escrita no plural, e entre chegadas e 

partidas conjuga fluxos, intensidades, encontros, acontecimentos e devires.  

 Desde Um mesmo outro corpo até este último trabalho no qual meu corpo se 

funde num espaço branco, percebo uma tentativa de alcançar um movimento de 

dessubjetivação que aponta para a criação de outras artes de viver; uma 

ressubjetivação agenciada sob outro umbral de sensibilidade. No espaço entre a 

dessubjetivação e a resssubjetivação, o que nos importa são as linhas de 

percepção, os percursos de experimentação, os blocos de intensidade, as linhas de 

fuga minoritárias, os processos de singularização, etc (PELBART, 2013, p. 229). 

Para Pelbart, é dessa movimentação de coisas que falamos quando pensamos em 

devir: 
[...] um devir, o que é? Dessubjetivação, certamente, na medida em que arrasta 
os indivíduos dados para fora de sua identidade constituída, desmanchando 
ademais fronteiras entre as esferas humana e não humana, animal, vegetal, 
mineral, mítica, divina. Mas a partir desses devires imperceptíveis, nascem 
sujeitos larvares, múltiplos eus, subjetivações outras. Então, quando Deleuze 
afirma, [...] que só há um universal na política, o devir minoritário de todos e de 
cada um, é um chamamento a uma simultânea dessubjetivação e subjetivação 
eventuais, numa lógica inteiramente distante da identidade, da sujeição, do 
assujeitamento, para não dizer do sujeito [...]. (2013, p. 228) 

 

 Com margens em dissolução, convoco o nascimento de corpos múltiplos, 

pluri-identitários, transvalorados, pré ou pós-humanos, corpos intensos, 

imperceptíveis, em estado larvar107. Convoco uma vida concebida como virtualidade, 

diferença, força minoritária, invenção de formas, potência impessoal e a-significante. 

Enquanto abertura infinita para o múltiplo, minha proposição artística se articula com 

a teoria queer no que ela tem de radical ao propor a desontologização “do sujeito” e 

a subversão de quaisquer atributos identitários que possam classificar e limitar o 

alcance do nosso corpo/experiência. Numa perspectiva queer, o corpo sobre o qual 
                                                           

106 A linha vermelha costurada na imagem é uma continuidade de uma tatuagem que tenho no braço 
direito e na batata da perna esquerda. Um risco vermelho de 6cm de largura por 2 mm de espessura 
que na foto demarca e determina a posição e a direção da linha costurada na imagem. Trata-se pois 
de um desdobramento virtual de uma marca real do corpo da artista, uma espécie de ponto que em 
um só tempo localiza o corpo no mundo e sinaliza um canal de abertura e conexão. 
107 Rosi Braidotti discorre sobre metamorfoses larvares no livro: BRAIDOTTI, R. Nomadic theory: the 
portable Rosi Braidotti. New York: Columbia University Press, 2011. 
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atua o biopoder e as biopolíticas de controle se reapropria de sua própria 

experiência e se singulariza em relação às várias tecnologias que nos subjetivam. 

Reapropriar-me do meu corpo, desfazer-me dele para criá-lo outro. Sou corpo de 

margens permeáveis e minha subversão é da ordem da sutileza. Apagando e 

fundindo meu corpo na paisagem tento propor horizontes expandidos, povoados de 

uma multidão minoritária, multidões ainda a serem criadas.  

 

 

 

 

  

Fig. 53, Roberta Stubs, Sem título, 2015. Bordado sobre fotografia, dimensões variadas. 
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Ensaios acadêmicos 

 



 

3.1 Um pouco de /im/possível senão eu sufoco 

 

 

Um criador é alguém que cria suas próprias 
impossibilidades, e ao mesmo tempo cria um 

possível.  

(Gilles Deleuze) 

 

 

 

 

 Um pouco de possível senão sufoco, ecoa a voz de Foucault em meus 

ouvidos. Por estarmos todos submetidos a uma morna hipnose que várias vezes 

traveste de hiperexcitação nossa anestesia existencial, talvez um pouco de possível 

seja a chance de ultrapassar esta lógica biopolítica que cultua formas de vida de 

baixa intensidade (PELBART, 2013, p. 29) empenhadas em sequestrar nossa 

vitalidade social.  

 O possível aqui pode ser pensado como um operador de variações no mundo 

que problematiza o que seria uma realidade através da abertura para outras 

realidades possíveis. Intuo, entretanto, que em tempos de liberdade programada o 

possível também deixe a desejar. Talvez seja mero sinônimo do real já quase todo 

capturado por ideais, promessas e projeções de felicidade que há muito já não 

existem. Para Pierre Levy (1997) o "possível é exatamente como o real: só lhe falta 

a existência", pois esta está vazia de força movente.” 108  

 Em tempo de captura de desejos e controle biopolítico, o ato de realizar um 

possível se perfila insuficiente. É palavra batida, investida de falsa conexão 

profunda. O possível, o amor, a felicidade, a paz mundial!!! Tudo acaba sendo 

somente expressões de efeito. O possível reitera uma realidade sem futuro que não 

envolve um processo criativo nem tampouco a "produção inovadora de uma ideia ou 

de uma forma.” (LEVY, 1997). Ele está preso às formas instituídas do real, sendo 

mais estático e acabado do que inventivo e ousado.  

 Por essa razão, talvez seja o momento de escolhermos o /im/possível como 

                                                           
108 Texto retirado de "O que é o virtual, disponível em 
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/6a_aula/o_que_e_o_virtual_-_levy.pdf 

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/6a_aula/o_que_e_o_virtual_-_levy.pdf
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forma radical de liberação e exercício da nossa capacidade imaginativa. O 

/im/possível como operador de abertura para coisas ainda sem forma nem volume; 

para as intensidades, fluxos e forças que animam a atualização do virtual. O 

/im/possível para dar visibilidade, voz e vez para as forças que habitam as margens. 

Um /im/possível que se pretende figuração que tanto denota a insuficiência do nosso 

tempo quanto aponta para a necessária criação de outros horizontes de vida, 

inimagináveis até então. Somente tendo como medida o /im/possível é que 

poderemos falar de coisas que não existem.109 

 É num diálogo com o que Levy chama de virtual que o /im/possível se torna 

ferramenta conceitual, mais precisamente no que se refere à dinâmica que existe 

entre atualização e virtualização. Para ele, o virtual existe em potência e se atualiza 

com a invenção de soluções a partir de um campo problemático. A esta invenção de 

soluções dá-se o nome de atualização. É na invenção de fugas e saídas que 

ultrapassamos os limites do possível e criamos novas variedades para o mundo, 

atualizando-o sob outros contornos. Nessa dinâmica da atualização do virtual nasce 

o /im/possível que se propõe a mobilizar nossa capacidade inventiva para provocar 

novas questões, problemas, visualidades e afins. Assim se cria um campo de 

/im/possibilidades todo repleto de horizontes e virtualidades prontos para serem 

atualizados.  

 Este movimento de atualização do virtual é da ordem do acontecimento e da 

heterogênese e se configura como "um dos principais vetores da criação de 

realidades” (LEVY, 1997), da criação de um ato ou gesto "que não estava pré-

definido em parte alguma e que modifica por sua vez a configuração dinâmica na 

qual ele adquire uma significação”(idem). Dessa forma, ao extrair do virtual tempos, 

processos e devires, a atualização inventa novas formas no mundo: um amplo 

campo de /im/possíveis capazes de serem experimentados e habitados. É imerso 

nesse movimento de atualização e virtualização que o artista, por exemplo, pode ser 

porta-voz de coisas que não existem, ultrapassando o real e seu avesso, o possível. 

É com esse gosto pelo /im/possível que um "novo tipo de artista aparece, que não 

conta mais historia. É um arquiteto do espaço dos acontecimentos, um engenheiro 

de mundos para bilhões de histórias por vir. Ele esculpe o virtual." (LEVY, 1997)  

                                                           
109 Referência a 31ª Bienal de São Paulo.  



148 
 

 Além e aquém da figura do artista, o importante é saber que o gesto de 

esculpir o virtual é movido por uma força que afirma e positiva a vida em potência110. 

Essa força se recusa a cair no jogo reativo do ressentimento que desloca a negação 

como fundamento da vida, e que não se presta a depreciar a existência enquanto 

território fértil de experiências. Esculpir o virtual passa por essa transvaloração111 na 

qual escolhemos o que faz sonhar112 para daí derivar valores que afirmem a vida em 

sua positividade. Uma transvaloração na qual o negativo dá lugar à força plástica da 

metamorfose, da variação e da diferenciação; na qual as diferenças fazem festa e as 

margens se combinam na alegria da (des)construção.  

 Trata-se de, movida por uma vontade de durar, de crescer, de intensificar e 

estender a vida, escolher o que faz sonhar e inventar caminhos tomados por um 

desejo de viver, por uma vontade de para mais. Uma vontade de potência que não 

se refere a um instinto de conservação e preservação do eu, mas a uma vontade de 

ultrapassar que em nível superior torna-se generosidade, vontade de posse total da 

existência e de si mesmo. (NIETZSCHE, 2011, p. 104, Prefácio de Mario Ferreira 

dos Santos). A ideia é deixar que nossos gestos sejam movidos por uma vontade de 

potência, uma força que produza sem cessar alguma coisa que ainda não existe. 

(DIAS, 2011, p. 58) 

 É com essa força virtual no corpo que podemos ultrapassar o existente 

multiplicando bifurcações e desdobrando conexões com o que nos lança para além 

de nós mesmos. É ela que move a criação de /im/possíveis e imprime um desejo de 

viver em nossos mais pequenos gestos. E isso tudo não acontece porque nos falta 

vida, mas sim porque estamos vivos e a vida é transbordamento.  

 Nesse sentido, minha opção é pelo sim, pela atualização de relações potentes 

que afirmem a vida em sua multiplicidade e a impeçam de se fixar em solo seco. Sim 

para toda atividade que gere ultrapassamentos no real através da atualização do 

virtual. Um sim incondicional para outras relações e universos de referência, para 

outros solos capazes de fecundar novas formas de viver, amar, desejar e praticar a 

                                                           
110 Segundo Pelbart (2013), uma das bases do pensamento de Deleuze é essa força afirmativa 
inspirada, em parte, na sua leitura de Niesztche; leitura que não nega as diferenças, os fluxos e os 
devires. Essa afirmatividade ganha forma quando ultrapassamos a negação que é o solo do 
pensamento ocidental e cristão, assim como da própria dialética que pressupõe a negação (antítese) 
para depois vir uma outra síntese.  
111 Segundo Perbalt (2013, p. 119): "Uma transvaloração só é possível se o elemento do qual deriva o 
valor dos valores passa a ser, ao invés da negação, a afirmação." 
112 Escolher o que faz sonhar é uma expressão de Félix Guattari citada por Pelbart (2013, p. 76). 
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vida em estado de para mais.  

 É essa força afirmativa, essa potência do sim, que faz da própria existência 

uma atividade criadora. Existir é criar condições para a vida se intensificar ou criar 

condições para atualizar a potência de um corpo em sua capacidade de expansão e 

experimentação.  

 Numa perspectiva niestzchiana, apostar nessa afirmatividade da vida é 

privilegiar as forças criativas sobre as forças inferiores de adaptação. É apostar 

numa nova conduta diante do mundo, uma conduta criadora onde os contornos e 

intensidades são inventados pelas pessoas a partir de suas próprias experiências 

singulares, menores e minoritárias. Uma conduta de autoria em relação aos próprios 

territórios de experiência e enredos existenciais.  

Convivo agora, dentro de mim, com uma consciência profunda de que aquilo 

que chamamos de mundo deve, primeiro, ser criado por nós113. Vou encontrar forças 

para criar um sol114 que brilhe para mim e para todos. Quando ele der lugar para a 

lua poderemos, então, costurar estrelas. O sol que Yves Klein criou, por exemplo, é 

um céu azul dono de uma luminosidade que é quase energia pura, cuja intensidade 

se destina a sensibilizar o espectador que imerge completamente na monocromia 

infinita do IKB115. Klein inventou seu próprio céu e imprimiu fragmentos desse 

espaço/tempo em cada presença sua, em cada peça, trabalho, gesto e performance 

que ele, ousadamente, realizou. Foi afirmando uma cor na sua virtualidade, uma 

vida, que o artista tingiu um /im/possível de azul e o fez transbordar para o mundo, 

que desde então ganhou mais um tom de cor. 

É essa conduta afirmativa e potente com o mundo que nos interessa 

enquanto estética da existência: um devir-artista que não é prioridade do artista no 

sentido personológico do termo, mas é qualidade de qualquer pessoa que se 

disponha a viver em afinidade com o que cria, afirma e intensifica a vida. Uma 

estética da existência que pressupõe a recuperação de uma dimensão criativa da 

                                                           
113 Referência a uma das falas de Zaratrusta em: NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou zaratustra. 
Editora Companhia das Letras, 2012. 
114 Outra referência a uma das falas de Zaratrusta quando diz que ao invés de buscar ele cria seu 
próprio sol. 
115 Foi em 1956 que Klein desenvolveu um tom extremamente saturado de azul-ultramarino, luminoso 
e de uma presença total, a "mais perfeita expressão do azul', nas palavras do artista que o patenteou 
de IKB (International Klein Blue). Foi com esse azul que Klein desafiou o universo artístico da época 
ao apresentar pinturas e objetos monocromáticos. Foram as Monocromias azuis que o tornaram 
internacionalmente conhecido como "Yves - Le Monochrome". 
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vida (GUATTARI, 2000). Um gosto que nos inaugura novos sentidos e nos convida 

para criar outras relações com o mundo, outras suavidades, sensibilidades.  

Tarefa deveras difícil num contexto biopolítico de gestão da vida via 

regulação de corpos, desejos e práticas. Na lógica do controle biopolítico nossos 

movimentos de liberdade e criação são facilmente capturados, enfraquecidos, 

desencorajados, esvaziados e lançados num processo crescente de serialização 

subjetiva116.  

É numa recusa afirmativa das forças que me serializam que busco escrever 

minha vida em outras linhas, em outras línguas até. Desconfiada que sou, parto do 

entendimento que as coisas não se encontram prontas e definitivas, que não somos 

donos de uma essência natural e imutável, e que sequer possuímos identidade fixa 

e acabada. Com Foucault, penso que somos o efeito de várias linhas de 

subjetivação que nos chegam por todos os lados. Com elas jogamos e somos 

jogados, num jogo onde podemos vergar essas linhas de modo próprio - mais 

enquanto práticas de liberdade do que enquanto práticas de assujeitamento. Para 

Foucault, a partir de um certo número de regras, convenções e estilos que nos são 

dados pela cultura, "o sujeito se constitui através de práticas de sujeição, ou, de 

maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade.” (2004b, p. 

291). Sobre as práticas de liberdade, estas dizem de relações singulares com o 

mundo, que pedem por um ultrapassamento enquanto se (des)fazem dos valores 

que não são os nossos.  

No entanto, reproduzimos e acreditamos serem nossos os valores que 

hierarquizam a sociedade em relações pautadas no poder de um sobre o outro: o 

homem é superior à mulher; o branco é melhor que o negro; a heterossexualidade é 

mais correta que a homossexualidade, transexualidade ou bissexualidade, etc. 

Desconstruir essas máximas preconceituosas é um primeiro avanço quanto à 

disposição para a construção de outras medidas para nossos pensamentos e 

práticas. Ao invés de performatizar esses pressupostos morais, uma estética da 

existência busca se livrar dessas redundâncias ao criar outras relações com o 

mundo e, consequentemente, lançar contornos para algo que abra /im/possíveis. Me 

refiro aqui ao outro de todos os mundos (BLANCHOT, 2001), um lugar em contínuo 

                                                           
116 Esse aspecto será melhor desenvolvido na parte 3.5. dessa tese. 
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estado nascente capaz de fazer crescer outras variação e tons para um 

corpo/subjetividade que não cansa de outrar-se.  

Mas me diga você como é ser aberto, sensível e disposto para a criação 

desses "mundos" nascentes? Talvez um primeiro movimento fosse questionar, 

desnaturalizar e desconstruir os valores morais enraizados em nossas peles. Não se 

trata de um movimento fácil e simples de ser executado, porque estamos falando de 

desconstruir e abalar nossos valores. Trata-se tanto da criação de outros mundos, 

micro/macro/nano/moleculares, quanto de uma resistência ao que nos é dado como 

pronto e acabado. Resistir, portanto, é também um movimento inventivo que implica 

a afirmação continuada de uma potência de vida e de um desejo de viver que dê 

passagem para tudo o que pulsa no mundo, não importando sexo, cor, etnia, classe 

ou direção de seu desejo. Em terra do mesmo e da exclusão das diferenças (mesmo 

quando aparentemente inclusas) inventar é resistir, é um gesto político. Envolve 

também uma ética117 que ultrapassa as valorações morais que crivam nossa 

sociedade e nossa carne, pois atribui valor e importância ao que destoa, ao 

infraordinário, às coisas que servem para não funcionar.  

Nesse sentido, um posicionamento ético-estético-político da existência se 

propõe a criar seus territórios de vida em abertura e conexão com o campo amplo 

das diferenças. Multiplica ainda mais as possibilidades inventivas desses territórios 

existenciais. Trata-se, pois, de uma abertura sem julgamento a priori, um 

posicionamento ético e político que resiste e desconfia dos preconceitos sociais que 

nos subjetivam por todos os lados. É via enriquecimento profundo e contínuo das 

nossas ligações com o mundo que podemos transvalorar o existente e criar a vida 

como obra de arte; que podemos escapar de zonas de sufocamento traçando linhas 

e saídas que apontem para horizontes /im/possíveis. 

 

                                                           
117 Deleuze (2006, p. 125) afirma que "a ética é um conjunto de regras facultativas que avaliam o que 
fazemos e o que dizemos, em função do modo de existência que isso implica". Diferente da moral, 
"um conjunto de regras coercitivas", a ética envolve decisões localizadas e continuadas numa 
sensibilidade com as diferenças que habitam a particularidade de cada acontecimento. Antes de dizer 
concordo ou não, aprovo ou não determinado comportamento ou modo de viver, é preciso dar 
passagem a esse modo de vida, deixá-lo existir para mim antes de julgá-lo. Nesse sentido, uma ética 
da existência contempla a alteridade ao acolhê-la sem julgamento, numa abertura para compreender 
o funcionamento do que não nos é familiar.  
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3.1.1- Como falar de coisas que não existem: o /im/possivel como categoria 

estética 

Apontar para horizontes impossíveis envolve também a criação de condições 

para que esses horizontes ganhem forma e se materializem. Em certa medida, é 

nesse território que a arte, potencialmente, opera. A atividade criativa própria das 

artes visuais, teatrais, musicais, etc., reside em dar forma às coisas que ainda não 

existem; a extrair do real e do possível sua virtualidade inimaginável. Em se tratando 

de elementos que já existam, trata-se de dar outros tons, texturas e sensibilidades 

ao que nos é familiar.  

Tendo a inventividade de outras variações ao mundo como base de sua 

prática, a arte nos convoca a perceber e sentir o mundo através dessas variações, 

mobilizando em nossa pele uma força de diferenciação que gera, continuamente, 

deslocamentos e bifurcações.  

Guattari (2000), ao afirmar que o paradigma estético tem como fonte 

existencial os processos de criação próprios das artes, aponta que um dos elos 

entre arte e vida é a inventividade que as faz funcionar. Para o autor, a arte não 

detém o monopólio da criação, "mas ela leva ao ponto extremo uma capacidade de 

invenção de coordenadas mutantes, de engendramento de qualidades de ser 

inéditas, jamais vistas, jamais pensadas" (p. 135). E é com esse ímpeto criativo, 

esse movimento que atualiza o inédito, que podemos pensar na criação de outros 

relevos no mundo, outras formas de amar, desejar e praticar a vida. É desse fluxo 

inventivo que extraímos forças para ultrapassar os binarismos de gêneros, os 

maniqueísmos classificatórios que assumimos sem reflexão, os preconceitos de 

classes e étnicos, etc.; diferentes limitadores de alcance que se justificam no solo 

impotente de uma sociedade hierárquica e discriminatória que não favorece a vida.  

Nesse sentido, se quisermos investir a vida de uma força afirmativa, 

precisamos criar modos de viver que ultrapassem e subvertam tudo que a torna 

impotente e infértil. Modos de viver que criem condições para a atualização de 

virtualidades e consolidem espaços de intensificação da vida. Buscamos uma arte 

de viver mais próxima da liberdade e do desejo enquanto práticas e modos de 

operar no mundo, não apenas enquanto instâncias metafísicas. "A liberdade é algo 

que nós mesmos criamos [...], com nossos desejos, por meio deles, instauram-se 
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novas formas de relações, novas formas de amor e novas formas de criação." 

(FOUCAULT, 2004a, p. 269). Trata-se de outras práticas que tenham como 

finalidade maior a "produção de uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo 

sua relação com o mundo." (GUATTARI, 2000, p. 33). Modos de subjetivação que 

operem por novos sistemas de valorização, que possuam um gosto pela vida e que 

exercitem uma outra suavidade entre os sexos, as faixas etárias, as etnias, as 

raças... (GUATTARI, 2000, p. 116) 

Falamos então de formas de viver que não dissociam arte e vida; que não 

recuam diante da necessidade ética-estética-política de criar condições para falar e 

dar visibilidade às coisas que não existem e que sempre existiram enquanto 

potência do virtual, expressão molecular ou minoritária.  

Voltando-nos um pouco para o campo das artes visuais, é possível visualizar 

nas vanguardas da arte moderna118 uma crescente aproximação entre arte e 

produção de outros modos de viver, principalmente no que se refere a uma oposição 

às normas sociais via criação de outros modos de experimentar o mundo. Nesse 

contexto, o elo entre arte, vida, experiência e produção de subjetividade se estreita 

tanto no que se refere à experiência do próprio artista quanto ao que se refere à 

experiência proporcionada para o "expectador". 

De acordo com Bourriaud (2011, p. 13), a arte do século XX apresenta-se 

como um conjunto de práticas destituídas de regras. Práticas irredutíveis a normas 

que se constituem em um escândalo permanente para o pensamento normativo. Se 

o pensamento moderno ocidental é/ra dualista, instrumental, disciplinar, e 

generalista, a verve da arte moderna, com suas inúmeras correntes119, era mais que 

                                                           
118 Vale pontuar que não existe consenso quanto ao término da arte moderna e o início da arte 
contemporânea, justamente por haver elos visíveis entre esses dois momentos quanto a disposição 
para a desconstrução dos cânones clássicos da pintura e escultura, a aproximação crescente entre 
vida e arte e uma disposição a novas formas de experimentar e fazer arte. Uma das únicas marcas 
de diferenciação entre arte moderna e arte contemporânea é que a primeira podia facilmente ser 
reconhecida em correntes e escolas artísticas, classificações quase impossíveis de serem feitas na 
contemporaneidade. 
119 Futurismo, Surrealismo, Situacionismo, Dadaísmo, Arte Bruta, Arte Informal, Expressionismo 
abstrato, Arte Cinética, Assemblange, Pop Art, Fluxus, Op Art e Minimalismo são algumas dessas 
vanguardas artísticas. Uma sugestão interessante de leitura são os seus manifestos que 
demarcavam as características, a suas visões de mundo e de arte, assim como os objetivos de cada 
movimento. 
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o oposto de tudo isso. Sua proposta era romper, questionar e anarquizar tudo que 

limitava e restringia a potência de vida120. 

A arte moderna nasce no momento da invenção da fotografia, desenvolve-
se simultaneamente ao sistema Taylor (1891) e ao cinema (1895), e é 
contemporânea das análises econômicas de Marx, que faleceu em 1883: a 
modernidade artística, subproduto da civilização industrial, nasce no cerne 
do processo de racionalização do trabalho. [...] a arte moderna se dá pelo 
objetivo de constituir um espaço dentro do qual o individuo possa finalmente 
manifestar a totalidade de sua experiência e inverter o processo 
desencadeado pela produção industrial, a qual reduz o trabalho humano à 
repetição de gestos imutáveis numa linha de montagem controlada por um 
cronômetro. (BOURRIAUD, 2011, p.13) 

 

Se as práticas humanas se encontra(va)m cada vez mais castradas e 

padronizadas pelo modo de funcionamento da sociedade moderna, altamente 

consumida pelo capitalismo, cabia ao artista inventar as posturas e gestos que 

necessitava para criar e recuperar a dimensão potente da vida. Para a arte moderna, 

não havia separação entre produto e produtor, a alienação tão bem apontada por 

Marx e pelos marxistas. Práxis é igual a poiésis e a obra de arte é inseparável da 

vivência de seu autor121. Ainda segundo Bourriaud, no campo artístico assistíamos 

práticas que diminuem a importância do produto, da obra acabada, e exaltam o 

gesto e o esbanjamento das forças produtivas sem finalidades objetivas e utilitárias 

(2011, p. 15).  

Uma arte ordinária que não estava preocupada em manter os cânones que 

definiam o que era arte, sequer reforçava a literatura que enfatizava o artista como 

gênio, normalmente um homem dotado de um dom que o torna superior às "pessoas 

comuns".  A arte moderna incorpora em suas práticas elementos até então não 

valorizados pela história da arte, como o processo de produção da obra, as relações 

que a obra mantém com o público e a maneira como o artista expõe-vive-estetiza 

sua própria existência. Num sentido geral, pode-se dizer que a arte do século XX se 

configura como um conjunto de aparatos que criam pontos de passagem entre a arte 

e a vida (BOURRIAUD, 2011, p. 16). 

                                                           
120 Tal é a ironia da história do século XX: qualificar como modernos dois movimentos que combatem 
um ao outro (BOURRIAUD, 2011, p.14). 
121 Se a fábrica apaga qualquer rastro de criação humana no produto de seu trabalho, a arte moderna 
faz questão de dar relevo e destaque a esta dimensão da criação.  
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Esses pontos de passagem se referem a canais de potencialização da vida 

que têm como referência máxima a própria existência do artista. Este, por sua vez, 

utiliza sua obra para expressar uma relação com o mundo e acaba por gerar 

transformações na vida ao apontar direções inusitadas para os rumos que ela pode 

tomar. Nesse contexto de ênfase na própria experiência de vida do artista os 

elementos e práticas do cotidiano ganham destaque ao recuperar as relações diárias 

que estabelecemos com o mundo. São nessas relações cotidianas que uma estética 

da existência se tonifica, pois é nesse território do banal e do desimportante que nos 

formamos enquanto práticas de si. É na tessitura do cotidiano, daquilo que nos está 

mais próximo e que nos é mais familiar que podemos evocar uma ética-estética-

política de invenção de si. Um modo de experienciar-se a si mesmo que coadune 

com a proposta de um reencantamento da vida em suas relações mais 

infraordinárias. 

A valorização do gesto do artista, prática comum a Duchamp, é uma 

importante pista que enfatiza mais o processo e a experiência criativa do que a obra 

enquanto objeto acabado. Considerando que o gesto e o processo criativo se 

aprimoram de acordo com um acúmulo de experiências, o objeto se torna apenas 

um acessório diante das forças virtuais que a prática artística pode fazer 

transbordar. O movimento dadaísta, por exemplo, exaltava a espontaneidade do 

gesto e assim ressaltava, inclusive, o que ele tinha de incompreendido, insólito e 

absurdo. De acordo com o manifesto dadaísta, o mais importante para o artista é a 

sua própria maneira de viver, sendo a vida muito mais importante e interessante que 

a arte tal como definida pelos cânones clássicos122. Acreditando que a arte está 

contida em todo e qualquer ato, num modo de viver espontâneo, o dadaísta Kurt 

Schwitters dizia: "Tudo que um artista cospe é arte". 

Claro que se trata de uma grande provocação que naquele momento histórico 

fez todo sentido. Era preciso desconstruir o que se entendia como arte para dar 

passagem a outros modos de fazer artísticos que ligassem a arte aos nossos modos 
                                                           

122 A arte moderna se propõe a desconstruir às máximas da pintura e da escultura que estavam 
pautadas na representação e na figuração através de técnicas que buscavam uma fidelidade ao real. 
Esse movimento de desconstrução já fora iniciado pelo movimento impressionista, cujas pinturas de 
contornos nebulosos e realizadas ao ar livre não foram absorvidas pela comunidade artística- fato 
que culminou com a realização, em 1863, do Salão dos Recusados. Esse salão marcou o início da 
arte moderna e foi composto por artistas como Edouard Manet, Paul Cézanne, Edgar Degas e Pierre-
Auguste Renoir, após terem seus trabalhos recusados para o salão oficial de exposição da academia 
francesa de belas artes, Académie Royale de Peinture et de Sculpture.  
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de viver. A afirmação de Schwitters dá autorização para que os artistas saiam 

cuspindo arte por aí e, num só tempo, diz que a arte nada mais é do que um fluxo-

fluído humano que todo corpo produz. Enquanto estética da existência o artista é 

aquele que lança no mundo gestos criativos e espontâneos, gestos dos mais banais, 

simples e ordinários. Foi o que Philippe Soupault123 fez ao atirar sem dó nas pessoas 

que encontrava ao acaso pelas ruas. O poeta surrealista encarnou concretamente 

as palavras de Breton no segundo manifesto surrealista, "o mais simples dos atos 

surrealistas, consiste em descer até a rua e atirar na multidão como um canhão"124. 

Por estas ações, que antecipam os happenings e performances, Blanchot 

(2001) definia o surrealismo como "pura prática de existência". Nesse tipo de prática 

artística há um elo indissociável entre pensamento e experiência do pensamento, e 

basta pensarmos na obra de Frida Kahlo ou de Elsa Von Freytag para 

materalizarmos esse elo. Apostando no alcance virtual dos seus gestos, o artista 

escreve sua vida a n-1, multiplicando em potência as infinitas /im/possibilidades de 

se experimentar no mundo. Essa nova conduta diante da vida afirma um 

reencantamento do concreto125, somente possível pela revitalização do nosso 

território subjetivo. Este, por sua vez, precisa se conjugar com o que aumenta o 

desejo de viver e com cada ato cotidiano que se configura como potente fonte de 

conjunção. É com esta postura afirmativa que podemos dar passagem às forças do 

fora, aos territórios existenciais que nos são desconhecidos. A vida é bem mais 

ampla do que meu campo de visão, meu campo de visão é bem mais amplo do que 

meu campo de visão e a arte pode ser um operador de ampliação. 

Operar ampliações no mundo é dar passagem a /im/possíveis, é dar forma às 

forças que existem somente em potência. É inventar modos de vida possuidores de 

uma ética afeita a trocas e a construção de situações partilhadas. Num enlace entre 

arte e vida, o que vemos são proposições artísticas produtoras de outras relações 

com o mundo, outros modos de subjetivação (BOURRIAUD, 2011, p. 186). Outras 

                                                           
123 Entre as ações de Philippe Soupault: saiu pedindo esmola com os mendigos; foi a festas 
particulares se passando por convidado da família; e, ao pedir fogo a um transeunte, tirou do colete 
um enorme castiçal ao invés de um cigarro. (BOURRIAUD, 2011, p. 75). 
124 Este trecho foi extraído do manifesto do Surrealismo, disponível em: 
http://www.culturabrasil.org/zip/breton.pdf 
125 VARELA, Francisco (2003): “O reencantamento do concreto”, in: Cadernos de subjetividade. 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da subjetividade do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Psicologia Clínica PUC-SP, vol. 1, n.º 1, pp. 72-86.  
 

http://www.culturabrasil.org/zip/breton.pdf
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sensibilidades que se somam aos apontamentos de Foucault (1996) que diz que a 

arte de viver é uma forma de se opor a todas as formas presentes ou ameaçadoras 

do fascismo.  

Trata-se de inventar modos de vida que se façam em variadas velocidades e 

lentidões, mas que sejam livres, ousados e íntimos de um desejo de viver. Em 

termos gerais, através da aproximação entre arte, vida e experiência, "estamos 

diante de um programa de resistência eficaz contra a uniformização planetária dos 

comportamentos [...]" (BOURRIAUD, 2011, p. 191). Resistência pautada na 

formação de subjetividades inventivas, ousadas e dispostas a criar modos de viver 

potentes e desejantes. 

 

3.1.2. Heterotopias e a arte como interstício social 

Na arte contemporânea é bem comum encontrarmos proposições voltadas 

para a criação e elaboração de modelos de universos outros que possam ser 

habitados no aqui e no agora. Para Bourriaud (2009), é possível localizar em várias 

obras a intenção de "constituir modos de existência ou modelos de ação dentro da 

realidade existente, qualquer que seja a escala escolhida pelo artista." (p.18). De 

forma menos centralizada na figura do artista e mais voltada para a coextensividade 

do gesto à tessitura social, muito do que se produz na arte contemporânea se perfila 

como um interstício social que toma como substrato a esfera das interações 

humanas e o seu contexto social. De acordo com Bourriaud o interstício "é um 

espaço de relações humanas que, mesmo inserido de maneira mais ou menos 

aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras possibilidades de troca além 

das vigentes nesse sistema." (2009, p. 22)  

Como propositora de interstícios sociais, a arte se propõe a criar ou a explorar 

lugares outros, hetorotopias no sentido dado por Foucault (2013, p. 116) quando 

afirma que há na sociedade - e sempre houve - lugares que estão fora de todos os 

lugares, embora sejam localizáveis. Segundo o autor, trata-se de:  

[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que são desenhados na 
própria instituição da sociedade e que são espécies de contra-alocações, 
espécies de utopias efetivamente realizadas, nas quais as alocações 
reais, todas as outras alocações reais que podem ser encontradas no 
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interior da cultura, são simultaneamente representadas, contestadas e 
invertidas [...] 

São nesses lugares heterotópicos que as forças minoritárias circulam, se 

combinam e se multiplicam. Lugares propícios para encontros potentes e explosivos, 

e propícios também para contestar o anestesiamento e a ortopedia social que 

vivemos ao explorar outras sensibilidades e relações. Foucault aponta que os 

lugares heterotópicos possuem uma curiosa propriedade de suspender e até inverter 

o conjunto de relações e funções designados e refletidos por eles. Podemos dizer 

que, é nessa espécie de suspensão que podemos pensar esses espaços como 

interstícios sociais nos quais podemos romper hierarquias, inverter jogos de poder, 

dar passagem para outras intensidades e deixar o encontro de margens fazer festa. 

Vale pontuar aqui que essas possibilidades de troca tanto se abrem na 

relação que "os sujeitos" estabelecem consigo mesmo - suas sensações, 

percepções e afetos - quanto se desdobram na relação que estabelecem com o 

mundo. Desse modo, ao acrescentar novas variedades ao mundo (DELEUZE e 

GUATTARI, 2005), ao explorar espaços heterotópicos como interstícios sociais e 

existênciais, a arte contemporânea explora a criação de outros campos de 

experiência e gera deslocamentos e bifurcações em nossos territórios existenciais.  

Nesses deslocamentos e dobras, vetores minoritários de subjetivação são 

disparados, gerando o que Guattari (2000, p.30) chamou de focos mutantes de 

subjetivação. Focos repletos de movimentos singulares, rupturas de sentido e cortes 

semióticos que possibilitam uma reconfiguração do nosso campo existencial. É 

nessa fenda vertiginosa que nos distanciamos do que somos para nos tornarmos 

outros. Aproximamo-nos de nós mesmos efetuando dobras que nos singulariza no 

composto.  

A categoria do /im/possível, portanto, seja insólita ou cunhada sobre o terreno 

do óbvio, abre e já carrega fissuras a serem percorridas, “vazios suficientes para 

permitir que neles saltem cavalos” (DELEUZE e GUATTARI, 2005, p. 215). São 

distâncias nas quais proliferam linhas de singularização cujos espaços nos convidam 

à experiência com as diferenças enquanto alteridade, consigo enquanto outro e com 

o real enquanto irrealidade possível. 
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Em 2002, por exemplo, o artista belga Francis Alys, juntamente com Rafael 

Ortega e Cuauhtémoc Medina, produziu a obra When Faith Move Mountains126 

(Quando a Fé Move Montanhas) em Lima, Peru. Nesta ação, o artista mobilizou 

quinhentos voluntários para que, munidos com uma pá, movessem em 10 

centímetros uma duna de areia com 500 metros de comprimento. Esta ação 

surpreende pela quantidade de pessoas mobilizadas para realizá-la e pelo grau de 

dificuldade da proposta que se mostra, à primeira vista, impossível de ser 

concretizada. Essa irrealidade se torna possível somente pelo trabalho realizado em 

grupo e pela disposição das pessoas em acreditarem no projeto. 

Se algumas propostas da arte contemporânea visam à criação desses 

espaços heterotópicos nos quais a possibilidade de transformação do presente 

ganha realidade, este trabalho leva a cabo essa máxima tornando real algo quase 

inimaginável. Numa empreitada faraônica, as pessoas envolvidas no projeto foram 

tocadas pela potência do /im/possível, pela força da realização do inimaginável que, 

de um modo ou de outro, se torna coextensiva a outras esferas da vida. A fé move 

montanhas sim. É possível transformar o real, e é possível criar outras 

/im/possibilidades de vida.  

 
 

A mobilização da fé dessas pessoas que participaram da ação, assim como 

daqueles que são tocados por esta obra, se faz pela ativação de sensibilidades e 

                                                           
126 Segue o link para o vídeo que registra a ação, disponível no site do artista: 
http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html 

Fig. 54, Francis Alys, Quando a fé move montanhas, 2002. 

 

 

http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html
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afetos que mobilizam outros olhares e relações consigo e com o mundo. No entanto, 

o entendimento da obra depende necessariamente do conhecimento do processo de 

criação, ele todo considerado um processo inventivo operando no e com o mundo. 

Como já dissemos, na arte contemporânea a ênfase está no gesto do artista, no seu 

processo de criação, e no modo como ele estabelece uma relação de sentido com 

sua prática e obra que vai aquém e além de um resultado final. Segundo Rolnik 

(2002), cada vez fica mais explícito que a “[...] arte é uma prática de 

problematização: decifração de signos, produção de sentido, criação de mundos [...]” 

que não se reduz ao objeto estético resultante dessa prática, mas volta-se à prática 

como um todo: “[...] prática estética que abraça a vida como potência de criação em 

diferentes meios onde ela opera.” (p. 56) 

Bourriaud (2009) denomina algumas dessas práticas artísticas de estética 

relacional ao afirmar que a forma da obra contemporânea transcende a 

materialidade da própria obra ao criar um campo fértil de experimentações sociais. 

Para o autor, a "essência" da prática artística seria essa intersubjetividade relacional 

e o centro da proposta consistiria na recepção e interação por parte do "espectador" 

– seria essa a experiência que faria a obra funcionar. O mesmo autor ainda afirma 

que "o trabalho de cada artista comporia um feixe de relações com o mundo, que 

geraria outras relações, e assim por diante, até o infinito." (2009, p. 31). Trata-se de 

ligações modestas, microutopias de proximidade contra aquilo que deteriora nossos 

vínculos e nos distancia de uma relação potente com nosso entorno.  

Ao problematizar e fazer vibrar a esfera não autônoma da vida (GIL, 2005), a 

arte torna-se suporte de experiências e acaba por restituir o mundo como 

experiência a ser vivida ao explorar e criar socialidades alternativas “espaços-

tempos relacionais, experiências inter-humanas que tentam se libertar [...] um 

interstício social no qual são possíveis experiências e novas ‘possibilidades de 

vida.’” (BOURRIAUD, 2009, p. 62) 

Esses aspectos são bem localizáveis na obra do artista cubano Félix 

Gonzalez-Torres (1957-1996), conhecido por trabalhar a homossexualidade como 

um paradigma de coabitação. O interessante na obra de Gonzalez-Torres é que a 

homossexualidade “apresenta-se como modelo de vida que pode ser compartilhado 

por todos, e com o qual todos podem se identificar.” (BOURRIAUD, 2009, p. 70). 

Sua obra se mostra como um campo de imanência no qual temas amplos como o 

amor, a perda e a solidão humana coexistem, tangenciando com centralidade sua 
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experiência pessoal enquanto homossexual e portador do vírus HIV.  

Na obra de Gonzalez-Torres, a homossexualidade não é uma categoria 

identitária, mas um campo possível de vida habitado por afetos múltiplos que não se 

limitam à orientação sexual. Para o artista, sua vida, ser gay portanto, é apenas um 

canal aberto para o mundo “que faz passar a singularidade de diferentes maneiras 

de existir, por um só e mesmo quadro identificável.” (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 

80) 

É quando o artista explora a homossexualidade como um modelo de vida que 

pode ser compartilhado que se é inscrito um modo ético-estético de problematizar os 

gêneros no sentido preconizado por Foucault (1981) quando discorre sobre a 

amizade como modo de vida. Em consonância com este autor pode-se dizer que o 

artista acaba por lançar ao tempo presente questionamentos de extrema pertinência: 

"Quais relações podem ser estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas 

através da homossexualidade?" (FOUCAULT, 1981). O artista nos dá algumas 

respostas.  

 

 
                                                             

 
Na obra Untitled (1992), Gozalez-Torres espalha pela cidade inúmeros 

outdoors com a foto de uma cama vazia com dois travesseiros. Na roupa de cama 

branca, a marca ainda quente dos corpos que ali descansavam. Uma foto-instalação 

distribuída em vários pontos da cidade que dá visibilidade ao mais simples, ao que 

Fig. 55, Félix Gonzalez-Torres, Untitled, 1992. 
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existe em toda relação amorosa, chamando os sentidos ao mais próximo e íntimo: 

nossas relações cotidianas. Imediatamente somos tocados e, por afecção, num 

convite para compartilhar a beleza do trivial e do simples, nos ligamos à obra e 

passamos a ver a beleza que nos tange cotidianamente, a arte como canal de 

estetização e familiaridade com o que nos é mais íntimo. Nesta obra, num plano 

“menor”, a questão que se coloca é a recém-perda do parceiro HIV positivo. É pela 

identificação com o plano de composição da obra que um tema polêmico e repleto 

de rejeições morais se instaura com sutileza e aceitação.  

 

 

 

 

  
 
  

   

 

  

  

 

 

 Dar formas sutis a temas complexos e polêmicos é uma estratégia política 

que faz parte da poética de Gonzalez-Torres. Ao falar sobre sua obra Perfect Lovers 

(1994), Gonzalez-Torres citado por Bourriaud, afirma o seguinte: “dois relógios lado 

a lado são mais ameaçadores para o poder do que a imagem de dois caras 

chupando o pau, porque ele não pode me usar como referência em sua luta para 

apagar a significação.”(2009, p. 78). Enquanto estilo, é por sinuosidades que o 

artista perfura as linhas duras da moralidade e inscreve as homossexualidades por 

aproximações, como modelos relacionais possíveis. Esta mesma estratégia política 

pode ser notada na instalação "Untitled" (Placebo) (1991). Neste trabalho, o artista 

empilha desorganizadamente milhares de balas embrulhadas em papel prateado no 

canto de uma sala. A ideia é que o espectador leve as balas para a casa 

comprometendo, portanto, a própria existência da obra. Numa analogia aos glóbulos 

brancos que pouco a pouco desapareceram da corrente sanguínea do seu 

                                                                           

 

Fig. 57, Félix Gonzalez-Torres, Untitled "Placebo", 1991. 

 

 

Fig. 56, Félix Gonzalez-Torres, 
 Perfect Lovers, 1987. 
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companheiro soropositivo, as balas também diminuem conforme são levadas por 

aqueles que visitam a instalação. O polêmico tema da AIDS é tratado de maneira 

muito sutil, e não menos política por isso. A questão do HIV entra sinuosamente no 

corpo e na vida de todos aqueles que chupam ou levam uma bala para casa.  

O artista, que morreu de AIDS assim como seu companheiro, transformou sua 

dor, amor e existência em obra de arte. Soube inventar um engajamento artístico 

sensível e delicado, fazendo valer uma postura ético-estética-política ao resistir 

diante de imperativos morais ligados à homossexualidade e ao HIV – e o fez com a 

proposição de criar novas suavidades para o mundo. 

 



 
 

  



 
 

3.2. Corpos, gêneros, subversões e resistências: sobre estéticas 

feministas nas artes visuais. 

 

"[...] e se vocês quiserem saber o que nós somos,nós 
mesmas diremos, melhor que vocês." 

(Michel Foucault) 
 

 

 

 

 Quando pensamos num engajamento artístico que resiste já criando outras 

possiblidades de vida, é natural pensarmos num campo de experiência povoado por 

práticas de liberdade mais afeitas à criação do que à reprodução. Vale pontuar que 

inventar e se dispor a outros modos de ser, estar e desejar pressupõe um 

movimento insistente de resistência ao que nos chega pronto, um movimento de 

fuga e ultrapassagem ao que tenta nos capturar.  

Nesse sentido, somente assumindo essa postura inventiva/crítica/resistente é 

que encontraremos forças e meios para lutar e desfrutar do direito às diferenças, às 

variações e às metamorfoses micro/macro/cósmicas. Este posicionamento 

crítico/inventivo é característico do movimento feminista que se mostrou e se mostra 

fundamental no questionamento da hierárquica e excludente política identitária. Ele 

se rebela contra esse jogo de poder e contra as estratégias biopolíticas de 

silenciamento e docilização dos corpos.  

 Em termos gerais, a ênfase na identidade e as estratégias biopolíticas de 

controle e docilização127 são artifícios políticos encarnados em nossa subjetividade e 

no funcionamento social que operam de forma sutil ou declarada no cerceamento e 

despotencialização dos nossos territórios de vida. Operam nesse campo para limitar

                                                           
127 Essa discussão será melhor desenvolvida na parte 3.5 dessa tese. 
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e/ou dirigir nossas práticas de liberdade, as reduzindo a experiências calculadas e 

planejadas; fazendo crer-mo-nos livres e autônomas. É diante desse panorama que 

se fa(e)z necessária uma subversão da identidade, uma reapropriação do corpo 

enquanto território de vida e uma inclusão de perspectivas de análise que procedam 

a uma política das diferenças. Como protagonistas dessa luta podemos citar, 

juntamente com outros movimentos sociais "minoritários", o feminismo enquanto 

crítica teórica e movimento social; enquanto movimento que não consentiu as 

políticas excludentes de governamentabilidade. 

De acordo com Hall (2006, p. 44), o movimento feminista se alinha aos "novos 

movimentos sociais" que eclodiram nos anos 60 "[...] juntamente com as revoltas 

estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos 

direitos civis, os movimentos revolucionários do 'Terceiro Mundo', os movimentos 

pela paz e tudo aquilo que está associado com '1968'". Estes movimentos 

inauguraram a definitiva inclusão das identidades culturais e sociais excluídas da 

agenda política mundial já classificadas (negros, pobres, indígenas, mulheres, gays, 

lésbicas, latino-americanos, etc.). Todos esses "outros" passaram a problematizar o 

estigma de exclusão e inferioridade que marcavam suas identidades culturais e 

reivindicaram lugares e posições de voz e expressividade política e existencial. O 

modo de funcionamento que derivava o "outro" a partir de um referencial identitário 

dominante foi questionado. Sobre a especificidade do feminismo, a historiadora Joan 

Scott (1995, p.64) aponta que a década de 60 foi um período em que “[...] as 

ativistas feministas reivindicavam uma história que estabelecesse heroínas, prova da 

atuação das mulheres, e também explicações sobre a opressão e inspiração para a 

ação”. 

 

3.2.1. Por uma estética feminista 

No campo das artes visuais foi grande a influência do ativismo feminista que 

se desdobrou para o que hoje podemos chamar de artivismo128. Seu principal efeito 

foi imprimir um tônus social e político à arte, dando especial destaque ao contexto 

                                                           
128 Atualmente muitas artistas e pesquisadoras feministas têm se autodenominado artivistas e têm 
assumido, sem ressalvas, a arte como ferramenta de luta e resistência. Cito aqui Marian Pessah e 
Elisa Riemer como artivistas, e Patricia Lessa como pesquisadora que tem levado para dentro da 
academia o artivismo como forma de produção de conhecimento e meio de reivindicação.  
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que passou a ser tanto político quanto visual, espacial e estético. Várias artistas, 

influenciadas pelo feminismo, levantaram inúmeros questionamentos acerca da 

natural dominação masculina na arte, fazendo ver o caráter excludente e 

discriminatório daquele estado de coisas. Entre as questões levantadas cito: a 

predominância de artistas homens e a quase ausência de artistas mulheres na 

história da arte; a tácita e naturalizada desvalorização das mulheres artistas nesse 

cenário - tanto por parte dos homens quanto das mulheres; e a escassa presença 

das mesmas no cenário artístico da década de 60 e 70. 

Podemos dizer que, imersas nesses questionamentos provocados pelas 

feministas, muitas artistas visuais incorporaram essas questões em suas práticas 

mesmo não se autodenominando feministas. Onde a arte feminista se destacou 

cultural e politicamente enquanto grupo e organização, como nos Estados Unidos, 

era mais fácil localizar artistas que se autointitulavam feministas. Por outro lado, 

onde não houve uma organização nesse sentido – no caso do Brasil, por exemplo - 

muitas artistas não se autonomeavam feministas, mas produziam obras muito 

íntimas e próximas daquilo que a arte feminista norte-americana fazia. No Brasil e 

em outros países da América Latina as ditaduras cívico-militares interferiram 

diretamente no alcance e nos desdobramentos do movimento feminista como um 

todo (ALVAREZ, 2003). Apenas com o término desses regimes opressivos é que as 

discussões feministas conseguiram ganhar maior visibilidade na mídia - através de 

um contexto social mais amplo - e também nas artes visuais (TVARDOVSKAS, 

2013). 

Por conta dessas questões, não encontramos no Brasil uma corrente de arte 

feminista tão bem demarcada como a produção norte-americana. Mesmo porque, 

em países como o Brasil e a Argentina, a interseção entre arte e gênero se deu 

apenas tardiamente e ela foi pautada, principalmente, pelas discussões pós-

estruturalistas e pelo feminismo das diferenças (DE DIEGO, 2008). Nesse sentido, a 

relação entre arte e feminismo carece ainda de uma pesquisa genealógica completa 

que possa revisar a história da arte na América Latina incluindo artistas mulheres a 

partir das chaves conceituais oferecidas pela primeira e pela segunda onda do 

feminismo, por exemplo. E essa pesquisa só foi iniciada recentemente. 
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Podemos dizer que, no Brasil, poucas são as artistas mulheres que se 

autodenominam feministas ou que consideram suas produções feministas. Menos 

identitárias, elas não se compreendem como um grupo e tampouco levantam a 

bandeira do feminismo - nem em seu sentido mais raso. Ao invés de uma ênfase 

identitária, o que vemos nas artistas brasileiras é a incorporação de temas e 

questões levantadas pelos feminismos, uma poética feminista "na medida em que 

suas obras reinventam narrativas sobre o feminino e o masculino, desconstroem 

estereótipos misóginos e ironizam as práticas de poder." (TVARDOVSKAS, 2013). 

Considerando todos os aspectos apontados, podemos afirmar que a relação entre 

arte e feminismo no Brasil é menos identitária, mas não menos feminista por isso. 

Nesse sentido, concordamos com Hollanda quando, ao se referir às artistas da 

década de 90, afirma que "essas novas artistas, que dizem não querer mais nada 

com o feminismo, são o maior exemplo da vitória arrasadora das conquistas 

feministas." (HERKENHOFF e HOLLANDA, 2006, p. 97)  

Outro aspecto relevante para pensarmos refere-se à qual terminologia seria a 

mais adequada para pensarmos o par ‘arte e feminismo’. Utilizar o termo arte de 

mulheres, mulheres artistas, ou ainda, arte feminina pode incorrer em algumas 

dúvidas, incertezas e naturalizações identitárias que não queremos reforçar nesse 

texto. Uma arte feminina, por exemplo, traz consigo uma série de naturalizações no 

que tange aos atributos da mulher e de uma suposta feminilidade que não queremos 

reproduzir: frágil, delicada, sensível, etc. Ao mesmo tempo, nem toda mulher artista 

se propõe a ter sua obra com um campo de problematizações sociais, políticas, 

estéticas e culturais. Muitas artistas se alinham mais à arte reprodução do que à arte 

problematização/criação. No meu entendimento, todos os termos acima citados 

estão carregados e contaminados por atributos identitários que, ao invés de ampliar 

nosso campo de visão, o limitam e o estereotipam.  

 Nesse sentido, a fim de fugir de uma possível armadilha identitária, usaremos 

o termo estética feminista para designar um certo modo de produção artística. 

Independente de estar ou não ligado aos movimentos feministas, este termo possui 

uma força inventiva/afirmativa enquanto estratégia ética/estética/política de 

subversão, resistências e criação de possibilidades de vida. Vale pontuar também, 

que podemos ampliar este termo para além do campo artístico. Como bem aponta 

Rago (1998), muitas mulheres, artistas ou não, mas principalmente aquelas que se 
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identificam como feministas, têm criado "novos padrões de corporeidades, belezas e 

cuidados de si, propondo outros modos de constituição da subjetividade, ou o que 

bem poderíamos chamar de estéticas feministas da existência." (p. 8). Nessa 

perspectiva, seguindo a pista de Foucault (1995), mais importante que descobrir o 

que somos é recusar o que somos. Para além, me valendo dos feminismos, 

acrescentaria que essa recusa ainda pressupõe a criação do que somos. 

Foi ao aproximar arte e modos de viver que preferimos adotar o termo 

‘estética feminista’ ao invés de ‘arte feminista’. Concordamos com Bovenschen 

(1985) que afirma que uma possível estética feminista teria como característica 

fundamental a liberação da imaginação da mulher. Falamos da capacidade 

crítica/inventiva que caracteriza o movimento feminista como um todo e que figura 

nas artes visuais através de algumas linhas entre as quais citamos: a recuperação 

histórica das artistas mulheres; o uso do corpo de forma autônoma e com um cunho 

reivindicatório; a desconstrução de estereótipos; a inovação da técnica pela 

incorporação de atividades estritamente relacionadas ao universo feminino como o 

bordado e a costura, assim como a utilização de elementos pouco valorizados 

ligados ao cotidiano; e a preocupação combinada com as questões de gêneros, 

raças, etnias e classes sociais.  

Acrescentamos ainda que uma estética feminista tem como característica um 

elo indissociável entre arte e vida, entre arte e experiência, entre arte e produção de 

subjetividade. Tornar coextensivo o coeficiente da arte ao coeficiente vida é 

condição criativa entre as artistas mulheres. Ter o /im/possível enquanto categoria 

estética é um posicionamento existencial para toda mulher, artista ou não, que não 

se encaixe nos atributos de gênero que incidem sobre seus corpos e subjetividades. 

É por essas questões que o feminismo influenciou claramente os contornos da arte 

nas décadas de 60, 70 e 80, como também influenciou os rumos que a arte 

contemporânea vinha tomando. De acordo com Archer:  

Uma das influências mais importantes sobre parte da arte e sua crítica nos 
anos 70 foi o impacto do feminismo. [...] Fossem quais fossem os erros e 
acertos da distribuição de poder entre aqueles que produziam e aqueles 
que possuíam os meios de produção, a vasta maioria dos atores, em ambos 
os lados, parecia ser de homens. A informação estatística produzida pelas 
primeiras ativistas apresentava suas razões em termos desoladores. Em 
1971, por exemplo, o Conselho de Artistas Mulheres de Los Angeles lançou 
uma declaração ressaltando que nos últimos dez anos, dos 713 artistas que 
haviam exposto em mostras coletivas no Museu do Condado de Los 
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Angeles, apenas 29 eram mulheres. No mesmo período o museu havia 
montado 53 mostras individuais, sendo apenas uma dedicada a uma 
mulher. Proporções similares repetiam-se em museus e galerias por toda a 
parte (2013, p. 124) 

 

3.2.2. As mulheres recontam a história da arte 

A dominação masculina era visível e gritante, não poderia mais permanecer 

daquele modo. As mulheres, principalemente, não podiam mais consentir aquele 

estado de coisas. Era preciso força e resistência. Era preciso levantar novos 

questionamentos para mudar esse contexto que se fechava à participação das 

mulheres. Para Louise Bourgeois, artista francesa que não se deixou apagar, “uma 

mulher não tem lugar como artista até que ela prove repetidamente que não se 

deixará eliminar.” (2000). Louise era contra o histórico apagamento e exclusão das 

mulheres no campo das artes visuais, apagamento problematizado pelas feministas 

que apontavam a real necessidade de rever alguns cânones que reinavam no 

campo artístico. Tratava-se de uma autêntica reivindicação de espaço, voz, respeito 

e inclusão das mulheres artistas no território da arte.   

Em 1971, a historiadora de arte Linda Nochlin publicou um provocativo ensaio 

no qual colocava a seguinte questão: "Por que nunca existiram grandes mulheres 

artistas?". Como resposta, ela apontou a lógica dominante nas práticas dos 

curadores e diretores de museus e galerias, que desconheciam e achavam menos 

relevante o trabalho das artistas mulheres. A historiadora destacou também as 

dificuldades que acompanhavam as mulheres. Por terem nascido com uma vagina e 

um útero tinham menos acesso à educação, à cultura e ao universo público, estando 

fadadas às atividades domésticas e à subserviência ao homem.  

Ainda sobre o válido questionamento de Nochlin, era preciso pensar também 

nessa categoria "grandes artistas" sempre atribuída a homens donos de uma 

genialidade justificada com argumentos biológicos (ter nascido com um pênis). Pela 

lógica identitária, não bastava apenas inverter esse jogo na busca pelas grandes 

mulheres artistas, era preciso desconstruir essa ideia de "gênio", esquema 

conceptual construído a partir da ótica masculina. Jamais uma mulher ocuparia esse 

lugar e se o ocupasse seria por derivação desse olhar masculino dominante. Sob 

esse ponto de vista, Nochlin conclui que “o que nós escolhemos chamar de ‘gênio’ é 
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uma atividade dinâmica, e não uma essência estática, uma atividade de um sujeito 

em determinada situação.” (NOCHLIN, 1988, p. 28) 

O posicionamento de Nochlin se alinha às reflexões da segunda onda do 

feminismo129 que trabalha a ideia de como a mulher e o feminino são postos 

constantemente no lugar do outro excluído, do outro inferiorizado numa cadeia 

hierárquica dominada pelo olhar masculino. Mesmo após um período de intensas 

lutas e conquistas pelo reconhecimento da mulher e dos seus direitos na esfera 

pública e política - característica da primeira onda do feminismo130 - a categoria 

mulher ainda não era reconhecida enquanto “sujeito” singular, pois estava 

subsumida ao “sujeito” masculino, seu oposto, seu negativo. 

Na segunda onda do feminismo (1960 a 1980), estando alguns direitos 

elementares minimamente conquistados e instituídos, é o patriarcado e o uso de 

argumentos biológicos para justificar a inferioridade das mulheres que passam a ser 

problematizados e que lançam bases para as questões de gêneros e das diferenças 

que ganharão lugar de destaque nas discussões feministas da terceira onda. Tendo 

como marco inicial o livro "O segundo sexo", escrito e publicado em 1949 por 

Simone de Beauvoir, as discussões feministas da segunda onda passam a 

problematizar a ideia de que a mulher é, historicamente, considerada como a outra 

em relação ao homem. O homem é a medida e o centro, sendo a mulher sempre 

designada a partir desse referencial. Nesse sentido, à mulher não cabe a condição 

de “sujeito”, visto que sempre veste a identidade de “sujeito” já denominado pelo 

masculino. É diante dessas discussões que as artistas feministas passaram a utilizar 

a própria arte para questionar esse jogo de poder identitário, reivindicando e criando 

espaços de exposição e ação para mulheres artistas.  

Um movimento importante criado em Nova Iorque em 1969 foi o Women 

Artists in Revolution (WAR)131. Ele era formado por inúmeras artistas mulheres que 

desempenharam papéis fundamentais acerca das emergentes questões feministas 

ainda pouco compreendidas por mulheres e homens, artistas ou não. Pelo fato do 

patriarcado estar profundamente enraizado na cultura daquele período e dada a 
                                                           

129 Para conhecer mais sobre as ondas do feminismo, recomendo a leitura fácil e agradável de: 
GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. São Paulo: Claridade. 2011. 
130 Refiro-me aqui ao movimento sufragista. 
131 Recomendo o filme que retrata essa história e esse período de efervescência cultural: 
http://www.womenartrevolution.com/ 

http://www.womenartrevolution.com/
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naturalização da subalternidade, a pauta feminista era vista como capricho ou 

revolta infundada, e sobre as produções daquelas mulheres artistas recaía o rótulo 

de que seus trabalhos não eram arte.  

No entanto, se na década de 70 vimos o campo artístico se expandir em 

termos de matéria, forma, conceito e propostas que exploravam o elo entre arte e 

vida, a produção dessas artistas feministas, sem dúvida nenhuma, era consonante e 

produtora dessas novas direções que a arte ganhava. Ao pensarmos sobre o par 

arte/experiência, podemos dizer que essas mulheres radicalizaram e desdobraram 

essa ideia ao eleger como tema e foco a experiência das mulheres no decorrer da 

história e a experiência de si mesmas enquanto corpos políticos e situados. 

Englobando questões culturais, políticas, étnicas, de classes e gêneros, um outro 

tônus é impresso à história da arte, que passa a ser escrita e protagonizada também 

por mulheres. De acordo com Archer (2013): 

As implicações mais amplas da maneira como o feminismo pensava a arte 
foram se tornando cada vez mais claras em meados dos anos 70. Insistir no 
direito de não agir nem como sujeito neutro nem como substituto do macho, 
mas como mulher, havia posto em foco a questão da identidade. Contudo, 
apesar de reconhecida como tal, não era uma questão que pudesse se confinar 
aos limites do gênero. A identificação e a compreensão de que alguém se 
diferencia dos outros engloba, considerações sobre sexualidade, classe social, 
origem racial e cultural. (p. 133-134) 

Ainda na década de 70 e a partir de um olhar genealógico, afirmamos 

juntamente com Martinez (1994) que a arte feminista desse período se voltou para a 

recuperação histórica da arte produzida por mulheres. Juntamente com uma crítica e 

uma reavaliação dos critérios que definiam o que era arte e o que não era arte, ou o 

que era relevante nesse campo, era necessário rever a história da arte para 

redescobrir as artistas que haviam sido obscurecidas e esquecidas por esta cultura 

do ocultamento feminino (COUTINHO, 2009), esse anonimato coletivo, essa gênese 

da exclusão (SIMIONI, 2007) ou essa história da ausência (MAYAYO, 2003).   

Era necessário dar visibilidade a essas mulheres, tirá-las dessa posição de 

sombra do masculino e incluí-las na história da arte, ou melhor, contar uma outra 

história da arte considerando esses novos referenciais. Um dos trabalhos mais 

emblemáticos no que diz respeito à recuperação histórica das mulheres foi a grande 

instalação The dinner party (1974-79) realizada por Judy Chigaco, uma das 

protagonistas do feminismo americano. Responsável por organizar com Miriam 
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Schapiro o primeiro Programa de Arte Feminista na California Institute of the Arts, foi 

ela quem levou o feminismo para dentro da universidade. 

       

 

Esta instalação gerou polêmica e foi muito inovadora para a época, pois 

incorporava às preocupações abstratas com a luz, o espaço e o ambiente (próprias 

à concepção de uma instalação artística), questões sociais e políticas. Nessa obra a 

artista desenhou 39 jogos de mesa, cada qual fazendo referência à vida e à obra de 

mulheres artistas, militantes, imperatrizes, rainhas, poetas, filósofas, cientistas, 

deusas, etc. Ao optar por uma mesa triangular, tanto negou uma disposição 

hierárquica desses lugares quanto remeteu à identidade sexual feminina. A vida e 

obra de cada uma dessas 39 mulheres estava representada por bordados nas 

toalhas individuais e por pinturas que remetiam a vaginas esmaltadas em cada 

prato. Sob a mesa, no piso de porcelana composto por triângulos dourados, 

constava a assinatura de outras 999 mulheres que participaram do projeto e 

ajudaram na confecção do mesmo. Estavam representadas na mesa: Artemísia 

Gentileschi, Geórgia O’Keeffe, Anna Van Shurman, Virginia Woolf, Mary 

Wollstonecraft, Christine de Pisan, entre tantas outras.  

A obra The dinner party causou muito estranhamento nos EUA, foi alvo de 

piadas e rechaço, teve sua exibição quase proibida. Para os homens e para a 

sociedade conservadora, aquele monte de vaginas pintadas e esculpidas era uma 

afronta aos bons costumes da época, principalmente por vir de uma mulher que, de 

acordo com o pensamento patriarcal, deveria estar cuidando da casa e da família. 

Nesta obra, além da recuperação e da inclusão de algumas mulheres na história da 

Fig. 58, Judy Chicago, The dinner party, 1974-79 Fig. 59, The dinner party, detalhe da obra. 
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arte, vemos também um outro modo de realizar essa narrativa, agora contada sob a 

lente de uma mulher que luta por espaço, conhecendo e fazendo conhecer a história 

para subvertê-la e narrá-la outra. É com protagonismo que a história das mulheres 

passa a ser contada pelas próprias mulheres. 

Outra obra importante que traz a mesma temática da obra de Judy Chicago - 

a participação das mulheres na história da arte - é Algumas artistas mulheres 

americanas/ Última ceia (1971), de Mary Beth Edelson (1935 - ). Nesta obra, a 

artista reedita a Santa Ceia, obra pintada por inúmeros artistas e mundialmente 

conhecida pela pintura de Leonardo da Vinci, substituindo as figuras masculinas da 

mesa por várias mulheres artistas vivas que, por sua vez, também formam a moldura 

do quadro. Enquanto leitura de imagem, podemos dizer que aquela importante 

reunião de homens, sábios e responsáveis pela vida social e política da comunidade 

era então reformulada e assumida por inúmeras mulheres que discutem, pensam e 

tem participação decisiva nos rumos sociais, culturais e políticos da sociedade, o 

que ilustrava bem o que estava acontecendo com o feminismo naquele contexto da 

década de 60 e 70. 

 

  

 Enquanto manobra estética/política, Edelson se vale da iconografia clássica e 

convencional para narrar a história de outra maneira, desconstruindo uma 

representação visual que habita nosso imaginário social e lançando pistas para 

ver/ler/viver/narrar a história sob outro ângulo. Se até então a iconografia sobre a 

mulher, seu corpo, costumes e hábitos era toda produzida por homens132, o 

                                                           
132 Quando digo que a iconografia sobre a mulher e o feminino era toda produzida por homens, me 

Fig. 60, Mary Beth Edelson, Some living american women artists / Last supper, 1971 
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momento era de reapropriação/desconstrução desse modelo normativo que definia o 

"ser mulher", para assim redefinir seu papel social.  A morte do patriarcado/ A lição 

de anatomia de A.I.R, uma fotomontagem de 1976 baseada numa releitura de um 

clássico de uma pintura de Rembrandt de 1632, denota bem esse estilo de Edelson. 

          

 

É sabido que a luta para desnaturalizar a posição de inferioridade da mulher 

passa também pela desmistificação dos argumentos biológicos ou naturais que 

subordinam o feminino ao masculino num processo que vai desnudar o fato desta 

subordinação ser também uma questão cultural/política/social. É na sequência 

dessa reflexão que Beauvoir cunha sua famosa frase "Não se nasce mulher, torna-

se" e é a partir daí que se abre um novo campo de discussões acerca da construção 

social da mulher, base dos desdobramentos da teoria feminista acerca dos estudos 

de gênero.  

Avançando ainda mais na discussão sobre o tornar-se mulher, Betty Friedan, 

ícone do feminismo liberal133, escreve em 1963 A mística feminina. Nesta obra ela 

aponta o quanto o modelo identitário dona-de-casa-mãe-de-família era uma 

construção cultural convertida em regra e generalizada como padrão ideal e normal 

de vida para as mulheres de classe média dos Estados Unidos. A autora acaba por 

                                                                                                                                                                                     
refiro à produção de um imaginário social naturalizado e reproduzido por homens e mulheres. No 
entanto, não posso deixar de mencionar algumas mulheres artistas que ao longo da história também 
causaram rupturas nesse modelo: Artemisia Gentileschi, Susanne Valadon, Camille Claudel, Jeanne 
Hebuterne, entre outras pouco citadas, conhecidas ou reconhecidas. 
133 O feminismo liberal se caracteriza por definir a situação das mulheres como desigual - e não como 
situação de opressão e exploração - e por postular a reforma do sistema até conseguir a igualdade 
entre os sexos.  

Fig. 61, Mary Beth Edelson, A morte do 
patriarcado / A lição de anatomia de A.I.R, 1976.     

 
Fig. 62, Rembrandt,  
A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, 1632 
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deflagrar algo fundamental para o feminismo, a ideia de que a situação de opressão 

via imposição de regras e valores não se restringia à esfera pessoal. Tratava-se sim 

de uma experiência coletiva, um sentimento vivido por todas as mulheres que 

ultrapassam a intimidade e o indivíduo. É no feminismo radical que essa ideia vira 

uma bandeira política sob o slogan criado por Carol Hanisch, "O pessoal é político".  

Como já discutido, esse slogan sintetiza as problematizações da segunda 

onda do feminismo que, percebendo as relações de poder que atravessam a família, 

a sexualidade e o espaço cotidiano, tinha como objetivo transformar e revolucionar 

as relações "menores" relativas à esfera do privado. Nesse sentido, desde a mais 

íntima relação entre um homem e uma mulher (o ato sexual, por exemplo) até a sua 

vida profissional (direção de uma escola, de uma empresa), diferentes situações 

eram transformadas em objetos de investigação da nova busca de estéticas e 

epistemologias feministas. Essa estreita relação pessoal-político inaugura nos 

feminismos uma frente radical de liberação das mulheres, incluindo nas discussões 

de classe questões ainda não consideradas políticas, tampouco respeitadas pelo 

universo masculino porque prejudicavam apenas as mulheres (como a sexualidade 

e a divisão das responsabilidades sobre os afazeres domésticos).  

É nesse momento que inúmeras experimentações com o próprio corpo e com 

o corpo como conceito expandido ganham cena. Via apropriação de seus próprios 

territórios de experiência, as artistas combatiam e desconstruíam a predominância 

do olhar masculino sobre o corpo feminino e resignificavam suas relações com o 

cotidiano. Performances, happenings e muitas ações envolvendo o espaço 

doméstico usavam o corpo como suporte da arte e o cotidiano como espaço de 

invenção e problematização crítica.  

Nesse contexto, após terem conquistado alguns direitos fundamentais como a 

igualdade e o direito à livre expressão, o que vemos nessas artistas feministas é o 

exercício de interpretar, de reler a história. Um exercício que exige que essa história 

seja contada sobre outras bases, bases criadas a partir da experiência de ser 

mulher. Para Rago (2007), a experiência histórica e cultural das mulheres se faz, de 

certo modo, nas margens, na gestão do detalhe e na busca de uma nova linguagem 

que acaba por inovar o repertório social ao construir novas formas de pensar, viver e 

se experimentar. 
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3.2.3. A que mulheres nos referimos quando falamos de mulheres? 

Reinventar ou explorar a experiência de ser mulher sobre outras bases 

pressupõe a desconstrução dos estereótipos femininos e o questionamento das 

questões ligadas à identidade feminina, aspectos que caracterizam a estética 

feminista da década de 80 (MARTINEZ, 1994). Ao questionar rótulos e papéis 

sociais que produziam uma docilização da subjetividade feminina, várias artistas 

estavam colocando em pauta a identidade mulher.  

Não bastava reivindicar o corpo, defender os direitos e a liberdade; a 

categoria mulher deveria ser questionada. Numa crescente complexificação 

epistemológica, influenciadas pelo pós-estruturalismo de Jacques Derrida e Gilles 

Deleuze, pelos estudos pós-coloniais e pelos escritos de Foucault, as feministas se 

voltam para perceber como os mecanismos de separação dualista, generalização e 

naturalização incidiam também sobre o próprio feminismo. Para que não se 

assumisse uma generalização que iria solapar as singularidades e as diferenças se 

fazia necessário questionar a categoria mulher. 

Mas a qual mulher nos referimos quando usamos o termo mulher? Essa 

pergunta, formulada principalmente pelo feminismo pós-colonial e representada 

pelas feministas negras, indígenas e latino-americanas, é de extrema importância 

para evitar a generalização da categoria mulher que existe no nosso imaginário: 

branca, burguesa, europeia e, finalmente, heterossexual.  

A própria questão da sexualidade, que na década de 60 foi uma bandeira de 

luta no campo da libertação das mulheres, ganha novos significados e deixa de ser 

uma categoria biológica ligada ao sexo genital para ser compreendida enquanto 

gênero, uma categoria social e política. A pergunta que podemos fazer é: O que nos 

faz imaginar que ser mulher implica, necessariamente, desejar um homem e ter uma 

prática heterossexual? Que ser homem implica, também, em desejar uma mulher e 

ter uma prática heterossexual? Este questionamento abala a certeza que temos 

sobre os papéis sociais e culturais que as mulheres e as pessoas em geral "devem" 

desempenhar. Abala também nosso imaginário social que imagina a mulher como 

branca, pura, delicada, romântica, submissa e heterossexual, ao passo que imagina 

o homem como branco, forte, heroico, provedor, movido por instintos e 

heterossexual. 
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É nesse contexto que a categoria de gêneros passa a ser utilizada para 

entender de que forma os atributos sociais ligados ao fato de ser mulher e ser 

homem ganham forma e se tornam naturais ao se valerem de argumentos 

biológicos. Em 1975, Gayle Rubin desvela esse mecanismo social de controle em 

seu texto O tráfico de mulheres: Notas sobre a “Economia Política do Sexo” que 

explica o que a autora chamou de sistema sexo/gênero. Comentando a obra de 

Rubin, Teixeira-Filho afirma que este sistema se refere a um: 

[...] modo de organização social que propõe (e pressupõe) a existência de 
dois sexos opostos, biologicamente incomensuráveis e complementários 
que produziriam dois gêneros igualmente incomensuráveis e 
complementários. É na base desse sistema que, além de assumir uma 
formatação de gênero sempre com um sexo, se implica também na 
dicotomia do desejo erótico por pessoas de sexos, complementando a 
linearidade desejo/práticas sexuais que asseguraria a união heterossexual 
e, portanto, a reprodução da espécie. (2013, p. 58-59) 

As reflexões sobre o modo como formamos nossas identidades encarnando 

em nossas práticas as relações de gêneros deflagra claramente a conotação 

regulatória e disciplinar que há nesse conceito e deixa ainda mais evidente a 

dimensão social que se oculta atrás de argumentos biológicos. A partir dessa 

perspectiva, o corpo e a subjetividade passam a ser engendrados. Somos 

subjetivados pelos gêneros através das relações que estabelecemos com o mundo e 

no mundo. Assim como a categoria de classe era necessária para cartografar os 

abismos sociais, a categoria de gêneros, em intersseccionalidade com as categorias 

de raças e etnias, também era fundamental para o mapeamento das diferenças 

entre homens e mulheres.  

Nesse sentido, a historiadora estadunidense Joan Scott aponta em seu texto 

Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1985) que os gêneros não devem 

ser considerados uma categoria descritiva, mas sim uma categoria analítica e 

constitutiva. Ou seja, descrever a história das mulheres serve apenas para dar 

visibilidade a elas, mas esse processo não se configura tão eficazmente para 

desconstruir os fundamentos biológicos que explicam as diferenças e semelhanças 

entre homens e mulheres.  

A autora fala da necessidade de perceber as relações de poder que 

atravessam essa história, sendo os gêneros a ferramenta de análise adequada para 

perceber o elo entre sexo e relações de poder. Para ela, o gênero é um elemento 
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constitutivo das relações sociais e uma das primeiras formas de significar as 

relações de poder:  
Como elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre diferenças 
percebidas entre os sexos, o gênero implica quatro elementos relacionados 
entre si: primeiro – símbolos culturalmente disponíveis que evocam 
representações múltiplas (frequentemente contraditórias) [...] Segundo – 
conceitos normativos que colocam em evidência interpretações do sentido 
dos símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades 
metafóricas.[...] O objetivo da nova pesquisa histórica é explodir a noção de 
fixidade, descobrir a natureza do debate ou da repressão que leva a 
aparência de uma permanência eterna na representação binária dos 
gêneros. Esse tipo de análise tem que incluir uma noção do político, tanto 
quanto uma referência às instituições e organizações sociais. Esse é o 
terceiro aspecto das relações de gênero. [...]O quarto aspecto do gênero é a 
identidade subjetiva. [...]O gênero é, portanto, um meio de decodificar o 
sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de 
interação humana. Quando os(as) historiadores(as) procuram encontrar as 
maneiras como o conceito de gênero legitima e constrói as relações sociais, 
eles/elas começam a compreender a natureza recíproca do gênero e da 
sociedade e das formas particulares, situadas em contextos específicos, 
como a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. (SCOTT, 
1995, p. 21-22) 

  

Apoiada nas considerações de Foucault sobre o biopoder e a biopolítica, 

Scott aponta para a relevância de se perceber as relações de poder que se erguem 

e se consolidam entre os gêneros. Retomando a questão da identidade, é 

importante frisar com a autora o quanto os gêneros formam essa identidade 

subjetiva da pessoa, engendrando “sujeitos” e corpos. Diante disso podemos afirmar 

seguramente que somos subjetivados pelos gêneros; nossos corpos e nossos 

campos de experiências são engendrados em complexas relações de poder que 

demarcam lugares, docilizam, controlam e disciplinam. Ter conhecimento dessa 

trama é uma das condições para nos empoderarmos enquanto “sujeitos” de falas, de 

desejos, ações e criação.  

 

3.2.4. O corpo como campo de batalhas 

Considerando que até então as questões de gêneros se sustentavam sobre 

argumentos biológicos, o corpo e suas funções passam a ser problematizados a fim 

de serem desnaturalizados. O corpo, portanto, esse corpo-experiência que oculta os 

atributos de gêneros em argumentos biológicos ligados ao sexo e à genital, se torna 

corpo social, político e cultural. Se na década de 70 inúmeras artistas exploravam 

seus corpos nus como forma de empoderamento, diante dessa ênfase biologicista o 
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nu feminino e a utilização da vagina enquanto símbolo iconográfico passou a ser 

questionado: estariam essas mulheres, ao utilizar seu próprio corpo, reforçando essa 

conotação biológica que omitia as questões de gêneros? 

Segundo Cottingham (2000), o corpo feminino representava tanto o que as 

mulheres eram biologicamente quanto o que elas não eram política e socialmente. 

No entanto, o corpo feminino, o nu principalmente, evocava em termos de imaginário 

social a pornografia e a mulher enquanto objeto sexual (ARRUDA E COUTO, 2011). 

Nesse sentido, a desconstrução dos estereótipos femininos implicava também na 

problematização da fetichização do corpo feminino, pois só assim as linhas de 

resignificação que a arte feminista lançava ganhariam passagem. De acordo com 

Heartney, a partir dessas considerações as feministas, principalmente as pós-

estruturalistas: 

[...] na tentativa de destruir o prazer estético que satisfazia os homens às 
custas das mulheres, muitas vezes perseguiram uma forma de iconoclastia, 
escolhendo trabalhar com as imagens de mulheres na mídia de uma 
maneira que reduzia o seu poder de sedução. Ou optavam por evitar 
representar o corpo feminino completamente baseadas na teoria de que 
qualquer forma de representação perpetua a objetificação da mulher. (2002, 
p. 54) 

 

Podemos pensar o posicionamento das feministas pós-estruturalistas como 

manobra estética/política de ultrapassamento afirmativo do imaginário masculino. 

Sobre esse aspecto, citamos as Guerrilla Girls que, 18 anos após o questionamento 

lançado por Linda Nochlin, constataram a quase ausência de mulheres no 

Metropolitan Museum of Art de Nova York, e lançaram uma nova pergunta: É preciso 

que as mulheres estejam nuas para entrar no Met.Museum? As estatísticas 

respondiam claramente essa pergunta: Sim, era preciso.  

 
Fig. 63, cartaz produzido pelas Guerrilla Girls, 1989 



181 
 

Nesse sentido o trabalho de Barbara Kruger é bastante relevante. Enfatizando 

o corpo e as questões feministas sem cair na armadilha de representá-lo com 

qualquer resquício de uma ótica masculina ou de uma captura identitária, a obra 

Your body is a battleground, de 1989, sintetiza bem essa questão, sendo bastante 

emblemática quando o assunto é arte/feminismo/ativismo. Essa obra nasceu de um 

cartaz confeccionado para uma marcha que ocorreu em 9 de abril de 1989 em 

Washington D.C, ou seja, ela foi feita para combater e resistir. A marcha pró-choice 

foi realizada por conta do processo Roe vs Wade de 1973, no qual a suprema corte 

americana concedeu o direito ao aborto sem que a mãe precisasse justificar sua 

escolha. A decisão do juiz gerou muitas polêmicas e controvérsias na sociedade 

americana, e as feministas abraçaram a causa da pró-escolha em oposição ao pró-

vida, que se posicionava contra o aborto.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

No cartaz acima (figura 70), a artista se apropria de uma fotografia em preto e 

branco de um rosto feminino em posição frontal, provavelmente retirada de uma 

revista. Um rosto bonito e simétrico é dividido ao meio e contrastado a partir da 

negativação de uma das partes. Esse recurso quebra a suposta harmonia da 

                             
Fig. 64, cartaz produzido por Barbara Kruger, 1989 Fig. 65, Barbara Kruger,  

We won't play nature to your culture, 1983 
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imagem e gera pelo menos duas visualizações possíveis para o mesmo corpo, para 

a mesma questão – neste caso o aborto. Quando a artista afirma que seu corpo é 

um campo de batalhas ela chama a atenção para a necessidade de percebermos as 

forças políticas e sociais que atravessam esse corpo e se apropriam do mesmo sem 

nosso consentimento refletido.  

Sendo o corpo um campo de batalhas, devemos estar atentas às forças que o 

despotencializam e o submetem às normativas de gêneros, assim como devemos 

insistir em mantê-lo vibrátil enquanto prática constante de liberdade. Em We won't 

play nature to your culture, a questão de gênero como categoria social e política fica 

evidente. Nesta obra, a artista se apropria novamente de uma imagem de revista e 

faz uma declaração incisiva sobre a utilização de argumentos biológicos para 

justificar e naturalizar os papéis atribuídos as mulheres. 

A fim de desconstruir as naturalizações biopolíticas em torno das identidades 

de gêneros, é válido recorrer ao trabalho de Judith Butler. No livro Problemas de 

gênero (1990) ela se propõe a desconstruir a ideia do "ser" mulher ou "ser" feminino 

que havia na própria história das teorias feministas. Uma ideia de mulher 

essencializada, baseada ainda na compreensão de “sujeito” também ligado a uma 

essência. Desconstruir a ideia essencialista de “sujeito” pressupõe o questionamento 

da categoria de identidade tradicionalmente fixa e essencialista. No seu lugar, a 

categoria de gênero é uma das ferramentas que vão auxiliar nesse processo, pois 

clarifica as forças políticas que constroem as identidades. O corpo, mais uma vez, 

entra como argumento biológico que naturaliza esse "ser" mulher e, 

consequentemente, reforça a ideia de corpo natural e a-histórico. 

O uso de argumentos biológicos para naturalizar a posição de subalternidade 

da mulher representa(va) um artifício político para reforçar essa concepção 

essencialista de “sujeito”: por ter nascido com sexo biológico feminino carrego em 

"minha essência" um talento nato para cuidar das atividades domésticas, para ser 

mãe e cuidar da família e, consequentemente, me mostro ineficaz para assumir 

posições de decisões públicas, sendo impedida também de tomar decisões sobre 

meu próprio corpo já que sou subjetivada por estes atributos de gêneros. Nesse 

sentido, o sistema sexo/gênero se configura como uma ferramenta que reforça o 

essencialismo sem desconstruir as concepções de identidade e “sujeito”. 
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3.2.5. Nem mulheres, nem homens: somos múltiplos, somos multidão 

Para além de identidades, classificações ou essências, somos um composto 

de fluxos que se faz mais no plural do que no singular. Somos “sujeitos” múltiplos 

que não se encaixam necessariamente no sistema heteronormativo de sexo/gênero, 

posto que exercitamos nossos corpos e desejos também via práticas dissonantes da 

heterossexualidade compulsória na qual vivemos (RICH, 1980). Nesse sentido, 

repensar e resignificar “o sujeito” e a identidade é também uma estratégia política de 

visibilidade ao múltiplo e ao amplo campo das diferenças. Para Butler: 

Enquanto a indagação filosófica quase sempre centra a questão do que 
constitui a “identidade pessoal” nas características internas da pessoa, 
naquilo que estabeleceria sua continuidade ou auto-identidade no decorrer 
do tempo, a questão aqui seria: em que medida as práticas reguladoras de 
formação e divisão do gênero constituem a identidade, a coerência interna 
do sujeito, e, a rigor, o status auto-idêntico da pessoa? Em que medida é a 
“identidade” um ideal normativo, ao invés de característica descritiva da 
experiência? E como as práticas reguladoras que governam o gênero 
também governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade? Em 
outras palavras, a “coerência” e a “continuidade” da “pessoa” não são 
características lógicas ou analíticas da condição da pessoa, mas, ao 
contrário, normas de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Em 
sendo a “identidade” assegurada por conceitos estabilizadores de sexo, 
gênero e sexualidade, a própria noção de “pessoa” se veria questionada 
pela emergência cultural daqueles seres cujo gênero é “incoerente” ou 
“descontínuo”, os quais parecem ser pessoas, mas não se conformam às 
normas de gênero da inteligibilidade cultural pelas quais as pessoas são 
definidas (2003, p. 38) 

 

Neste excerto fica claro que a ênfase na identidade é um mecanismo de 

regulação que governa a constituição “dos sujeitos” em sua intimidade, sendo as 

questões de gêneros canais de entrada para o que temos de mais próprio: nossos 

corpos, desejos e práticas. Incorporando as contribuições de Scott acerca da 

dimensão analítica dos gêneros, Butler considera que os gêneros não servem 

somente para descrever nossa experiência, mas para formá-la, conduzi-la e 

constituí-la; serve também para eliminar, de preferência, práticas dissonantes e 

desviantes à regra.  

Inicialmente, como já apontamos no texto, o gênero não é uma categoria 

universal e inata, é cultural, social e política. Embebidos que estamos nesse 

contexto social, cultural e político, vestimos em nossos corpos os valores normativos 

que controlam a sexualidade, os desejos e as práticas. A este movimento de 

incorporação dos gêneros em nossas vidas Butler (2003) chama de performance de 
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gênero. A autora defende que performatizamos os atributos de gêneros 

constantemente pela repetição de normas constitutivas que naturalizam os 

processos de construção de identidade “(...) o 'eu' nem precede, nem segue o 

processo dessa 'criação de um gênero', mas apenas emerge no âmbito e como 

matriz das relações de gênero propriamente ditas.” (BUTLER, 1993, p. 7) 

Num diálogo com Wittig, Butler afirma ser necessário questionar o "ser" da 

tradição filosófica ocidental. Como vimos, "ser" mulher, "ser" homem, "ser" 

heterossexual se refere a uma metafísica que reforça a identidade de gêneros e 

elimina os fluxos e devires. Essa afirmação do "ser" subordina os gêneros à 

identidade e tende "a levar à conclusão de que uma pessoa é um gênero e o é em 

virtude de seu sexo, de seu sentimento psíquico do eu, e das diferentes expressões 

desse eu psíquico, a mais notável delas sendo a do desejo sexual." (Ibidem, p. 44) 

Ultrapassando essências e identidades fixas, o foco é a “dinâmica dos 

contextos sociais e as configurações particulares de arranjos de gênero”, o que nos 

abre para uma pluralidade de masculinidades e feminilidades desvelando o modo 

como “gêneros são forjados e incrustados em uma economia semiótica da diferença 

sexual.” (COSTA, 1994, p. 159-160). Assim, mais do que uma identidade pré-

existente, os atributos de gêneros são performativos, ganhando vida e consistência 

no modo como “os sujeitos” executam e vivem suas relações cotidianas.  

Em uma inversão epistemológica, a categoria analítica e constitutiva ‘gênero’ 

se despoja “de qualquer ressonância interior, biológica, passa a ser o efeito, ao 

invés da causa, de nossas práticas ou performances, ao longo do cotidiano.” 

(Ibidem, p. 165). Nesse sentido, Butler (2003) afirma que o gênero é uma 

"estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 

estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 

aparência de uma substância, de uma classe natural de ser." (p. 59) 

É, portanto, na imersão na tessitura sociocultural que os atributos de gêneros 

se (in)corporam em nossos corpos e delineiam o que somos e desejamos, sendo 

nossas próprias práticas de existência o meio pelo qual essas categorias são 

objetivadas e naturalizadas.  

Segundo Teresa de Laurettis (1994), há uma série de tecnologias de gênero 

atuando sobre nossa subjetividade e corpos com o objetivo de criar, regular e 
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normatizar expressões de masculinidades e feminilidades num esquema 

heteronormativo e falocêntrico. A autora complementa que a subjetividade é um 

composto de posições múltiplas e variáveis dentro do campo social, sendo essa 

experiência de subjetivação o resultado de conjuntos complexos de determinações e 

de lutas, processos de renegociações contínuas de pressões externas e resistências 

internas. Segundo ela, a “experiência é o processo pelo qual, para todos os seres 

sociais a subjetividade é construída. Através desse processo a pessoa se coloca ou 

é colocada na realidade social (...)” e na história (DE LAURETIS, 1994, p. 213). É 

nessa dinâmica que várias tecnologias de subjetivação incidem sobre nossa 

experiência e imprimem suas marcas de gêneros.  

De Lauretis ainda ressalta que a construção dos gêneros se faz hoje através 

de várias tecnologias de gênero, "(por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales 

(por ejemplo, teorías) com poder para controlar el campo de significación social y 

entonces producir, promover e ‘implantar’ representaciones de género.” (p. 25). 

Peres, num diálogo com De Lauretis, acrescenta: 
Trata-se de tecnologias que disciplinam os corpos, regulam os prazeres e 
adestram os desejos de modo binário e sedentário, produzindo indivíduos 
marcados por uma engrenagem regulatória e disciplinar que se orienta pelo 
sistema sexo/gênero/desejo/práticas sexuais que determina corporalidades, 
figurações e discursos de manutenção à ordem heteronormativa, 
promovendo processos de subjetivação normatizadores heterocentrados. 
(2011, p. 100) 

 

Nessa perspectiva, os corpos passam a ser compreendidos como superfícies 

pré-discursivas, efeitos do próprio discurso e outras semióticas de sentido que os 

produz e os naturaliza. São corpos marcados e subjetivados por regimes de verdade 

(FOUCAULT, 1986).  

De acordo com Swain (2007) os corpos são sócio-sexuados. O feminino, por 

exemplo, “não é um gênero imposto a corpos pré-existentes, cujas variações apenas 

exprimem as roupagens culturais e históricas; o gênero feminino cria, ao contrário, 

corpos adequados às limitações deste gênero” (p. 5). Na medida em que os gêneros 

criam corpos adequados e limitados aos atributos desses gêneros, é possível 

afirmar que os corpos, tal como prescrito nesse contexto, são uma ficção biopolítica 

reguladora que elimina o devir. 

Desse modo, sabendo que o corpo é criado e subjetivado pelos gêneros 

através da performatização de uma série de padrões que nos chegam via 

tecnologias de gêneros, e sabendo que naturalizamos e objetivamos os gêneros em 
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nossas performances existenciais, podemos, estrategicamente, desconstruir este 

funcionamento e inventá-lo outro, agenciando e dando visibilidade e passagem a 

outras e variadas estilísticas da existência. Assim, o mesmo “mecanismo pelo qual 

as noções de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, poderia ser 

muito bem o dispositivo pelo qual estes termos são desconstruídos e 

desnaturalizados.” (BUTLER, 2006, p. 59) 

Como vimos até agora, é nessa perspectiva de desconstrução e 

desnaturalização, num posicionamento contrário a essa ficção regulatória, que a 

estética feminista tem operado. Problematizando as limitações de gêneros que 

incidem sobre o campo de experiências das mulheres e tendo em vista a ampliação 

desses territórios de vida, a combinação arte-feminismo traçou vias e linhas de fugas 

para ultrapassar, tencionar e explodir essas barreiras de gêneros. Desconstruindo os 

atributos de gêneros ao construir outras visualidades e linhas de subjetivação, uma 

estética feminista tem se proposto a problematizar o controle biopolítico sobre as 

mulheres, seus corpos e suas experiências. 

Pode-se dizer que esse combate mobilizou uma poderosa força inventiva, 

pois uma estética feminista e os feminismos em geral não somente se posicionam 

criticamente diante das situações contestadas, mas inventam saídas e espaços para 

a criação de outro modo de ser mulher, outros modos de viver e gestar a própria 

vida. É nesse contexto que muitas feministas desconstroem os essencialismos para 

dar passagem para outras figuras de subjetividade e outras artes de viver. 

Figurações híbridas, marginais, afirmativas e dissonantes nascem e apontam para 

horizontes múltiplos e pós-identitários. Como estratégia política, epistemológica e 

imaginativa essas figurações são ficções políticas que buscam refigurar a mulher em 

sua infinita diversidade: 

Monique Wittig (1991) escolhe chamar o (pós-mulher) sujeito feminista - 
lesbiana - o que é ecoado por Judith Butler (1991), com a "política paródica da 
mascarada". Nancy Miller (1986) denomina 'mulher' - fêmea, feminista, sujeito 
de outra história. De Laurettis (1990) a chama "sujeito excêntrico"; Trinh Minh 
Há (1989) "o outro inapropriado"; Spivak (1995) "o sujeito pós-colonial"; Alice 
Walker (1984) "a mulherista" (womanist); Glória Anzaldua (1987) trabalhando a 
partir da área de NAFTA aponta-a como a "mestiza". (BRAIDOTTI, 2000, p. 11) 

Essa perspectiva do múltiplo, nômade, híbrido, mestizo e infinitamente 

diverso é inerente à obra da artista americana Cindy Sherman, que se vale de 

autorretratos para performatizar diferentes tipos e visualidades para a mulher. 
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Nessas performances visuais, Sherman acaba por desconstruir as essencializações 

ditas femininas para dar vazão às multiplicidades. Podemos dizer que a artista 

carrega uma estratégia de desconstrução/multiplicação facilmente percebida na obra 

“Untitled Film Stills"134 (1977-1980). Neste trabalho, se valendo das figuras femininas 

apresentadas no cinema no período de 1950 a 1960, a artista performatiza inúmeras 

cenas que compõem o imaginário acerca da mulher, projetando-se em personagens 

e desempenhando inúmeros papéis. Personagens como “atriz, namorada, 

estudante, dona de casa, moça do interior na cidade grande, sedutora, esportista, 

desamparada, sofredora, vizinha”, imagens marcadas por “um código gestual 

padronizado e geralmente trivial, das quais emerge a visão da mulher como pura 

superfície, como aparência convencional e restrita a papéis socialmente 

determinados.” (FABRIS, 2003, p. 64) 

 

 
 

Ao performatizar estes vários estereótipos femininos a artista deixa em 

evidência que o "ser" é tanto uma construção imaginária quanto um receptáculo de 

uma política de subjetivação que acaba por definir práticas, desejos, modos de ser e 

estar no mundo. Feito isso, a artista cria a suspeita de que aquelas mulheres nada 

mais são do que ficções, que por essa razão podem ser ficcionadas de outro modo.  

É neste plano que a obra de Sherman lança a possibilidade de outras linhas 

de subjetivação carregadas de multiplicidades. Segundo Bartholomeu (2009), 

mesmo trabalhando essencialmente com autorretratos, Sherman desconstrói 

                                                           
134 Imagens disponíveis em: 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/sherman/selectedworks.html 

Fig. 66, Cindy Sherman, Untitled Film Still n.54, 1980 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/sherman/selectedworks.html
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completamente a ideia de um "eu" identitário, um "ser" único. Segundo o 

pesquisador e artista plástico:  
O todo dos autorretratos de Cindy Sherman não é uma grande assemblage 
da qual se produza, na totalidade, um eu: cada um dos retratos admite mal 
os demais não porque se reportem ao mesmo eu, mas porque, finalmente, 
parecem não se reportar a eu algum, mostrando-se genéricos. (p. 56) 

 
Não se reportar a "eu algum" traz a possibilidade de apontar para qualquer 

"eu" possível, sinalizando um campo de multiplicidade ainda a ser explorado por este 

"eu" em constante transformação. Num vídeo135 no qual a artista fala sobre seu 

processo criativo e sobre a retrospectiva de sua obra realizada no MOMA em 2012, 

há uma passagem que deixa bastante evidente este "eu algum". Tal passagem 

remonta à infância de Cindy. Ela retrata que pegava os retratos de família, 

desenhava um círculo em seu rosto e escrevia "eu" logo abaixo do círculo. Mais do 

que uma afirmação identitária, podemos ter este ato como um estranhamento de si 

mesmo, uma espécie de autodesconhecimento que se perfila como força gerativa 

para a construção de outras figurações de subjetividade. 

  

                    

 

É interessante perceber que, mesmo utilizando seu próprio corpo como 

suporte de suas fotografias, Sherman não trabalha uma narrativa autobiográfica no 

                                                           
135 Vídeo disponível em: http://lalulula.tv/tv/art21-cindy-sherman 

Fig. 68, Cindy Sherman, Untitled 468, 2008. 
 

Fig. 67, Cindy Sherman, Untitled 355, 2000. 

http://lalulula.tv/tv/art21-cindy-sherman
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sentido de um ensimesmamento ou fechamento subjetivo. Ao não se referir a eu 

nenhum, a artista promove uma des-subjetivação que ganha movimento "na 

proliferação de figuras femininas previsíveis e estereotipadas"136, na produção de si 

mesma como um outro. E nessa multiplicação infinita de eus possíveis encontramos 

uma artista radicalmente rebelde, insubmissa e debochada (RAGO, 2013b).  

Avançando ainda mais na desontologização “dos sujeitos”, caímos no 

território da teoria queer. Marco radical de abertura e pluralização do campo das 

diferenças, a teoria resulta de um confronto reflexivo "do feminismo com as 

diferenças que o feminismo apagou em proveito de um sujeito político 'mulher' 

hegemônico e heterocêntrico." (PRECIADO, 2011, p. 4). De acordo com a autora, na 

política queer não existe a diferença sexual, "mas uma multidão de diferenças, uma 

transversalidade de relações de poder, uma diversidade de potências de vida." 

(Ibidem, 2011, p. 5).  

Nesse sentido, o queer seria um movimento que briga contra a captura 

identitária que atinge também a luta pelas diferenças. Como estratégia política, o 

queer faz a utilização máxima da produção performativa das identidades desviantes. 

Tudo que é abjeto, monstruoso, anormal e não representável entra aqui como modo 

de subjetivação possível, potencialmente resistente à hegemonia e à serialização da 

subjetividade. Nesse sentido: 

[...] a política da multidão queer não repousa sobre uma identidade natural 
(homem/mulher) nem sobre uma definição pelas práticas 
(heterossexual/homossexual), mas sobre uma multiplicidade de corpos que 
se levantam contra os regimes que os constroem como "normais" ou 
"anormais": são os drag kings, as gouines garous, as mulheres de barba, os 
transbichas sem paus, os deficientes ciborgues... O que está em jogo é 
como resistir ou como desviar das formas de subjetivação sexopolíticas. 
(PRECIADO, 2011, p. 4) 

Contra todo e qualquer efeito normalizador e disciplinar, no avesso de 

qualquer base natural que possa legitimar discriminações identitárias, o corpo se 

reapropria de sua própria experiência como forma de resistir e criar outras 

performances existenciais. Nesse território de lutas e resistência, Preciado aponta a 

sexopolítica como um campo de resistência e produção de outras formas de desejar 

                                                           
136 Texto extraído do artigo: RAGO, Margareth. "Dessubjetivando com Cindy Sherman. In: Revista 
Labrys estudos feministas, jul/dez. 2013. Disponível em: 
http://www.labrys.net.br/labrys24/libre/marga.htm 

http://www.labrys.net.br/labrys24/libre/marga.htm
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e se relacionar com o corpo, desimpedido de forças reguladoras. Para a autora:  

A sexopolítica torna-se não somente um lugar de poder, mas, sobretudo, o 
espaço de uma criação na qual se sucedem e se justapõem os movimentos 
feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, 
chicanas, pós-coloniais... As minorias sexuais tornam-se multidões. O 
monstro sexual que tem por nome multidão torna-se queer. (PRECIADO, 
2011, p. 3) 

É no território da sexopolítica que podemos pensar no que a autora chamou 

de bioterorrismo de gêneros. A ele foi atribuída uma via de experimentação radical 

com o corpo que desorganiza molecularmente os códigos que tentam nos 

normatizar. Em seu livro Testo Yonke, a autora discorre sobre a farmacopornografia, 

trazendo informações sobre o modo como o biopoder incide nos mais ínfimos fluxos 

e fluídos humanos através da indústria farmacêutica que tenta deter os direitos 

sobre os corpos e desejos fazendo uso do viagra, da testosterona, da pílula 

anticoncepcional e até do seu poder de proibir e liberar algumas substâncias e 

medicamentos. Preciado, não satisfeita em descrever esses fenômenos, assume o 

controle sobre seu corpo e descreve sua própria experiência com o uso diário de 

testosterona, descrevendo em detalhes as sensações e mudanças que sentiu em 

sua corporalidade, desejos e práticas. 

Essa é a dimensão de resistência sexopolítica presente em Preciado. Uma 

espécie de bioterrorismo que borra as delimitações entre os gêneros ao explorar o 

corpo no que ele tem de fronteiriço, marginal e proibido. Diante do copyright detido 

pelas multinacionais da indústria farmacêutica, a autora hackeia esses direitos, faz 

um copyleft deles e os dissemina enquanto códigos abertos para plasticidades vivas 

(PELBART, 2013). Feito isso, ela deixa explícito que a categoria de gêneros não 

pertence a ninguém a não ser àqueles que se propõem a experimentá-la em seus 

limites. Afirma a autora: "Meu gênero não pertence nem a minha família nem ao 

Estado nem à indústria farmacêutica. Meu gênero não pertence sequer ao 

feminismo, nem a comunidade lésbica, tampouco à teoria queer." (PRECIADO, 

2008, p. 284). E, numa aposta ainda mais radical, segue dizendo ser "preciso 

arrancar o gênero dos macrodiscursos e diluí-lo numa boa dose de psicodelia 

hedonista micropolítica" (Ibidem), uma boa dose de experimentação enquanto arte 

de viver que não se limita a normas nem tampouco a binarismos de gêneros. 
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Nessa perspectiva, a luta pela ampliação dos nossos horizontes de 

experiência, assim como a luta pelo aumento exponencial das nossas práticas de 

liberdade, não pode se restringir a categorias e identidades de gêneros, sejam elas 

referentes às mulheres, aos gays, às lésbicas, aos trans, etc. Somos todos multidão, 

expressões minoritárias dos desejos, “sujeitos” nômades, ciborgues pós/trans/pluri-

identitárias. Enquanto produção de subjetividades e intensificação dos campos de 

experiências “dos sujeitos”, a liberação da capacidade imaginativa e inventiva, 

própria de uma estética feminista, não se restringe ao universo feminino. 

Uma estética feminista nos interessa enquanto campo expandido, enquanto 

estética da existência sem limitações de sexos, gêneros, etnias, classes sociais, 

raças, matérias ou volumes. Se refizermos a pergunta: De que mulher falamos 

quando falamos em mulher? Poderíamos responder do seguinte modo: falamos de 

algo ou alguém vivo, múltiplo e desejante que expande suas forças num plano de 

coexistência de heterogeneidades sem se deixar castrar por linhas de poder que 

limitam a potência de existir. Aventuro-me a defender aqui que uma estética 

feminista se avizinha e estabelece conversações com uma possível estética queer. 

Ideia que posso e penso em desenvolver num outro momento, mas que fica como 

uma pista de pensamento a ser desdobrada.  

No horizonte da contemporaneidade, a capacidade imaginativa enquanto 

potência de resistir, própria de uma estética feminista, se desdobra em várias faces 

e visualidades. Nesses desdobramentos múltiplos, não tenho dúvidas de que muitas 

combinações são geradas, e nelas linhas de identificação próprias dos movimentos 

gay, lésbico, trans, negro, indígena, etc. se acoplam, se fundem e se 

metamorfoseiam em figuras híbridas e dissonantes. Figuras monstros, mestiças, 

ciborgues e nômades carregadas de um poder de gerar novas formas de ver, sentir, 

significar e existir num mundo habitado por uma multidão de diferenças, muitas 

ainda a serem criadas. É nesse sentido que podemos conjugar arte, feminismos, 

corpos, experiências, práticas de liberdades e produção de subjetividades. 

  



 
 

  



 
 

3.3. Por uma política do sensível: arte, corpo e 

experiência. 

 

Arte é o exercício experimental da liberdade 

(Mário Pedrosa) 

 

 

A experimentação sobre si mesmo é nossa  
única identidade, nossa única chance para  

todas as combinações que nos habitam. 

        (Gilles Deleuze) 
 

 

 

 

 

De acordo com John Dewey, para se cartografar a experiência estética 

proporcionada pela arte é necessário começar pelas experiências cotidianas, 

através de ações que prendam a atenção das pessoas despertando seu interesse e 

proporcionando prazer de ver, ouvir ou tocar. "As origens da arte na experiência 

humana serão apreendidas por quem vir como a graça tensa do jogador de bola 

contagia a multidão [...]; por quem notar o deleite da dona de casa que cuida de 

suas plantas [...]" (2012, p. 62). Para o autor, estas pessoas estão artisticamente 

engajadas em suas atividades, mesmo que elas não resultem em objetos de arte. 

Dewey (2012) segue dizendo que a experiência ocorre continuamente, pois a 

interação do ser vivo com o meio faz parte de todo processo de viver.  

 

3.3.1. Arte e experiência singular 

No entanto, nem todas as coisas que experienciamos permanecem e deixam 

suas marcas, nem todas vão compor o que Dewey denomina de experiência 

singular. As experiências singulares são aquelas que compõem uma totalidade, que 

carregam em si seu caráter individualizador e sua autossuficiência; podemos chamá- 
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las de uma experiência, dessas que se destacam por permanecerem na lembrança: 

a luz incrível que se perdia no horizonte durante um inesquecível pôr do sol; aquele 

cheiro doce que senti quando te conheci; aquele vento fresco que soprava forte no 

dia em que perdi minha virgindade... 

Larrosa (2002, p. 21) diz que a experiência singular "é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, o que toca. A 

cada dia se passam muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece." É a qualidade singular da experiência que lhe confere uma unidade, um 

nome, aquela chuva, aquela obra; porque existe uma qualidade ímpar que perpassa 

toda a experiência. Dewey (2012, p. 111) afirma que a experiência singular é um 

fluxo marcado por pausas e lugares de repouso que pontuam a qualidade do 

movimento, resumindo o que se passou e impedindo a dissipação de seu caráter 

único. Em uma obra de arte, "os diferentes atos, episódios ou ocorrências se 

desmancham e se fundem na unidade, mas não desaparecem nem perdem seu 

caráter próprio ao fazê-lo"137. Esta unidade da obra é uma qualidade estética que a 

torna capaz de gerar experiências singulares. O autor nos diz que várias atividades, 

como o pensar, por exemplo, podem possuir essa qualidade estética, desde que 

alcancem uma unidade que demarque a experiência como singular.  

Retomando a frase de Larrosa (2012), a experiência é algo que nos acontece, 

e por isso podemos inferir que já se trata de uma experiência própria e singular. 

Porque mesmo quando ela se refere a um acontecimento comum a duas pessoas, 

ela é diferente para cada uma delas. Afinal, é impossível dissociar @ sujeit@ da 

experiência, da experiência propriamente dita. @ sujeit@ é sempre único, mas a 

experiência diz da vivência e do sentido que cada um atribui a ela ao encarná-la em 

seu repertório de vida. 

É nesse ponto que a experiência singular de qualidade estética possui um 

diferencial. Enquanto completa, é capaz de gerar uma troca ativa e alerta com o 

mundo se impregnando no corpo daquele que vê, sente e percebe, e o lançando 

para uma nova experiência. Dewey (2012, p. 89) afirma que a experiência, quando 

plenamente realizada, transforma uma simples interação em participação e 

comunicação. No caso de uma experiência estética referente ao campo artístico, 

falamos de uma participação e uma comunicação que envolvem a percepção, a 

                                                           
137 Deleuze e Guattari (2005) chamaram essa autossuficiência da arte de plano de composição. 
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leitura de imagens, a sensibilidade, a apreciação e uma fruição que formam, em sua 

totalidade, o sentido dessa experiência. 

A cada experiência estética nasce também um outro “sujeito” da experiência. 

Há um trabalho tanto por parte do artista, que cria sua obra numa relação sensível e 

estética com a experiência que poderá proporcionar ao "receptor", quanto por parte 

daquele que recebe a obra e abre seu corpo e suas percepções para criar e imergir 

numa experiência singular. Neste trabalho de abertura e criação de novas 

experiências recorremos aos esquemas corporais que já existem em nossa pele, à 

nossa experiência prévia já inscrita em nosso corpo. Se vivemos de forma 

anestesiada e insensível às variações do mundo, nossa abertura para o novo é 

pequena e pouco consistente. Já no caso de uma formação potente e disposta ao 

sim, a tendência é efetuarmos ligações autorais com o mundo, experiências 

singulares que ampliam nosso desejo de viver e nossos esquemas perceptuais e 

sensíveis. Nesse sentido, a experiência estética proporcionada pela arte é também 

uma ´experiência sensível´ "para além dos estímulos elementares provenientes dos 

materiais empregados. Ela nos fala de vida e morte, de alegria e tristeza, de sorte e 

fatalidade, de sonhos e desencantos, dialogando com a inteireza da nossa 

corporeidade." (DUARTE Jr, 2004, p. 147) 

O poder da arte em proporcionar experiências sensíveis e singulares surge do 

fato de que a obra de arte tem a qualidade de "esclarecer e concentrar os 

significados que se acham contidos de maneiras dispersas e enfraquecidas no 

material de outras experiências." (DEWEY, 2012, p. 183). Diferentemente da ciência 

que afirma significados, a arte os expressa por meio dessa concentração de valores, 

significados, signos e símbolos culturais. Por conta dessa concentração expressiva a 

obra de arte se "mantém viva, simplesmente por ser uma experiência plena e 

intensa, a capacidade de vivenciar o mundo comum em sua plenitude." (Ibidem, p. 

257) 

Por ter a priori uma relação inventiva e criativa com o mundo, a arte, seus 

objetos e elementos materiais, mesmo que às vezes incompreendida pelo ineditismo 

ou complexidade que sintetiza, consegue criar uma via expressiva e um canal de 

comunicação desobstruído e descampado de representações. Esse fato possibilita a 

criação de um espaço-tempo único e propício para o compartilhamento e produção 

de experiências singulares. Num contexto de planejamento de superfícies 

organizadas para que nada nos aconteça, a experiência singular proporcionada pela 
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arte possibilita que as pessoas se apropriem de sua experiência (que tenham uma 

experiência), que a percebam como singular, e que incorporem a inventividade e a 

abertura para novas experiências enquanto dimensão existencial. 

 

 

3.3.2. Experiência estética para além da percepção visual. 

 

É sabido que, desde o texto O Ato Criador proposto por Duchamp em 1957, a 

relação entre artista, público e obra é seminal para o pensamento artístico 

contemporâneo. Neste texto, Duchamp afirma que é o público que "estabelece o 

contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas 

qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador." 

(DUCHAMP, 2004, p. 74). A partir dessa reflexão, há uma amplificação crescente 

das possibilidades relacionais entre sujeito/obra, com especial destaque ao corpo 

enquanto território de experimentação. Recorrendo a outra relação com espaço e 

tempo, com as vivências e experiências sensoriais enquanto dimensão de recepção 

por parte do "espectador", a experiência estética na arte contemporânea vai muito 

além da percepção visual.  

A pop art e o minimalismo, definidos por Archer (2013) como marcos iniciais 

da arte contemporânea, são correntes que incorporam enquanto forma essa outra 

dimensão da experiência estética. A pop art o faz nas suas temáticas pop, cotidianas 

e banais que remetem à experiência social e cultural de uma época (década de 50) 

e um contexto (americano) que são altamente influenciados pela indústria cultural e 

pelo uso de imagens - televisão, revistas, publicidade - na formação do imaginário 

cultural da população. Um excesso de imagens, uma banalidade tanto das imagens 

quanto do conteúdo expresso nas mesmas; tudo isso sinaliza uma experiência 

cotidiana muitas vezes esvaziada de sentido. 

Já no minimalismo vemos um avanço mais significativo em termos de 

experiência estética, num sentido corporal do termo. Archer afirma que para o 

minimalismo "não apenas a arte devia assemelhar-se a coisas comuns, mas 

também o modo como o espectador a observa devia ser baseado numa experiência 

cotidiana." (2013, p. 56). O autor segue citando Robert Morris como o artista que 

mais expressou esse aspecto do minimalismo. Influenciado pela publicação de A 

fenomenologia da percepção (1961), de Merleau-Ponty, o artista criou obras que 



197 
 

proporcionaram aos 'espectadores' a possibilidade de experimentá-las de um modo 

nunca antes visto. Ocupando o espaço da galeria de forma inédita, o artista criou 

uma espacialidade que permitia ao espectador caminhar entre a obra e vivenciar de 

modo singular tanto o espaço da galeria, quanto o próprio corpo e o corpo de outros 

que porventura também estivessem vivenciando a obra.  

Na obra Sem título, de 1965, o artista nos convida a andar entre cubos 

espelhados distribuídos na galeria, experiência que nos liga a duração da 

experiência. O que Robert Morris faz é dizer que o processo de observar uma obra 

possui uma duração na qual a experiência singular ganha forma e contornos, e que 

esta duração está diretamente ligada à experiência da pessoa. Os cubos espelhados 

alargam a capacidade perceptiva ao refletir e infinitizar o espaço sob incontáveis 

ângulos, infinitizando também a experiência singular de cada um. Nesse sentido, 

podemos dizer que as obras minimalistas só estariam completas mediante a 

experiência do "observador" e a máxima duchampiana de que é o observador que 

faz a obra começa a fazer ainda mais sentido. Segundo Morris (apud, Archer, 2013, 

p. 59), a arte, a partir desse momento, existia e consistia em um campo complexo e 

expandido. 

 
 

Enquanto campo expandido, a arte deixa de ser um objeto a ser contemplado 

e passa a ser um espaço-tempo a ser percorrido e experienciado. O corpo, portanto, 

ganha destaque. Robert Morris, por sua vez, utiliza o termo obras em situação para 

definir esse novo formato e concepção artística. Diante dessas novas e amplas 

possibilidades de experimentação, da metade dos anos 60 a meados dos anos 70, 

"a arte assumiu muitas formas e nomes diferentes: Conceitual, Arte Povera, 

Processo, Anti-forma, Land, Ambiental, Body, Performance e Política." (ARCHER, 

Figura 69, Robert Morris, Sem título, 1965 
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2013, p. 61). É nesse campo expandido que, cada uma a sua maneira, essas 

correntes artísticas desenvolveram suas propostas: incluindo definitivamente os 

elementos do cotidiano enquanto material artístico (arte povera, pós-minimalismo e 

anti-forma); tendo a integração com a natureza enquanto ícone de integração arte e 

vida (land art e ambiental); inserindo sem ressalvas o corpo do artista enquanto meio 

expressivo e enfatizando o instante, o processo e o gesto (body art, performance, 

conceitual e processo).  

 

3.3.3. O corpo como conceito expandido 

 

No que tange à crescente ênfase dada ao corpo e à experiência, Michaud 

(2011, p. 558) afirma que na "arte do século XX, o próprio corpo se torna um meio 

artístico: passa da condição de objeto da arte para a de “sujeito” ativo e de suporte 

da atividade artística". Para o autor, no decorrer do século citado ocorre uma 

desmistificação da obra de arte enquanto tal em prol do corpo enquanto veículo da 

arte e de experiências artísticas. Vai ser a partir do pós-guerra que a relação entre 

arte e corpo adquire novas tendências: 

 
[...] a tela foi gotejada e salpicada por Jackson Pollock, rasgada por Lucio 
Fontana e furada por Shozo Shimamoto. No manifesto branco, que Fontana 
escreve em 1946, a arte é definida como gesto e não meramente como 
objeto; ao rasgar a tela, ele não representa o espaço, mas o cria. [...] A arte 
muda a partir de então, pois a ação pictórica tornou-se tão importante 
quanto o que estava sendo criado. A atenção deslocou-se gradualmente da 
pintura como um objeto e focou-se no próprio ato de pintar. (MATESCO, 
2009, p. 42) 

 

O corpo, portanto, não mais reduzido ao âmbito temático ou representativo, 

se torna uma noção abrangente que engloba a corporeidade do próprio artista, da 

obra, da arte, do gesto expressivo e até mesmo do aparato técnico utilizado 

(COCCHIALE e MATESCO, 2005, p. 17). Nesse sentido, se antes era possível 

reconhecer na estabilidade da representação o caráter substancial dos corpos, a 

partir do século XX - num desdobramento do cubismo e outras vertentes da arte 

moderna que fragmenta a figura humana e a recompõe num contínuo de formas em 

movimento - o corpo se apresenta como fragmento, como movimento e como 

sequências que dizem muito mais do devir e da experiência do espaço-tempo como 

duração. 
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De acordo com Matesco e Cocchiale, na segunda metade do século XX138 o 

corpo ganha extrema importância na busca de novas formas de liberdade e no 

questionamento de convenções artísticas e sociais. Os autores seguem dizendo que 

na arte contemporânea o corpo passa a atuar "através de uma ação ou pela ênfase 

de dimensões antes reprimidas, como a sexualidade, os fluidos e odores. É 

exatamente o reconhecimento da corporalidade do sujeito na arte que profana a 

imagem do corpo idealizado." (COCCHIALE e MATESCO 2005, p. 21). Questionar 

regras, normas e modelos tradicionais e ideais de corpo, bem como buscar novas 

formas de liberdade, são atos que carregam uma concepção de corpo como 

território político, como suporte para resistir, subverter e criar outras artes de viver. É 

nesse solo altamente inovador que as performances, happenings e a body art 

ganham destaque enquanto suporte da arte. 

A profanação do corpo idealizado é visível na performance Rolo Interior da 

artista Carolee Schneemann, apresentada por duas vezes em 1975 e 1977. Na obra 

a artista se desnuda, pinta os contornos do seu corpo e assume poses de modelo 

enquanto lê trechos de um livro antigo. Em seguida, joga o livro para longe e 

começa a ler outro texto que retira de sua vagina. Enquanto lê, assume poses que 

remetem às representações clássicas sobre a mulher, como numa aula tradicional 

de desenho do corpo humano. O fato da artista performatizar poses estereotipadas 

enquanto lê palavras que tira de dentro de si mesma diz do modo como a mulher 

encarna e vive como próprio e pessoal as linhas de subjetivação que chegam a ela, 

reproduzindo-as docilmente. Por outro lado, o ato de tirar de si esses escritos denota 

também uma potência de resistência e criação diante dessa normatização 

generalizada, imprimindo força e poder para as próprias mulheres decidirem acerca 

de como viver seu corpo e seus afetos. 

 

                                                           
138 De acordo com Michaud (2011, p. 558),  na segunda metade do século XX a temática do corpo 
ocupava entre 80 e 90% do cenário da arte contemporânea. 
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O caráter radical dessa e de outras proposições artísticas não 

necessariamente feministas declaram um entendimento do corpo como território de 

lutas biopolíticas que o querem dóceis e obedientes. Um corpo atravessado por 

forças que cortam e definem o que é ser mulher ou homem, o que é viver a 

sexualidade e o próprio corpo. A ideia de que o pessoal é político sintetiza bem essa 

discussão. É contra um modelo de corpo assujeitado, culpabilizado, individualizado e 

ressentido que muitos artistas buscam criar outras formas de perceber e 

experimentar o corpo e a subjetividade.  

Sobre a nudez, é sabido que o nu feminino é um dos grandes temas da arte 

ocidental, arte que tem representado as mulheres como uma imagem feminina de 

passividade e de submissão a um olhar masculino (BERGER, 1999). No entanto, se 

pensarmos no trabalho de Carolee Schneemann, Ana Mendieta, Hanna Wilke, 

Regina José Galindo, entre outras, vemos a afirmação de um direito de se 

autorrepresentar sob outros códigos: 
Se a história do nu feminino é definida como a representação das mulheres 
em uma sociedade patriarcal, a arte feminista tem se dedicado a desvirtuar 
este poder, afirmando o direito à autorrepresentação. Os resultados deste 
trabalho tem sido, não só expor os corpos omitidos e ausentes dentro da 
tradição dominante, como também fazer visíveis novas subjetividades 
femininas através das artes visuais. (NEAD, 1998, p. 102) 

Fig. 70, Carolee Schneemann, Rolo Interior, 1975  
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Hannah Wilke, por exemplo, abre às mulheres outras vias de se perceber, 

sentir e se posicionar no mundo através da reapropriação do seu próprio corpo. 

Wilke tornou-se objeto da sua arte na tentativa de virar do avesso a tradicional ideia 

de que o gênero feminino é passivo, logo, incapaz de reinventar-se. Segundo a 

artista: 
Eu me criei como deusa, como anjo, como uma mulher crucificada, para 
que pudesse desapropriar os símbolos femininos criados por homens e 
depois dar às mulheres um novo status, uma nova linguagem formal. Eu 
queria me reafirmar com a materialidade do corpo, que parece ter se 
tornado mais estranho do que nunca no mundo da desconstrução. As 
mulheres sempre serviram como o espírito ideal e criativo do homem. Criar 
minhas próprias imagens como artista e objeto foi importante porque eu 
estava realmente me opondo a ser objeto. Tornei-me objeto para idealizar 
as mulheres da mesma forma que os homens frequentemente o faziam, 
para devolver a elas seu corpo. Apropriei-me do meu próprio corpo em vez 
de dá-lo a alguém para 'criar'. (WILKE, apud ELLES, 2013, p. 78) 

 
De acordo com Heartney, na década de 70 muitas artistas mulheres 

imergiram completamente na experiência feminina e nesse processo se deleitaram 

"no até então proibido território representado pelas imagens da vagina e sangue 

menstrual, posando nuas como figuras de deusas, restabelecendo, de maneira 

desafiadora, as formas inferiores de arte como o bordado e a cerâmica." (2002, p. 

53). Desse modo, explorar o corpo e seus fluidos se tornou uma via de 

empoderamento que sinalizava um gesto político de reapropriação de si, do corpo e 

da própria história das mulheres.139 Numa perspectiva política, podemos visualizar a 

                                                           
139 Tendo em vista que a representação do corpo feminino está historicamente carregada de um olhar 

Fig. 71, , Hannah Wilke,  Super-T-Art, 1974 
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utilização do corpo do artista como uma forma de resistência ao poder. De acordo 

com Amelia Jones, a aparição e extensa utilização do corpo do artista a partir da 

década de 60 significa uma forma de representar e afirmar o "eu” dentro da 

sociedade. Para a autora: 
Como el cuerpo es el lugar através del cual se articulan los poderes 
públicos y privados, se convierte en el lugar de protesta donde pueden 
articularse los ideales revolucionarios de los movimientos pro derechos que 
se resisten a la lógica represiva, exclusivista y colonizadora de la 
modernidad. La utilización del corpo del artista, con especial atención a los 
desarrollos de los últimos cuarenta anõs, es una forma de desenterrar lo 
que Feher denomina <<tensión constante entre los mecanismos del poder y 
las técnicas de resistencia>>, una tension que persiste en el individuo 
encarnado. (2010, p. 23) 

  

Como pudemos ver, sob influência principalmente dos feminismos, do 

movimento LGBT, do movimento negro e das lutas minoritárias em geral, a própria 

arte140 passou por uma politização. A partir da década de 60 a arte contemporânea 

estreitou seus vínculos com discussões políticas e culturais, assumindo em seu 

escopo um engajamento que foi determinante para os rumos que tomou a partir de 

então, rumos esses que se desdobram em várias direções: deslocando a posição do 

artista de criador para propositor; questionando o espaço expositivo não mais restrito 

a museus, galerias e instituições ligadas à arte; subvertendo o estatuto do próprio 

objeto de arte, agora efêmero, imaterial, ordinário; ultrapassando as barreiras que 

separam o objeto de arte do espectador, que é agora participador; e implantando 

uma dinâmica que faz com que o objeto de arte, além de contemplado, seja 

experienciado. 

Já podemos notar que no contexto da arte contemporânea, nesse "singular 

estado de arte sem arte" (CLARK, 1980, p. 28), não somente o corpo do artista está 

em cena, mas o corpo da própria arte é posto em questão. Falamos, pois, do corpo 

como conceito expandido, que passa pelas nossas experiências sensíveis, pelos 

elementos do nosso cotidiano, pelas relações que estabelecemos com o espaço, 

                                                                                                                                                                                     
masculino, olhar que inevitavelmente corre o risco de ser reforçado por práticas artísticas como as 
citadas acima, vale apontar que o próprio feminismo, o feminismo pós-estruturalista mais 
especificamente, irá questionar o uso do corpo como via de empoderamento. De acordo com 
Heartney, aquele tipo de prática foi acusada de buscar uma essência dotada de designação própria 
da cultura patriarcal, "mulher natureza, mulher como corpo, mulher como emoção. " (2002, p. 53) 
140 A partir das questões levantadas principalmente pelo feminismo, a relação arte e vida ganhou 
outra abrangência visto que não podemos restringir o termo vida a um grupo cultural, étnico e social 
determinado por uma lógica hierárquica de poder que criva quem é digno de viver e quem sequer é 
considerado ser vivo (negr@s, indígenas, latin@s, mulheres, pobres, pard@s, não-heterossexuais, 
etc). Como já dissemos, ‘vida’ é um termo amplo que contempla em sua positividade as mais variadas 
formas de viver, independente de cor, sexo, classe, nacionalidade e orientação sexual. 
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com os desejos e práticas, pelas forças que segregam a vida e pelas forças que a 

afirmam. Nesse sentido, o corpo passa a ser explorado como forma de intensificar 

novas ligações com o mundo e conosco. É um local privilegiado para subverter 

regras, ultrapassar moralismos e recuperar uma relação de maior autonomia, 

liberdade e sensibilidade.  

 

3.3.4. A arte como proposição e o público como participador 

Nesse contexto de busca por explorar outras e novas formas de experimentar 

o corpo e a obra, ocorre uma crescente inserção do 'espectador' enquanto 

participador ativo, enquanto alguém que completa a obra, tal como antecipado por 

Duchamp. Sobre este aspecto é importante citar o movimento Neoconcreto, uma 

vanguarda artística brasileira que se destacou internacionalmente pela qualidade 

das obras e pela consonância com o que havia de mais avançado na arte 

internacional, principalmente quanto às inovações sobre a relação entre 'espectador' 

e obra. Movido por um experimentalismo desmedido, o crítico inglês Guy Brett, que 

acompanhou o grupo desde a década de 60, afirma que: 
 

Foi esse espírito rebelde da vanguarda brasileira nos anos 50 e 60 
que a possibilitou penetrar ao fundo das ideias de abstração 
europeia sem qualquer cerimônia exageradamente respeitosa ou 
sentimento de inferioridade. Era possível, portanto, para estes 
artistas visar o universal, até o cósmico, estando ao mesmo tempo 
imersos no local e no particular. Eles conseguiram escapar da sorte 
típica dos artistas do "terceiro mundo": a de fornecer à metrópole 
imagens de escape exótico. Em vez disso, eles valiam -se da 
realidade brasileira para tentar resolver alguns dos dilemas 
contemporâneos mais profundos. [...] Não se pode encaixar o 
trabalho desses artistas no esquema da arte do pós-guerra como se 
ele fosse uma variação local de movimentos centrados na Europa ou 
na América do Norte. A fusão particular que eles realizaram, à 
medida que se tornar mais conhecida, deve mudar os princípios 
básicos de interpretação daquela história. No processo, o elo entre 
os artistas brasileiros e certos artistas do ocidente – especialmente 
em torno das inovações da "participação do espectador"- também se 
tornará claro. (2000, p. 8). 

 
No campo expandido da arte neoconcreta brasileira, levando a cabo a 

máxima de "experimentar o experimental141", artistas como Lygia Clark, Helio 

Oiticica e Lygia Pape radicalizaram de forma significativa a relação da obra com o 

'espectador' ao criarem obras que somente seriam completas com a interação 
                                                           

141 Este termo foi utilizado por Waly Dias Salomão para se referir a uma das maiores características 
do movimento tropicalista brasileiro. 
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efetiva e total dos participadores.  

Para os neoconcretos, a arte seria "o exercício prático e existencial da 

liberdade, sem restrições e limites para os modos pelos quais essa experiência pode 

se dar" (RAMME, 2010, p. 572). Ela se torna, portanto, um projeto ético, existencial e 

político. O próprio movimento se destacou internacionalmente por ter sido um dos 

pioneiros na arte participativa, que tira o espectador do seu lugar de mero 

observador e o coloca em interação com a obra de arte.  

Foi nesse contexto que Oiticica inventou o termo participador/participante142, 

uma maneira que ele encontrou de ultrapassar a passividade contida na palavra 

'observador'. Para ele, o participador/participante é uma forma aberta de 

experienciar-se a si mesmo e à obra de arte; um convite para um envolvimento ativo 

no tempo da criação da obra, explorando e experimentando as múltiplas entradas, 

saídas e desdobramentos que a obra possa ter. De acordo com o próprio artista, o 

conceito de participador se refere a uma:  
[...] derrubada de todo condicionamento para a procura da liberdade 
individual, através de proposições cada vez mais abertas visando fazer com 
que cada um encontre em si mesmo, pela disponibilidade, pelo improviso, 
sua liberdade interior, a pista para o estado criador - seria o que Mário 
Pedrosa definiu profeticamente como 'exercício experimental da liberdade' 
[...] (OITICICA, 1986, p. 82) 

 
Era pela criação desses exercícios de liberdade que o neoconcretismo 

trabalhava posto que, ao dar significado às suas experiências, o participador se 

mostra criativo num mundo que lhe é dado como pronto (ROLNIK, 2002, p. 20). 

Lygia Clark, assim como Oiticica, encampava essa proposta e dizia ser necessário 

"aprender a se deslocar desta realidade em busca de uma expressão que ultrapasse 

toda essa mesma realidade." (CLARK, 1997, p. 144). O que estava em jogo era a 

liberdade de ação, a liberdade de praticar-se a si mesmo enquanto estética da 

existência. Segundo Clark (p. 222), "o espectador já não se projeta e se identifica na 

obra. Ele vive a obra e por estar vivendo a natureza dela ele vive ele próprio, dentro 

dele. Aí é que está a experiência primeira". Nesse movimento, o participador dá 

sentido ao seu próprio gesto e percebe que o que o faz funcionar é a sua liberdade 

de agir, sua vontade de potência. 

Oiticica complementa dizendo que a participação deve ser "total, não 

fracionada [...], significativa", ou seja, não se reduz ao simples participar, mas 
                                                           

142 No decorrer do texto esse termo voltará a aparecer e, por se referir ao público participador, optei 
por manter a palavra no masculino, tal como criada por Oiticica. 
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concentra-se "[...] em significados novos, diferenciando-se da pura contemplação 

transcendental." (OITICICA, 2006, p. 162-163). Quanto ao artista, ele passa de autor 

ou criador para propositor de experiências. A obra, por sua vez, se torna uma 

proposição que pode ser vivida por cada um a sua maneira. Em carta trocada com 

Oiticica, Clark diz que "a verdadeira participação é aberta e nunca poderemos saber 

o que damos ao espectador-autor." (1998, p. 84).  

Num movimento contrário à artificialidade da arte de galeria, Lygia e Oiticica 

abrem "flancos para a desmaterialização da obra, para a recuperação do sensório 

através da estimulação do corpo." (MILLIET, 1992, p. 27). Lygia Clark e Os Bichos 

(1960), Lygia Pape e o Divisor (1968) e Hélio Oiticica com os Parangolés (1965) são 

algumas das obras cujo plano de composição pressupõe a ativação do corpo 

sensível do participante (Fig. 72).143 

 

 

 
Nesse sentido, ao incitar o participador a viver intensamente a obra, uma 

mobilização sensível e política do corpo desses que a experimentam ocorre, 

produzindo subjetividade. Tal como pontuado por Rolnik (2002), a obra se 

completaria nos desdobramentos que gera na vida do participante que, por sua vez, 

é convocado a conhecer o que lhe é proposto através das sensações.  

 

 

                                                           
143 “Os Bichos” de Lygia Clark é uma obra que trabalha estruturas de ferro com algumas dobradiças 
que podem ser manuseadas pelos participadores. A forma da obra é, portanto, definida por quem a 
manuseia. “Divisor de Pape” compreende um imenso tecido branco com algumas fendas nas quais as 
pessoas, várias ao mesmo tempo, devem inserir a cabeça e formar um só e mesmo corpo. Os 
“Parangolés” é uma roupa colorida que revela suas cores e formas possíveis de acordo com os 
movimentos daqueles que a vestem. 

Fig. 72, Lygia Clark, Os Bichos, 1960-64; Lygia Pape, Divisor, 1968; Hélio Oiticica, Parangolés,1965-1969  
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3.3.5. A lógica das sensações 

 

No campo expandido da arte contemporânea, a dimensão sensível e 

sensorial da experiência estética é explorada em profundidade, corroendo com 

ousadia um dos pilares do pensamento moderno que divide, opõe e supervaloriza a 

mente/intelecto em detrimento do corpo/sensação. Paul Valéry afirma que a 

sensação é transmitida diretamente (apud DELEUZE, 2002, p. 43), ou seja, a lógica 

da sensação144 afeta diretamente o corpo, contornando e corrompendo o primado da 

representação, da figuração ou dos modelos mentais que temos como prontos e 

acabados. Por ser transmitida diretamente, a sensação é da ordem do movimento, 

da sensibilidade e do devir, um processo contínuo de produção de sensações que 

desestabilizam o corpo, as pálpebras e a pele ao serem tocados. De acordo com 

Deleuze: 

 
A sensação é o contrário do fácil e do lugar-comum, do clichê, mas também 
do "sensacional", do espontâneo, etc. A sensação tem um lado voltado para 
o sujeito (o sistema nervoso, o movimento vital, o "instinto", o 
"temperamento", todo um vocabulário comum ao Naturalismo e a Cézanne) 
e um lado voltado para o objeto ("o fato", o lugar, o acontecimento). Ou 
melhor, ela não possui lados; ela é as duas coisas indissoluvelmente, é ser-
no-mundo como nos dizem os fenomenólogos: ao mesmo tempo eu me 
torno na sensação e alguma coisa acontece pela sensação, um pelo outro, 
um no outro. Em última análise, é o mesmo corpo que dá e recebe a 
sensação, que é tanto objeto quanto sujeito. Eu como espectador só 
experimento a sensação entrando no quadro, tendo acesso à unidade 
daquele que sente e do que é sentido. (2002, p. 42) 

 

Pela lógica da sensação, em muitas obras de arte há um convite virtual para 

ativarmos nosso corpo de sensações ao ligarmo-nos às intensidades que compõem 

e qualificam esteticamente uma obra de arte. Em Francis Bacon, por exemplo, 

somos tocados não apenas pelas cores, movimentos e temas, mas pelo modo como 

o artista pinta seus afetos; pelo modo como ele pinta a própria sensação de horror, 

violência e grito que carrega por ter vivido a guerra e o nazismo em sua carne. Um 

quadro, uma escultura, uma instalação ou uma fotografia não são a representação 

de algo que o artista queria dizer ou estava sentindo; eles são a sensação em si, 

uma figura, um ser de sensação que exala, transborda e multiplica esse estado 

intensivo. Nesse sentido, regida que está pela lógica da sensação, a "obra de arte 

não re-produz vivências (não narra fatos ou tampouco se repete), porque ela é, per 
                                                           

144 DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. A lógica da sensação. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.  
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si, uma vivência, ou antes, uma produtora de vivências" (TEIXEIRA FILHO, 2012, p. 

100).  

Uma experiência singular tem a ver com a ativação desse campo sensorial, 

via direta que afeta os corpos, mobiliza a vontade de potência e faz nascerem linhas 

de subjetivação abertas a exercícios experimentais de liberdade. O que nos 

interessa aqui, na lógica das sensações, é que um corpo tocado e ativado 

sensivelmente é, necessariamente, um corpo que vibra. É um corpo que não está 

anestesiado, um corpo potente e disposto a inventar-se ao se colocar em 

movimento, um corpo vibrátil como denomina Rolnik (2002)145: 

 
Na relação entre a subjetividade e o mundo, intervém algo mais do que a 
dimensão psicológica que nos é familiar. Estou chamando de psicológico o 
eu com sua memória, inteligência, percepções, sentimentos, etc. – nosso 
operador pragmático, que permite nos situarmos no mapa dos significados 
vigentes, funcionarmos nesse universo e nos movermos por suas 
paisagens. Esse “algo mais” que acontece em nossa relação com o mundo, 
se passa numa outra dimensão da subjetividade, bastante desativada no 
tipo de sociedade em que vivemos, dimensão que proponho chamar de 
“corpo vibrátil”. É um algo mais que captamos para além da percepção (pois 
essa só alcança o visível) e o captamos porque somos por ele tocados, um 
algo mais que nos afeta para além dos sentimentos (pois esses só dizem 
respeito ao eu). “Sensação” é precisamente isso que se engendra em nossa 
relação com o mundo para além da percepção e do sentimento. Quando 
uma sensação se produz, ela não é situável no mapa de sentidos de que 
dispomos e, por isso, nos estranha. Para nos livrarmos do mal-estar 
causado por esse estranhamento nos vemos forçados a “decifrar” a 
sensação desconhecida, o que faz dela um signo. Ora, a decifração que tal 
signo exige não tem nada a ver com “explicar” ou “interpretar”, mas com 
“inventar” um sentido que o torne visível e o integre ao mapa da existência 
vigente, operando nele uma transmutação. Podemos dizer que o trabalho 
do artista (a obra de arte) consiste exatamente nessa decifração das 
sensações. É talvez nesse sentido que se pode entender o que quis dizer 
Cézanne com sua ideia de que é a sensação o que ele pinta. 

 

  

Nesse horizonte, uma subjetividade vibrátil é aquela que se deixa tocar pelas 

forças do mundo e se transforma a cada toque sensível. Vale dizer que a lógica da 

sensação em Deleuze está intimamente ligada a sua leitura de Espinosa e à imensa 

influência que o pensamento imanente desse filósofo teve na filosofia dele. O que 

pode o corpo? - perguntou Espinosa. Para o filósofo, os corpos e os pensamentos 

eram definidos pelo poder que tinham de afetar e ser afetados: "Definiremos um 

                                                           
145 Conferência de Suely Rolnik, “Subjetividade em obra. Lygia Clark, artista contemporânea” 
proferida no Museu d’Art Contemporani de Barcelona em 2001. Disponível em 
http://www4.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Subjemobra.pdf. Acesso em 31 de julho 
de 2010. 
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animal ou um homem não pela sua forma, seus órgãos e suas funções, e tampouco 

como um sujeito: nós o definiremos pelos afectos de que é capaz." (DELEUZE, 

1977, p. 11).  

Nesse sentido, tanto a razão quanto a emoção crescem e se ampliam via 

afecção, via expansão do nosso corpo de sensação. Para Espinosa existem os 

afetos alegres, que acontecem nos bons encontros, e os afetos tristes, que ganham 

espaço nos maus encontros e têm o poder de diminuir nossa potência de vida. São 

essas alegrias e tristezas que ampliam ou limitam nossa vontade de viver. 

Desdobrando a pergunta de Espinosa, Deleuze e Guattari se inspiram em 

Artaud e criam a ideia de Corpo sem Órgãos (CsO). Os órgãos são uma figuração 

para aquilo que nos fixa e nos organiza "por dentro", eliminando movimentos de 

criação e experimentação. O CsO desestabiliza e desconstrói a ideia de um "eu" 

fechado, ensimesmado, individualista e imutável; desconstrói essas coisas que nos 

prendem por dentro.  

Num posicionamento contrário ao que nos fixa, Deleuze e Guattari (1999) nos 

provocam e nos desafiam: como criar para si um CsO? Os autores afirmam ser 

necessário dar passagem para o campo das forças e das intensidades, abrindo-se 

para novas sensações, novas disposições e outros agenciamentos coletivos de 

enunciação. Via processo de desorganização do meu corpo-território-acostumado, 

posso fazer nascer novas linhas de subjetivação, linhas potentes que não cessam 

de me lançar em devir outro. Nesse sentido, o CsO é pura potência de existir.  

Substitua a interpretação pela experimentação, nos dizem Deleuze e Guattari; 

"Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de vida ou de morte, 

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

(DELEUZE e GUATTARI, 1999, p. 11) 

Ao propor intensas experiências sensoriais para ampliar o poder do corpo de 

afetar e ser afetado, os neoconcretistas exploram o território das afecções e nos 

ensinam a criar um CsO a partir de uma política do sensível. Para Alliez (1996), mais 

do que tornar visível o não visto ou o invisível, à arte cabe a tarefa de tornar sensível 

a vida em suas zonas de indeterminação. 

Nessa perspectiva, é pela ativação do campo da sensação que abrimos 

nosso corpo/subjetividade a outros horizontes sensíveis. De acordo com Deleuze e 

Guattari (2005), a arte conserva em si um bloco de sensações, um composto de 

perceptos e afectos que podem ser ativados a qualquer tempo. Por habitar um 
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campo de composição localizado num (entre)lugar que nasce na relação 

sujeito/obra, os perceptos e afectos excedem qualquer experiência vivida, 

transbordam qualquer "interioridade" pois não se limitam à percepção ou a 

sentimentos por parte do receptor. 

Um bloco de sensação, portanto, não é colorido, é colorante; não nos faz 

perceber as paisagens que já existem, cria paisagens; não nos faz sentir 

sentimentos que já conhecemos, nos lança em outros campos sensíveis. Nesse 

sentido, os afectos são estes devires não humanos das pessoas que geram 

deslocamentos no "eu" e as fazem se conectar com forças a-significantes e 

heterogênas que a linha reta da razão não permite conexão: é sentir-se vento-sopro-

aguá-máquina, caso algo te leve para esses campos.  

Já os perceptos são as paisagens não humanas da natureza, as paisagens 

anteriores ao 'homem', que existem na ausência dele. São os campos amarelos de 

Van Gogh ou os azuis absolutos de Klein. O que o artista faz é mostrar, inventar 

afectos e perceptos, "não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós 

e nos faz transformarnos com eles, ele nos apanha no composto." (DELEUZE e 

GUATTARI, 2005, p. 227). As obras de Clark, Oiticica e Pape nos capturam e nos 

lançam num território composto de heterogeneidade, todo rico e pululante de afectos 

e perceptos que sequer sonhamos, mas que existem e estão prontos para serem 

atualizados, prontos para criarem outros universos de referências, outras 

sensibilidades e espaços de experimentação de si e do mundo. 

Enquanto política do sensível, a lógica da sensação não se restringe às obras 

que tem o participador como elemento constituinte da forma. Um obra enquanto ser 

de sensação, independe das aproximações e distanciamentos que estabelece entre 

“o sujeito” e a obra.  

Recentemente me deparei com uma imagem postada numa rede social por 

uma amiga que me causou um impacto imenso. Justo no momento em que eu 

estava lendo e escrevendo sobre as dobras de Deleuze, um movimento sem dentro 

nem fora habitado por possíveis. Possíveis dentre outros que dizem respeito a uma 

'interioridade' de mim mesma que se tenta aberta e ampla. Tratava-se do trabalho de 

uma jovem artista paranaense, Joana Corona146, intitulado Floema (2011). A artista 

                                                           
146  Segue excerto retirado da página da própria artista: "Floema aconteceu na exposição coletiva O 
espaço aberto, na Caixa Cultural de Brasília - DF (BR). [...] O trabalho foi feito a partir de um livro de 
Hilda Hilst chamado ‘fluxo-floema’, livro do qual todas as palavras foram retiradas, e foi pensado a 
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conseguiu dar expressão para minhas inquietações filosóficas. Ela criou um dentro 

cujo volume, feito de luz, era uma projeção vinda de um fora muito distante, feito de 

lumens, materialmente impalpáveis.  

Corona me presenteou com um bloco de sensações, com perceptos e afectos 

acerca do que poderia ser uma materialidade expressiva e artística do que habitava 

meus pensamentos. Imediatamente meu pensamento ganhou uma imagem. Não se 

tratava de uma representação, mas de um campo de sensação que me lançou num 

outro lugar e me fez experimentar meus pensamentos a partir de outras variáveis e 

dimensões. O corpo teórico do meu pensamento ganhou um corpo sensível, um 

plano de imanência do conceito de dobra, um plano de composição de afectos e 

perceptos. Na sequência da surpresa um susto. Vim saber que a artista havia 

falecido no dia anterior e que a imagem que chegou até mim, via rede social, fora 

uma homenagem carinhosa a sua pessoa. Um dia após sua partida, a conheci pelo 

que dela permaneceu no mundo e a respeitei pelo alcance sensível de sua obra. 

 

 
 

 

Para Deleuze e Guattari, o bloco de sensação da arte é "a alteridade 

empenhada numa matéria de expressão", um composto de diferenças e 

diferenciações que nos lançam constantemente num devir-sensível, "ato pelo qual 

                                                                                                                                                                                     
partir de uma ideia duchampiana de movimento pela inércia, em que apesar de as luzes e a parede 
de MDF serem fixas, há uma mobilidade do olhar, que se dá pelas variações e duplicações dos 
reflexos ou pelos reflexos espelhados nas placas de MDF laterais e frontais, em que é necessário 
caminhar e se deslocar para ver/ler, e, ainda, pelo movimento que há na própria escritura de Hilda 
Hilst". Disponível em: http://joanacorona.wordpress.com/2011/07/28/floema/ 

Fig. 73, Joana Corona, Floema, 2011 

http://joanacorona.wordpress.com/2011/07/28/floema/
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algo ou alguém não para de devir outro." (2005, p. 229). Ao sermos ativados pelo 

campo sensível da arte passamos por uma espécie de desenquadramento que nos 

abre e nos fende para o que os autores chamam de um cosmo infinito de mundos e 

sensações possíveis. Esse movimento acontece não pela projeção mental de 

mundos, mas pela encarnação total desses mundos. A arte é colorante, ela habita 

universos sensíveis e os oferece a nós para que também os habitemos.  

Nesse sentido, pensar a relação entre arte, corpo, experiência e sensação é 

ter a arte como possibilidade de produção de novas suavidades com o mundo. É 

pensar na arte como produtora de linhas singulares e sensíveis de subjetivação.  

Num contexto marcado pela gestão e controle da vida, dos corpos e desejos, 

o campo de experiências possibilitado pela arte nos convida a criar novas formas de 

nos relacionar com e no mundo, inventando novas suavidades e semióticas de 

sentido que reverberam relações de vida e produção desejantes. Esta seria a 

potência ético-estética-política da arte, sua força de criar estéticas da existência 

consonantes com tudo que aumente e positive um desejo de viver. 

Ao refletir sobre a arte/experiência/subjetividade, Teixeira-Filho (1993) e 

Rolnik (2002) utilizam o termo subjetividades estéticas para se referirem a um modo 

de subjetivação vibrátil e sensível, disposto a movimentos de criação e de devir. 

Movimentos abertos à desconstrução de outros e novos universos de referência e à 

(re)significação de si e do mundo. Segundo Rolnik, investir em subjetividades 

estéticas mobiliza o desenvolvimento de uma capacidade de reciclagem do 

repertório existencial e promove a abertura para outros modos de ser, estar, desejar 

e se relacionar no e com o mundo. Trata-se de modos de subjetivação abertos à 

experimentação sensível do corpo, do mundo e da vida; modos de singularização 

que se apropriam do rasgo no real efetuado pela arte para criar outras superfícies 

intensivas de si e do mundo.  

Para a autora, no campo da sensação as forças do mundo afetam nossos 

corpos, produzem estranhamentos e colocam em crise nosso repertório existencial. 

"É essa tensão que nos força a pensar/criar, e é por presentificar-se na obra, no 

conceito ou no modo de vida que criamos que tal tensão pode reverberar na 

sensibilidade daquele que as encontra." (ROLNIK, 2002). Num horizonte marcado 

pelo anestesiamento do nosso corpo de sensação e pela captura do nosso ímpeto 

criativo, a reverberação desse poder de afetar e ser afetado é uma estratégia 

micropolítica de resistência às forças que nos amortizam e segregam a vida.  
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Se no plano da macropolítica estamos diante de tensões e conflitos da ordem 

do visível, do dizível, dos objetos e representações, "do lado da micropolítica, 

estamos diante das tensões entre esse plano e o que já se anuncia no diagrama do 

real sensível, invisível e indizível (plano de fluxos, intensidades, sensações e 

devires)." (ROLNIK, 2008). É pelo plano das sensações que acessamos essa tensão 

entre o real e o virtual, tensão que aponta para horizontes /im/possíveis que são 

necessários à revitalização de nossos territórios de vida. 

 

 

  



 
 

  



 
 

3.4. A aventura de criar-se 

A partir da ideia de que o eu não nos é dado, 
creio que há apenas uma conseqüência prática: 

temos que nos criar a nós mesmos 
como uma obra de arte. 

( Michel Foucault) 
 

 

 

 

 

A aventura de criar-se147 diz de uma estética da existência que não recua 

diante do desafio de viver a subjetividade via processos singulares de se fazer à 

experiência de si. São processos que escapam da interioridade psíquica circunscrita 

ao eu já que se referem à forma como dobramos, em nossa experiência singular, as 

forças de saber, de poder e de todos os vetores de subjetivação que nos chegam 

incessantemente. É enquanto arte de existir marcada por práticas de liberdade que 

essas dobras singulares nos interessam. É um modo de viver e experimentar a 

subjetividade mais enquanto processo de subjetivação ligado ao devir, do que 

enquanto modo de sujeição que supõe a obediência e a submissão aos códigos 

normativos (RAGO, 2013a, p. 43). 

Sem se fechar à processualidade que é viver, a aventura de criar-se se refere 

a uma estética da existência que ganha forma a partir de um modo singular e ético 

de dobrar os vários vetores de subjetivação que incidem sobre nosso corpo. Rose 

(2001a) afirma que o subjetivo - ou a "interioridade" - nada mais é do que um 

momento, ou uma série de momentos, que ganha certa "profundidade" no ser 

humano e que logo se desmancha em partes que desaparecem e partes que 

permanecem outras. De acordo com Deleuze (2008), esse dobrar-se se faz numa 

contínua relação entre o “mundo exterior” e o “mundo interior”, entre o “fora” e o 

                                                           
147 Esse título foi inspirado no  livro "A aventura de contar-se" de Margareth Rago (2013a).  

 



 
 

“dentro”. Trata-se de uma mobilidade sem limite fixo onde o "fora" é "uma matéria 

móvel, animada de movimentos peristálticos, de pregas e de dobras que constituem 

um lado de dentro; nada além do lado de fora, mas exatamente o lado de dentro do 

lado de fora.” (Deleuze, 2008, p. 104)  

Rolnik (1997a) acrescenta que o fora se refere "a uma nascente de linhas de 

tempo" que se especializam num território de existência que podemos chamar de 

"dentro". É como se o "dentro" cristalizasse temporariamente as forças do "fora" que, 

por sua vez, é composto de "uma permanente agitação de forças que acaba 

desfazendo a dobra e seu dentro, diluindo a figura atual da subjetividade até que 

outra se perfile." (ROLNIK, p. 2). Se referir à "interioridade" como o lado de dentro do 

lado de fora é uma forma de dizer que há mais conexão entre essas partes do que 

dissociação, fato que denota movimentos e processualidades que nos interessam 

enquanto força de criação e invenção. Rolnik (1997a) denomina pele essa superfície 

de reversão entre o "dentro" e o "fora". Enquanto tecido vivo e móvel, a pele é 

formada de forças e fluxos que formam figuras de subjetividade ou diagramas 

existenciais que se fazem e desfazem constantemente. Nesse sentido, os modos de 

subjetivação estão muito mais ligados aos fluxos e devires do que às essências e ao 

"eu". De acordo com a autora: 

A cada vez que um diagrama se forma, a pele se curva novamente - nesta 
dinâmica, onde havia uma dobra, ela se desfaz; a pele volta a estender-se, 
curvando-se em outro lugar e de outro jeito; um perfil se dilui, enquanto 
outro se esboça. O que fica claro é que cada modo de existência é uma 
dobra da pele que delineia o perfil de uma determinada figura da 
subjetividade. (ROLNIK, 1997a, p. 1) 

O conceito de dobras é indispensável para visualizarmos que as formas de 

subjetivação se fazem em contínuas ligações com as forças de poder, saber e 

prazer que perpassam a existência humana sem estarem, no entanto, subsumidas a 

elas. O movimento de dobrar-se é dinâmico e intermitente, podendo sempre ser 

barrado e estratificado. Apesar disso, ele contém uma força intrínseca de produção 

de vida e de possibilidades outras. De acordo com Rose (2001b, p. 37), "as dobras 

incorporam sem totalizar, internalizam sem unificar, juntam-se de maneira 

descontínua na forma de plisses, formando superfícies, espaços, fluxos e relações".  

É esse movimento de dobrar-se, desdobrar-se e redobrar-se que permite um 

exercício de liberdade. Um exercício de fuga de rótulos, estigmas, vícios e rotinas 

pessoais ditadas por saberes e poderes determinados socialmente. Reconhecemos 
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nessas práticas de liberdade, ou nesses modos singulares de se fazer a experiência 

do si, um espaço potente para a invenção de outros campos de experiências, de 

modos de subjetivação inventivos e afeitos às diferenças. 

Essa experiência do si se refere a um modo pessoal de dobrar as forças que 

nos chegam constantemente. Deleuze (2008) afirma que, no pensamento de 

Foucault, existem quatro dobras de subjetivação que figuram uma "interioridade" 

singular e que se fazem de modo eminentemente variáveis, são elas: 

A primeira concerne à parte material de nós mesmos que vai ser cercada, 
presa na dobra; para os gregos era o corpo e seus prazeres, os aphrodisia; 
mas, para os cristãos, será a carne e seus desejos, o desejo, uma 
modalidade substancial completamente diferente. A segunda dobra é a da 
relação de forças, no seu sentido mais exato; pois é sempre segundo uma 
regra singular que a relação de forças é vergada para tornar-se relação 
consigo; [...] A terceira dobra é a do saber, ou a dobra da verdade, por 
constituir uma ligação do que é verdadeiro com o nosso ser, e de nosso ser 
com a verdade, que servirá de condição formal para todo o saber, para todo 
conhecimento: [...] A quarta dobra é a do próprio lado de fora [...]. (p. 112) 

 

  O autor continua dizendo que essas dobras "operam por sob os códigos e 

regras do saber e do poder, arriscando-se a juntar-se a eles se desdobrando, mas 

não sem que outras dobraduras se façam." (DELEUZE, 2008, p. 112). Pode-se notar 

que mesmo se conjugando com as linhas estratificadas de saber e poder, outras 

dobraduras ganham forma e outras linhas de subjetivação são lançadas ao mundo - 

linhas que podem tanto se alinhar aos códigos e regras estabelecidos quanto podem 

estrategicamente resistir a estas forças.  

A possibilidade da resistência reside no modo como cada pessoa pode vergar 

essas forças enquanto relação singular consigo mesma e com os outros. É nesse 

momento da dobra que tanto podemos nos sujeitar às forças tal como elas nos 

chegam, quanto podemos anarquizá-las, singularizá-las e dobrá-las de acordo com 

regras próprias. 

 Quando Foucault pensa sobre a constituição “dos sujeitos” enquanto modos 

de subjetivação, ele gera um descentramento na ideia de sujeit@ individual sem 

dissolvê-lo completamente. A "interioridade do sujeito" se perfila como uma dobra 

singular das forças que nos atravessam constantemente. A constituição desse 

"dentro" pode conter tanto as regras singulares de cada “sujeito”, quantos as forças 

de saber e poder que nos subjetivam. É nesse ponto que entra em cena o conceito 
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de práticas de si ou cuidado de si, desenvolvidos no livro História da Sexualidade III 

e no curso a Hermenêutica do Sujeito de 1982.  

Foucault recorre aos filósofos da Antiguidade para perceber os contornos que 

o cuidado de si (epiméleia heautou) assumiu em diferentes épocas. De acordo com 

Mattar e Rodrigues (2011), os antigos entendiam a filosofia como uma reflexão 

sobre a arte de viver e produziam uma filosofia ética ligada a um modo refletido de 

exercer a liberdade. Voltando-se para a filosofia antiga, Foucault realiza uma 

genealogia dos modos como “os sujeitos” articulam a relação de si para consigo, 

"história que leva em consideração os exercícios pelos quais eu me constituo como 

sujeito, a histórias das técnicas de subjetivação, história do olhar a partir do qual eu 

me constituo para mim mesmo como sujeito." (GROS, 2008, p. 128) 

 Desse modo, o cuidado de si no exercício de uma liberdade, trata de uma 

prática constante que @ sujeit@ realiza para se autoconstituir e se autogovernar em 

relação aos apetites, excitações e exaltações. Foram os gregos quem melhor 

definiram essa relação consigo através da palavra enkratéia, que significa um 

domínio sobre si mesmo que se transforma num "'princípio de regulação interna' em 

relação aos poderes constituintes da política, da família, da eloquência e dos jogos, 

da própria virtude." (DELEUZE, 2008, p. 107). Notamos que essa relação consigo se 

desdobra na constituição de um si que se faz livre, mesmo que derivado de 

possíveis imposições vindas do exterior, das diferentes instituições que trabalham 

para um suposto "bom" funcionamento social.  

 É nesse contexto que inserimos também a escrita de si dos antigos gregos 

como uma das atividades constitutivas das artes da existência. De acordo com 

Rago, a escrita de si é "uma das tecnologias pelas quais o indivíduo se elabora nos 

marcos de uma atividade que é essencialmente ética, experimentada como prática 

de liberdade, e não como sujeição às práticas disciplinares." (2013a, p. 50). A autora 

complementa que, em direção contrária à cultura narcisista e individualista do 

mundo contemporâneo, a escrita de si diz tanto de um cuidado de si quanto de uma 

abertura ética para o outro. Ela também pode ser entendida "como trabalho sobre o 

próprio eu num contexto relacional, tendo em vista reconstruir uma ética do eu." 

(Ibid, p. 50) Uma ética do eu que contemple o outro, o devir; que contemple práticas 

de liberdade e um gosto pela vida. 

Segundo Deleuze (2008), o mais importante para Foucault seria pensar em 

modos de subjetivação que se fizessem menos atados às linhas de poder e saber. É 
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nesse sentido que a escrita e os cuidados de si envolvem uma relação consigo que 

dobram as forças que segregam a vida segundo uma dimensão própria e singular. A 

essa "regra facultativa do homem livre" dá-se o nome de estética da existência. Ela 

pressupõe a coextensividade do autogoverno sobre os apetites e excitações 

individuais às relações sociais como um todo.  

Nesse sentido, o cuidado de si, que pode facilmente ser engolido pelo 

individualismo exacerbado que reina em nossos tempos, possui uma dimensão 

social e intersubjetiva indissociável que o desvia dessa captura ao colocá-lo num 

território ético: 

 
Tem-se aí um dos pontos mais importantes dessa atividade consagrada a si 
mesmo: ela não constitui um exercício de solidão, mas sim uma verdadeira 
prática social [...] Encontrava-se também - e em Roma, particularmente, nos 
meios aristocráticos - a prática do consultor privado que servia, numa 
família ou num grupo, como conselheiro de existência, como inspirador 
político, como intermediário eventual numa negociação [...]. O cuidado de si 
- ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter 
consigo mesmos - aparece então como uma intensificação das relações 
sociais. (FOUCAULT, 1985, p. 57) 

 
 De acordo com Gros (2008), a subjetividade suposta pelas artes da existência 

diz de um “sujeito” ético mais ligado a uma vontade de potência do que a uma 

vontade de verdade. Trata-se, pois, de uma composição subjetiva transformável e 

modificável "que se constrói, que se dá regras de existência e conduta, que se forma 

através de exercícios" (p. 127-128), que ampliam a potência de vida. Trata-se de um 

pressuposto ético que não implica em julgamentos morais, mas num conjunto de 

regras facultativas que avaliam as ações em função da singularidade de cada modo 

de vida; em função do movimento de vida que habita cada prática de liberdade.  

 Podemos dizer que é na relação com o corpo que essa relação consigo pode 

se efetuar com maior liberdade, mais conectada com práticas de liberdade e com a 

possibilidade de governar mais ativamente a si mesmo. Numa perspectiva política, 

as colocações do autor são muito pertinentes visto que as regulações do corpo é um 

artífice biopolítico148 de gestão e docilização da subjetividade. No entanto, mesmo 

que as subjetividades passem pelos diagramas do saber e do poder, haverá 

"sempre uma relação consigo que resiste aos códigos e aos poderes." (DELEUZE, 

2008, p.111). Essa possibilidade de resistência ganha vida no movimento constante 

do fazer-se, desfazer-se e refazer-se que pulsa nas dobras da subjetivação.  

                                                           
148 Iremos desdobrar esse tema mais adiante. 
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  De acordo com Domènech, Tirado e Gomez (2001), através de um processo 

ético, estético e político de produzir modos de existência, e através dos 

desdobramentos da subjetivação, podemos pensar na possibilidade de um si mesmo 

constituído como resistência e criação diante de poderes e saberes estabelecidos. 

Os autores afirmam que "Deleuze recria o conceito de dobra para explicar os 

processos de subjetivação como modificação dos limites que nos sujeitam, para nos 

reconstruir com outras experiências, com outra delimitação." (2001, p. 130). Por 

isso, a dobra diz de um movimento que tanto delimita o que somos quanto contém a 

virtualidade do que podemos ser; tanto delimita o contorno do que nos é familiar, 

representável e imaginável, quanto nos lança no território do impensável, do devir-

outro, do desconhecido. 

  Nesse sentido, a dobra carrega consigo a categoria do /im/possível, da 

alteridade e das diferenças, pois traz em sua composição a coextensividade do fora 

e a irredutível possibilidade de dobramentos singulares de subjetivação. Tendo 

enquanto inerência o múltiplo e o possível, o fora incita a dobra a movimentar-se 

constantemente por um processo de diferenciação que avança bifurcando-se e 

metamorfoseando-se. É nesse processo de transformação continuada que podemos 

construir espaços de resistência e criação que "permitam alargar o que somos, dar-

nos um novo corpo com outro umbral de sensibilidade." (DOMÈNECH, et all, 2001, 

p. 132) 

 

 3.4.1- Alargamentos rizomáticos 

Um alargamento de si se faz pela construção de novos e outros espaços de 

vida que procedem por conexões com elementos das mais diferentes ordens e se 

faz também pela produção incessante de processos de diferenciação. A 

subjetividade, portanto, não se circunscreve à "interioridade" d@ sujeit@. Ela pode 

ser compreendida como um sistema aberto e pulsátil que se constitui à medida que 

se conecta com diversos equipamentos/ agenciamentos coletivos de subjetivação ou 

componentes de subjetivação (GUATTARI, 1993), sendo ela própria também um 

agenciamento.  
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Guattari afirma também que o agenciamento propriamente dito se refere ao 

aumento das dimensões da multiplicidade conforme ela efetua conexões. Implica, 

pois, as multiplicidades humanas, devires animais, vegetais, maquínicos, 

incorporais, infrapessoais e etc., que atuam e entram em funcionamento nos 

processos de subjetivação (GUATTARI, 2000). Nesse contexto, a arte é pensada 

por nós como um equipamento coletivo de subjetivação que pode, potencialmente, 

trabalhar na produção de modos de subjetivação inventivos e dispostos ao múltiplo, 

justamente por lançar linhas de subjetivação da ordem do sensível, do que não 

possui representação e do que ainda está porvir. 

Como apontado por Guattari (2000), o agenciamento coletivo diz 

principalmente das conexões e do aumento das dimensões da multiplicidade. Essas 

conexões com o múltiplo se fazem de maneira rizomática, procedem por alianças e 

ligações sem ponto de chegada ou partida, ocorrendo apenas campos de possíveis 

que se ligam ao múltiplo e ao heterogêneo (STUBS e LUDERS, 2011). Deleuze e 

Guattari (2007a) enumeraram quatro princípios que caracterizam o rizoma: conexão 

e heterogeneidade, multiplicidade, ruptura a-significante e cartografia. 

 

 

Proponho o entendimento desses princípios a partir da obra Couple (2003/4) 

de Cecily Brown. Nessa pintura, o movimento e a processualidade que dizem do 

caráter dinâmico da conexão ficam evidentes pelas pinceladas sem contornos 

Fig. 74 Cecily Brown, Couple, 2003/4. 
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definidos que geram a fusão entre as figuras que aparecem na obra (duas figuras 

humanas e a natureza). É a ideia de conexão e heterogeneidade que confere ao 

rizoma a possibilidade de efetuar contínuas ligações. Diferentes partes do rizoma se 

conectam continuamente possibilitando o encontro e a criação de novos elementos e 

novas configurações, o aparecimento do heterogêneo.  

No que se refere à multiplicidade, Deleuze e Guattari (2007a) afirmam que a 

conexão de dois ou mais elementos implica não apenas uma complementaridade, 

mas uma mudança de natureza na qual eles se interpenetram e se transformam 

para fazer surgir uma nova forma e intensidade, pronta pra se modificar novamente. 

A conexão desses dois corpos com o momento do encontro amoroso gera um outro 

mundo, um outro universo composto de novas intensidades e afetos. Do encontro 

desses corpos nasce um outro corpo em contínua metamorfose, em contínua troca 

de fluidos e afetos. Na medida em que o rizoma se transforma ele dá vazão a novas 

formas, às diferenças e às pluralidades.  

Sobre a ruptura a-significante faz-se necessário visualizar o jogo de palavras 

e significados sobre o qual este conceito foi constituído. Compreende-se o a-

significante em oposição ao signo, que possui um valor e sentido socialmente 

instituído, que caracteriza o significante. O a-significante representa o novo, um 

espaço conceitualmente descampado que carrega o potencial de transformar e 

atribuir outras roupagens a velhos e desgastados conceitos. Na obra em questão, a 

ruptura a-significante se faz quando a artista, na esteira do expressionismo abstrato, 

combina a figuração com a abstração em movimentos intensos que remontam ao 

campo subjetivo das emoções.  

No plano do significado, a obra, aparentemente, retrata um homem e uma 

mulher. No entanto, essa é a informação menos importante quando falamos das 

sensações que emanam do quadro. Há nesse trabalho a sugestão de um 

ultrapassamento da preocupação com as questões de gêneros, hetero ou 

homossexualidade, pois o plano principal da obra se faz na ordem dos afetos e 

sensações. Essa força de resignificação alimenta a conectividade do rizoma, abre 

arestas para novos encontros e dá abertura à multiplicidade do que ainda não foi 

estabelecido, e isso possibilita o surgimento de algo novo, inaudito ou inusitado.  
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Quanto à cartografia, Deleuze e Guattari (2007a) afirmam que a maneira mais 

apropriada de se visualizar as conexões do rizoma é através de mapas. “O mapa é 

aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível 

de receber modificações constantemente.” (DELEUZE e GUATTARI, 2007a, p. 22). 

A dimensão mapa nesse trabalho fica por conta da falta de contornos que 

caracteriza a obra. Os galhos, folhas e empastes de tintas apontam direções e 

demarcam os movimentos de passagem das cores e do gesto da artista. O mapa, 

assim como essa obra, possui múltiplas entradas e saídas, o que possibilita 

cartografar os movimentos do rizoma captando os territórios explorados e os 

deslocamentos engendrados. 

A obra de Cecily Brown se configurou aqui como um equipamento coletivo de 

enunciação149 que disparou uma série de linhas de subjetivação dispostas a 

operarem uma expansão do nosso território subjetivo. A obra propriamente dita se 

perfila como um plano de imanência produtora de sentidos, afetos e sensações. 

Esse termo é utilizado por Deleuze e Guattari (2002) para visualizar a dinâmica pela 

qual diferentes elementos heterogêneos se mantêm juntos, como múltiplos 

agenciamentos se encontram e se territorializam numa expressão social, cultural 

e/ou existencial. Além de cartografar o modo rizomático como as conexões 

acontecem, é necessário mapear também como elas permanecem. O plano de 

imanência é uma figura de pensamento que nos auxilia a mapear este movimento de 

passagem e permanência que compõem nossos territórios existenciais.  

Deleuze (1976) extraiu este conceito das contribuições teóricas de Nietzsche. 

Trata-se de uma concepção que pressupõe um campo horizontal em que diferentes 

e múltiplas forças heterogêneas convivem num plano de "igualdade" sem perder sua 

marca de diferenciação. Deleuze e Guattari afirmam que "o que torna o material 

cada vez mais rico é aquilo que faz com que heterogêneos mantenham-se juntos 

sem deixar de ser heterogêneos" (2002, p. 141), sendo essa coexistência de 

diferenças um canal que potencializa processos de diferenciação mantendo a 

conexão com o múltiplo, com a abertura e com as linhas a-significantes.  

                                                           
149 Para entender melhor esse termos sugiro a leitura de um artigo publicado por mim em parceria 
com Edmilson Wantuil: STUBS, Roberta. e SOUZA, Edmilson. Pensando os fenômenos psicológicos: 
um ensaio esquizoanalítico.Psicologia em estudo, v. 10, n. 3, p. 479-487, 2005  

http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n3/v10n3a15
http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n3/v10n3a15
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No campo artístico é visível a coexistência de diferenças numa mesma forma. 

Inclusive uma das marcas da arte contemporânea é, por exemplo, a capacidade de 

combinar elementos que aparentemente não combinam - processo cada vez mais 

frequente. Entre os aspectos centrais da arte contemporânea temos justamente o 

hibridismo e a bricolagem, ambos se referindo à combinação de correntes artísticas, 

materiais, meios de expressão e elementos estéticos sem perder a expressividade 

que marca a obra como singular. Podemos falar aqui da potência do híbrido como 

campo de imanência possível. 

Vale mencionar a distinção que os autores fazem entre plano de 

imanência/consistência e plano de organização. Este tende a se cristalizar em seus 

estratos, não possibilita conexões com dimensões heterogêneas e é responsável 

pelo estabelecimento de formas, conceitos e “sujeitos” pré-determinados e estáticos. 

No entanto, pelo fato da constituição da subjetividade dizer de um processo, de um 

dobrar-se e desdobrar-se constantes, ocorre sempre uma oscilação entre o plano de 

consistência e o de organização, um atuando sobre o outro num movimento de 

estratificação e deslocamento. Sobre esta dinâmica, vide as palavras dos autores: 

 

[...] o plano de organização não para de trabalhar sobre o plano de 
consistência, tentando sempre tapar as linhas de fuga, para ou interromper 
os movimentos de desterritorialização, lastreá-los, reestratificá-los, 
reconstruir formas e sujeitos em profundidade. Inversamente, o plano de 
consistência não para de se extrair do plano de organização, de levar 
partículas a fugirem para fora dos estratos, de embaralhar as formas a 
golpes de velocidade ou lentidão, de quebrar as funções a força de 
agenciamentos, de microagenciamentos. (DELEUZE e GUATTARI, 2002, p. 
60) 

 

É nessa dinâmica que as figuras da subjetividade ganham forma e assentam 

seus contornos; às vezes permanecendo vibráteis e abertas às transformações 

rizomáticas, e outras vezes se fechando e endurecendo sua disposição à 

resignificação do seu campo de vida. Vamos pensar essa dinâmica no que tange à 

heterossexualidade compulsória (RICH, 1980) que reina enquanto modo de 

subjetivação dominante.  

Essa heterossexualidade se refere ao plano de organização que define que 

um homem cisgênero deve, necessariamente, exercer seus desejos e práticas a 

uma mulher cisgênero, e vice-versa. No entanto, como diz Deleuze, o desejo é da 
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ordem do transbordamento, não podendo ser demarcado e programado nos termos 

acima descritos. A pulsação do desejo corrompe essa regra ao desejar tudo que 

amplia suas forças e suas conexões com o prazer, tudo que aciona a vibratibilidade 

do corpo ao transformá-lo num corpo desejante, ao aproximá-lo de sua potência de 

expansão.  

Num plano de consistência, as diferentes formas de desejar coexistem e se 

proliferam livremente. É a possibilidade do exercício de liberdade que habita o plano 

de imanência, que corrompe e traça linhas de fugas nesse plano de linhas duras que 

organiza e poda o desejo. Nesse plano, a heterossexualidade não é compulsória e 

se configura como uma via possível, não a única, de exercitar o desejo e o prazer 

 

3.4.2- Modos singulares de subjetivação 

Temos dissertado sobre modos de subjetivação que possuem a abertura 

como disposição ontológica, mas que não necessariamente a efetivam enquanto 

forma de experienciar-se. Para que essa abertura se efetive é necessário investir em 

estéticas da existência cuja dimensão inventiva afirme incondicionalmente a vida.  

A aventura de criar-se diz, portanto, de uma arte de viver que tenha uma 

abertura para experimentar a vida em sua vibratibilidade, que se faça num 

enriquecimento contínuo dos modos de ser, estar e desejar no mundo. Esse 

enriquecimento mobiliza nossas forças críticas e inventivas diante do que nos é 

dado pelo mundo. Por isso somos colocados numa posição não somente de 

aceitação passiva do que nos chega, mas de criação ativa da própria vida. 

Nesse ponto, ao invés de vestir a subjetividade que me chega pronta e 

acabada, uma subjetividade prét-à-porter como bem diz Rolnik (1997b), eu me 

singularizo e me conjugo criativamente com as forças do mundo, assumindo 

algumas linhas que chegam prontas e criando outras mais íntimas da minha força 

desejante. 

 A esse processo inventivo chamamos de singularização, um modo de se fazer 

a experiência do si de forma potente, por desdobramentos e alargamentos do 

território subjetivo para tudo que faz a vida se expandir. No entanto, expandir a vida, 
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inventá-la para além do concreto e do possível, é algo que se opõe a uma lógica 

social que trabalha pelo controle, pela disciplina e pela produção de subjetividades 

dóceis, assujeitadas e serializadas, modos de subjetivação pouco ousados e 

minimamente dispostos a novas experiências. Modos de subjetivação que tendem a 

se endurecer e não se abrir às experiências singulares, que tendem a não se 

despirem de preconceitos, moralidades e maniqueísmos, justamente por não se 

conjugarem com o múltiplo e com as diferenças. 

 Como já dito, "o sujeito" é da ordem do devir, do movimento e da 

processualidade. No entanto, vivemos numa cultura que nos faz assimilar a ideia de 

“sujeito” e subjetividade de forma fechada e imutável, o que nos coloca a mercê de 

rótulos e identidades que reduzem a multiplicidade e o devir que compõem os 

processos de subjetivação. A contrapelo dessa lógica, precisamos pensar a 

subjetividade enquanto experiência e processualidade. Somente assim rachamos o 

conceito de “sujeito” e imprimimos nele a marca da abertura e do múltiplo. Nessa 

perspectiva, no lugar do fechado há fechamentos. No lugar do aberto, aberturas. 

Não há o definitivo. Há passagens e permanências, num só tempo. “O sujeito”, ponto 

de convergência de aberturas e fechamentos, pode vivenciar a subjetividade de 

várias maneiras, cada um ao seu modo e em seu tempo. São maneiras diversas que 

oscilam entre dois extremos: 

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 
tamanhos: ela é essencialmente social, é assumida e vivida por indivíduos 
em suas existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem 
essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e 
opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, 
ou uma relação de expressão e criação, na qual o indivíduo se reapropria 
dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu 
chamaria de singularização. (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 33) 

 

A singularização diz de uma força criativa, uma potência de expansão da vida 

que possibilita traçar linhas de resistência e processos de alteridade que 

ultrapassem os atalhos morais que capturam nossa subjetividade. Os processos de 

singularização seriam a materialização dos alargamentos subjetivos que habitam 

virtualmente as dobras da subjetividade, possibilitando que novas figuras da 

subjetividade possam ganhar forma ao estabelecer outras relações com a realidade 

- relações mais abertas para a pluralidade, para a inauguração do novo e para a 

expressão das diferenças. Para Guattari e Rolnik (1999, p. 53), o “principal é livrar-
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se dessa espécie de redundância, de serialidade, de produção em série da 

subjetividade, de solicitação permanente a voltar ao mesmo ponto." Trata-se, 

portanto, de ter na singularização tanto uma saída e um foco de resistência quanto 

uma forma de produzir novas formas de viver:  
Uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação 
preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de telecomando, 
recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de 
relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 
produzam uma subjetividade singular. Uma singularização existencial que 
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de 
construir o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de 
dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não 
são os nossos. (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 17)  

 

Defendemos aqui que a singularização é um modo de operar no e com o 

mundo próprio de subjetividades dispostas a criarem novas texturas e relevos com a 

vida, outras sensibilidades com as diferenças e com o que destoa do "normal e 

aceitável". Proceder por singularização implica em estar atento a deslocamentos e 

bifurcações que destoam do óbvio; implica também em criar essas bifurcações ao 

traçar linhas de fuga nos planos que organizam nossa subjetividade no território do 

mesmo e do igual. Essas linhas de fuga remetem às saídas e rupturas que criamos 

ou extraímos do/no cotidiano e que imprimimos em nossas vidas e em nossas 

relações às vezes desgastadas pelo tédio, apatia ou qualquer outro ingrediente 

antiprodutivo. Sobre as linhas de fuga: 

 
[...] estas não consistem nunca em fugir do mundo, mas antes, em fazê-lo 
fugir, como se estoura um cano, e não há sistema social que não 
fuja/escape por todas as extremidades, mesmo se seus segmentos não 
param de se endurecer para vedar as linhas de fuga. Nada de imaginário 
nem de simbólico em uma linha de fuga. Não há nada mais ativo do que 
uma linha de fuga, [...]. É nas linhas de fuga que se inventam armas novas, 
para opô-las às armas pesadas do Estado, e 'pode ser que eu fuja, mas ao 
longo da minha fuga, busco uma arma'. [...] Contudo, de modo mais 
frequente, um grupo, um indivíduo funciona ele mesmo como linha de fuga; 
ele a cria mais do que a segue, ele mesmo é a arma viva que ele forja, mais 
do que se apropria dela. As linhas de fuga são realidades; são muito 
perigosas para as sociedades, embora estas não possam passar sem elas, 
e às vezes as preparem. (DELEUZE e GUATTARI, 1999, p. 78-79) 

 

Fazer o mundo fugir, fugir no mundo, fugir no meu infinito particular, no infinito 

ao meu redor, traçar outras possibilidades de vir a ser. As linhas de fuga são 

movimentos que geram deslocamentos, mutações e saídas nem sempre singulares 

e inventivas, mas potencialmente capazes de o serem. Somos todos feitos de linhas, 
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nos dizem Deleuze e Guattari (1999, p. 66), algumas duras que segmentam e 

estratificam a subjetividade, outras flexíveis que ampliam e lançam a subjetividade 

em devir. Quando lançamos à vida essas linhas de fuga, ou quando nos lançamos 

na vida através das linhas de fuga que traçamos no mundo, não necessariamente 

encontramos ressonância para permanecermos produtivos e potentes. A linha de 

fuga pode tanto se limitar ao ato em si - um golpe de escape - quanto se conectar 

com outros fluxos criativos e agenciar mudanças no real. Maio de 1968 desenhou 

uma linha de fuga que se desdobrou em mudanças e rupturas diversas no campo da 

filosofia, da política, dos costumes, etc. O movimento feminista, ao reivindicar os 

direitos das mulheres e das minorias também agenciou mudanças que ressoam 

ainda hoje em nossas vidas. São exemplos de linhas de fuga que não se limitaram 

ao ato em si, mas se conectaram com outras forças e agenciaram transformações 

na realidade, no sentido amplo do termo. 

Nesse sentido, a linha de fuga faz mover a engrenagem dos processos de 

singularização, possibilitando a revitalização dos territórios subjetivos via 

movimentos contínuos de desterritorialização e da reciclagem constante de 

universos de referência. Desse modo, a singularização se faz na imersão num fluxo 

de vida no qual as tentativas de estratificação subjetiva são logo surpreendidas por 

fugas de alteridade, pela conexão com o heterogêneo. Ela se revela, portanto, como 

um modo de subjetivação afeito às conexões heterogêneas, disposto a criar essas 

conexões, dar passagem para os fluxos menores da vida e se laçar ao território 

sensível da experiência. 

No entanto, como as linhas de fuga e os movimentos de singularização 

representam um risco à sociedade, pois potencialmente desestabilizam a ordem e o 

progresso social, há sempre movimentos de tensão e captura dessas forças 

criativas. De acordo com Deleuze e Guattari (1999), tencionando os processos de 

singularização há um movimento de serialização da subjetividade onde as linhas de 

subjetivação esbarram em instâncias reativas que tendem a desacelerar e até 

obstruir a singularização. O que ocorre é uma captura da potência inventiva e o 

esvaziamento de sua força criativa e de resistência.  

Essa serialização trabalha incessantemente na produção de modos de vida 

obedientes e dóceis que disparam modos de subjetivação "normalizados, articulados 

uns com os outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de 

submissão." (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 16). Ela atua em nossos territórios 
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existenciais "[...] para remodelar faculdades mentais, um eu, modalidades de 

alteridade personológica, sexual, familiar, como peças compatíveis com a mecânica 

social dominante" (GUATTARI 2000, p. 134), sobrecodificando, inclusive, nosso 

campo de percepção e afetos. Como dissemos, vivemos a subjetividade numa 

oscilação constante entre dois extremos, um de alienação e opressão, e outro de 

invenção e produção, de singularização.  

 
Pode acontecer de processos de singularização portadores de vetores de 
desejo encontrarem processos de individuação. Neste caso, trata-se 
sempre de processos de responsabilização social, de culpabilização e de 
entrada na lei dominante. [...] Há um permanente entrecruzamento no qual a 
questão se coloca concretamente: como articular o processo de 
singularização [...], com os processos de individuação, que nos pegam por 
todos os lados? (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 37) 

 

Como articular o processo de singularização com as capturas subjetivas que 

nos chegam por todos os lados? Este questionamento é central para esta pesquisa, 

que acredita na necessidade de se produzir linhas singulares de subjetivação e 

investe na potência disruptora da arte para criar experiências que proporcionam 

territórios singulares de vida. No contexto do Capitalismo Mundial Integrado (CMI)150, 

os processos de singularização tendem a ser engolfados e enquadrados, fato que 

dificulta o engendramento de linhas singulares de subjetivação e desafia @s 

sujeit@s a traçarem contínuos desvios aos processos de encodificação disciplinar 

da subjetividade. Esses desvios são imprescindíveis na medida em que a tendência 

global é cooptar e classificar os processos singulares na tentativa de tornar 

imperativo processos de serialização cujas bases se solidificam em valores e 

concepções segregativas, individualistas, identitárias, culpabilizantes, etc.  

Nesse sentido, podemos dizer que os pontos de singularidade nem sempre 

desembocam em processos de singularização. Ao esbarrar ou se dissolver em 

movimentos de assujeitamento eles podem se estratificar e perder toda sua potência 

criativa. Por isso a singularização existe em potência e virtualidade, se configurando 

                                                           
150O termo capitalístico é utilizado por Guattari para incluir o campo da economia subjetiva no plano 
da economia política, Suely Rolnik escreve a seguinte nota sobre o termo capitalístico: “Guattari 
acrescenta o sufixo ‘ístico’ a ‘capitalista’ por lhe parecer necessário criar um termo que possa 
designar não apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, mas também setores do ‘Terceiro 
Mundo’ ou do capitalismo ‘periférico’, assim como as economias ditas socialistas dos países do leste, 
que vivem numa espécie de dependência e contradependência do capitalismo. Tais sociedades, 
segundo Guattari, em nada se diferenciaram do ponto de vista do modo de produção de 
subjetividade. Elas funcionariam segundo a mesma cartografia do desejo no campo social, uma 
mesma economia libidinal-política.” (GUATTARI e ROLNIK, 1999, p. 15) 
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como uma linha de fuga possível para que processos de diferenciações ganhem 

forma e concretude em outros territórios de vida.  

Contudo, em nosso contexto social é possível afirmar que os processos de 

singularização possuem certa fragilidade, pois estão a mercê de serem recuperados 

e despotencializados enquanto força de transformação. Os movimentos de 

estratificação da subjetividade fazem parte de uma ampla modulação social que 

tende a minar a capacidade de diferenciação que existe nos processos de 

subjetivação, anestesiando e minimizando a pluralidade criativa e silenciando a 

potência de ação por meio de sua captura. Sobre este aspecto Guattari e Rolnik 

(1999, p. 51) afirmam que um "ponto de singularidade pode ser orientado no sentido 

de uma estratificação que o anule completamente, mas pode também entrar numa 

micropolítica que fará dele um processo de singularização”. Mesmo anulado 

completamente, um ponto de singularidade, na perspectiva do instante, deixa uma 

marca sensível que pode ser reativada, fato que torna válida qualquer experiência 

singular.  

É enquanto processo de singularização, deste que ativa em nosso corpo uma 

disposição à diferenciação e a torna inerente ao nosso movimento de vida, que essa 

movimentação da subjetividade nos interessa mais. É enquanto agenciamento, 

enquanto fluxo produtivo, que a singularização ganha em potência, posto que 

permite a entrada de componentes heterogêneos, o surgimento de bifurcações na 

subjetividade e a instauração de microacontecimentos que abram novos campos de 

possíveis. (GUATTARI, 2000, p. 88) 

 É na pele da /im/possibilidade que fundamos a nós mesmos e a própria 

realidade. Isso acontece quando nos lançamos num movimento vertiginoso de 

abandono e dissolução de velhas roupagens e aderimos a outras texturas. Desse 

modo, falar em processos de singularização é pensar a possibilidade da constituição 

de modos de subjetivação que ousem se atirar na aventura de criar-se e no contínuo 

movimento de desdobrar-se.   



 
 

 

  



 
 

3.5 . Algumas formas de captura: armadilhas biopolíticas e 

identitárias 

 

 
O adversário estratégico [...] o fascismo que está 

em nós todos, que martela nossos espíritos e 
nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos 

faz amar o poder, desejar esta coisa que nos 
domina e nos explora. 

(Michel Foucault) 
 

 

 

 

 

 

Vários são os mecanismos e instituições que atuam na captura da potência 

inventiva da singularização. Trata-se de uma combinação perspicaz de dispositivos 

disciplinares representados pelas diversas instituições sociais, com dispositivos de 

controle que atuam no controle de fluxos e variações (FOUCAULT, 1986; DELEUZE, 

2006)151. A captura ou apropriação dos movimentos singulares se faz, 

principalmente, pela gestão e controle de corpos e vidas em todos seus movimentos, 

dos mais sutis e desimportantes aos mais visíveis e representativos. Essa 

apropriação se faz pela inscrição de mecanismos de poder e de saber tanto nas 

esferas mais íntimas de cada indivíduo - proporcionando uma regulação dos 

prazeres, desejos e práticas, incluindo aí as sexuais - quanto nas esferas públicas 

de regulação social, como a família e demais instituições de poder.  

Sobre as esferas mais íntimas de regulação citaremos aqui a produção de 

modos identitários de subjetivação. Esse processo enfatiza a identidade como única 

via de identificação e, ao ligá-la ao fixo, fecha “o sujeito” em si mesmo, numa 

suposta interioridade e essência naturalizada. 

 
                                                           

151  Não se trata da superação das técnicas disciplinares por técnicas de controle, pois segundo 
Deleuze (2006), nas sociedades de controle há uma combinação entre ambas as tecnologias.  
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3.5.1 - Corpos ortopédicos e subjetividades dóceis  

 

No que tange a sociedade disciplinar, objeto de estudo de Foucault durante o 

período da sua obra conhecido como genealogia do poder, é possível localizar uma 

rede de dispositivos e aparelhos institucionais que produzem e regem costumes, 

hábitos e práticas. São as instituições disciplinares como a prisão, a escola, a igreja, 

o Estado, etc. que trabalham na produção de normas e leis que garantem a 

obediência a seu poder. Hardt e Negri (2004, p. 162) apontam que o poder 

disciplinar "governa, com efeito, estruturando os parâmetros e os limites de 

pensamento e de prática, sancionando e/ou prescrevendo os comportamentos 

desviantes e/ou normais". Desse modo, o foco da sociedade disciplinar é produzir 

um controle cada vez mais efetivo sobre os corpos, docilizando-os de forma 

crescente e diminuindo sua força de resistência e contestação ao classificá-los em 

corpos úteis/normais/produtivos/obedientes e corpos 

desviantes/loucos/improdutivos. 

De acordo com Deleuze (2006, p. 219), Foucault afirma que as sociedades 

disciplinares se desenvolveram nos séculos XVIII e XIX, atingindo seu apogeu no 

século XX, momento no qual estas instituições se multiplicaram e ganharam 

importante função social na educação, na psicologia, na disciplina, na punição e na 

ordenação da sociedade. Foucault afirma que naquele momento histórico a vida 

tornou-se um objeto de poder que, por sua vez, investiu na vida por inteiro e incluiu 

aí sua tarefa primeira, que foi administrá-la. Trata-se de um biopoder cuja ênfase é a 

produção e gestão da vida e dos corpos, regendo e regulamentando a vida social no 

seu interior, seguindo-a, assimilando-a, interpretando-a e reformulando-a 

constantemente.  

No biopoder é a produção e a reprodução da vida que estão em jogo (HARDT 

e NEGRI, 2004, p. 162). A ideia de um poder dirigido para a gestão dos corpos foi 

desenvolvida por Foucault (1986), quando refletia sobre as práticas disciplinares 

voltadas para a normatização e adestramento dos corpos das pessoas nos séculos 

XVIII e XIX. É a serviço desse adestramento que as instituições modernas como a 

escola, o hospital, a prisão, a fábrica, etc., se configuraram como importantes 

espaços de confinamento e normatização dos corpos, visando torná-los aptos e 

úteis ao modo capitalista de funcionamento do mundo moderno.  
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No biopoder se afirma a vida e, num só tempo, se produz a necessidade de 

regulá-la em nome da segurança, da saúde e do bem-estar. Em nome de um mais 

viver, que não necessariamente equivale a um viver potente e desejante, vemos a 

gestão e controle dos corpos e da população. Por conta dessa dinâmica, a 

biopolítica não amplia a vida, mas a regula e a gesta dentro de um campo de 

previsibilidade e controle supostamente amplo, um campo no qual o poder se amplia 

em detrimento do aumento da potência de viver. 

O autor desenvolve essa temática principalmente no livro Vigiar e Punir, no 

qual afirma que o corpo também está imerso num campo político "[...] e as relações 

de poder tem alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais." 

(FOUCAULT, 1986, p. 28). Esse poder sobre o corpo se faz sob a forma de um 

treinamento "ortopédico" para formar corpos e subjetividades dóceis. Uma tecnologia 

na qual o corpo é individualizado como organismo dotado de capacidades que 

devem ser geridas e adestradas, reduzindo-o enquanto força política e 

maximizando-o enquanto força útil (FOUCAULT, 1986). Ainda segundo o autor: 
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente ao aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 
quanto mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das coerções 
que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 
elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano 
entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 
recompõe. Uma 'anatomia-política que é também igualmente uma mecânica 
do poder [...] a disciplina fabrica assim corpos submissos, exercitados, 
'corpos dóceis'. (FOUCAULT, 1986, p. 126)  

 

A fim de manipular/esquadrinhar/educar os corpos, vemos na sociedade 

disciplinar uma crescente investida por parte do Estado na gestão de aspectos 

ligados à saúde, higiene, alimentação, sexualidade, mortalidade, etc.. Assistimos a 

produção e valorização de um saber sobre a vida no qual a medicina, a psiquiatria, a 

pedagogia, a estatística, a demografia e a psicologia desempenham papéis centrais. 

Todas trabalhando e penetrando as várias esferas das nossas vidas sob o pretexto 

de aumentar o bem-estar dos indivíduos e da população. É em nome desse suposto 

bem-estar que pouco a pouco o poder disciplinar se instaura em nossas práticas e, 

num só movimento, nos rouba autonomia e nos faz acreditar que somos donos das 

nossas escolhas. Afinal, a fé “no sujeito” soberano, livre e autônomo não pode ser 

abalada, mas pode ser apropriada num processo de subjetivação que invista nessa 
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ideia justamente para fins de captura. Nesse sentido, além de soberano, "o sujeito" 

agora é criativo e único.  

No texto O sujeito e o poder, Foucault (1995) afirma que o poder é da ordem 

do consentimento, não do consentimento direto e imediato enquanto renúncia de 

liberdade pessoal, mas dele enquanto efeito de um consentimento anterior ou 

permanente que se encontra naturalizado em nossas relações. O autor segue 

dizendo que é necessário o mínimo de liberdade para que o poder entre em 

operação, se configurando como um conjunto de ações sobre ações possíveis que 

atua "sobre o campo de possibilidades onde se inscreve o comportamento dos 

sujeitos ativos." (Ibidi, p. 243). Nesse sentido, o poder incita, induz, desvia, facilita ou 

não, amplia ou limita e, em casos limites, coage e mata. 

No entanto, o poder joga sempre com um mínimo de liberdade, espaço no 

qual os consentimentos anteriores entram, se instalam, se naturalizam e se repetem 

de outra forma. É nesse espaço de suposta liberdade que os discursos e práticas 

voltadas para o "bem-estar social" entram e assumem as direções de nossas 

escolhas sem gerar desconforto em nossa liberdade pessoal. "O poder só se exerce 

sobre 'sujeitos livres' enquanto 'livres' [...]" (FOUCAULT, 1995, p. 244), sendo a 

liberdade condição de existência do exercício do poder. 

Jogar com a liberdade, ao invés de se opor a ela, é uma das estratégias para 

a fabricação de corpos e subjetividades dóceis, aspecto que denota uma dimensão 

importante do poder; pois ele não é da ordem da repressão, mas sim da ordem da 

produção. O poder passa a atuar positivamente sobre a vida, gerindo-a, ordenando-

a, multiplicando-a e regulando-a em nome da existência de todos (FOUCAULT, 

1988, p. 149). O poder, portanto, não reprime diretamente os corpos, mas produz 

subjetividades dóceis no sentido do consentimento e reprodução. Modos de 

subjetivação que reproduzem nas performances existenciais, normas e regras do 

controle social. Nessa lógica eu supostamente escolho agir de tal ou qual maneira, 

quando na verdade eu reproduzo docilmente tal ou qual comportamento aceito e 

naturalizado socialmente.  

A exemplo, quando alguém diz: “sou contra a adoção de crianças por casais 

homoparentais” há nesse discurso várias vozes de diferentes instituições 

disciplinares: o casamento gay ou lésbico é pecado, diz a moral cristã; a criança 

certamente terá problemas de socialização, na escola e em outros meios sociais, diz 

o pedagogo; a criança provavelmente também será gay ou lésbica (como se só 



235 
 

existissem essas categorias ou como se fossem necessárias categorias de 

classificação de vidas e práticas), diz o imaginário social desinformado e calcado no 

biologicismo; como ficaria o Édipo dessas crianças, perguntam os psicanalistas; e 

assim vai. Quase sempre é possível localizar nessas afirmações a favor ou contra tal 

ou qual coisa, discursos de várias instituições, menos a opinião pensada e refletida 

daquele que a enuncia.  

Em geral não percebemos algumas linhas de poder que habitam nossos 

discursos e práticas, por isso sustentamos nossas opiniões e escolhas como se 

fossem próprias e pessoais. Esse estado de alienação autônoma é o que possibilita 

ao biopoder "obter um domínio efetivo sobre a vida inteira da população tornando-se 

uma função integrante e vital que todo indivíduo adota e reativa por vontade 

espontânea." (HARDT e NEGRI, 2004, p. 162).  

Desse modo, para que o poder exerça um domínio sobre a vida da 

população, é necessário que ele invista tanto no corpo dos indivíduos quanto no 

corpo social como um todo. Sobre esse aspecto, além do conceito de biopoder que 

atua diretamente sobre o corpo enquanto gerador de efeitos individualizantes, 

Foucault utiliza o termo biopolítica para se referir à gestão global da vida através da 

governabilidade da população.  

Segundo Foucault (1979), por um lado há um corpo global "[...] molar, o corpo 

da população, junto com toda uma série de discursos que lhe concernem e, então, 

por outro lado e abaixo, os pequenos corpos dóceis, corpos individuais, os 

microcorpos da disciplina." (p. 124). Para o autor, esse poder sobre a vida 

desenvolveu-se contemplando tanto a esfera molar, do corpo-população, quanto a 

esfera molecular do corpo individual. Sobre estes dois pólos do poder, Foucault 

(1988) ainda afirma: 
Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo 
como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e 
docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 
econômicos - tudo isso assegurado por procedimentos de poder que 
caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano. O segundo, 
que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, 
centrou-se no corpo espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser 
vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os 
nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 
longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais 
processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e 
controles reguladores: uma bio-política da população. As disciplinas do 
corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos 
quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. (p. 151-152) 
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Tanto o biopoder quanto a biopolítica foram elementos indispensáveis para o 

desenvolvimento do capitalismo. O sistema ganhou força e matéria viva pela 

inserção dos corpos de forma controlada no aparelho de produção, e pelo 

ajustamento dos fenômenos ligados à população aos processos econômicos. 

(FOUCAULT, 1988, p. 153). Esse ajustamento e inserção dos corpos junto ao 

desenvolvimento do capitalismo só foram possíveis via produção e docilização 

desses corpos e dos modos de subjetivação a eles ligados, processo que ganha 

força e se intensifica na transição da sociedade disciplinar para a sociedade de 

controle. Conforme o poder se torna inteiramente biopolítico, as instituições 

disciplinares se dissolvem enquanto pontos fixos, o poder se descola dessas 

instituições e passa a penetrar as consciências e os corpos na totalidade das suas 

atividades e experiências, tanto naquelas voltadas à individualidade quanto naquelas 

ligadas à população.  

 

3.5.2. Um estado de alienação autônoma: sobre o controle de fluxos e devires 

Num diálogo com Foucault, Deleuze (2006) afirma que a sociedade disciplinar 

entrou em crise e seus mecanismos de poder passaram por uma reconfiguração 

visando o aumento do seu alcance e eficácia. As reformas nos hospitais 

psiquiátricos, a instauração de novas penas em regime semiaberto e a implantação 

de modelos de trabalho mais versáteis são exemplos que anunciam a crise dessas 

instituições num momento que comunica o fim e o nascimento de novas políticas de 

regulação da vida; políticas mais adequadas ao que Deleuze denomina de 

sociedade de controle. Para entendermos melhor essa passagem para as 

sociedades de controle, que pouco a pouco se combina e substitui as sociedades 

disciplinares, recorro à análise de Hardt e Negri: 
 

[...] deve-se entender a sociedade de controle como a sociedade que se 
desenvolve no extremo fim da modernidade, entrando no pós-moderno, e 
na qual os mecanismos de domínio fazem-se cada vez mais "democráticos", 
cada vez mais imanentes ao campo social, difundidos pelo cérebro e pelo 
corpo dos cidadãos. Assim, os comportamentos de integração e de 
exclusão próprios do poder são cada vez mais interiorizados nos próprios 
sujeitos. O poder se exerce agora, por máquinas que organizam 
diretamente os cérebros (por sistemas de comunicação, redes de 
informação, etc.) e os corpos [...] em direção a um estado de alienação 
autônoma, partindo do sentido da vida e do desejo de criatividade. A 
sociedade de controle poderia, então, ser caracterizada por uma 
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intensificação e uma generalização dos aparelhos normalizantes da 
disciplinaridade que animam do interior nossas práticas comuns e 
cotidianas; contudo, ao contrário da disciplina, esse controle estende-se 
bem além dos espaços estruturados das instituições sociais, por intermédio 
de redes flexíveis, moduláveis e flutuantes. (2004, p. 162, grifo nosso) 

 

A citação acima nos indica que os mecanismos de controle, diferentemente 

dos mecanismos disciplinares que atuam como força exterior representada pelas 

instituições, entram na nossa carne e na nossa alma animando de "dentro" nossas 

práticas, pensamentos, opções e desejos. Seria algo como engolir todas as normas 

disciplinares e, depois disso, permitir que essas normas ganhassem vida e força 

sem estarem necessariamente ligadas a uma instituição disciplinar concreta. Ao 

entrar em nossos corpos, os mecanismos de controle se dissipam e se tornam 

localizáveis somente por minuciosas análises que consideram o poder de forma 

capilar; não mais fixo em instituições disciplinares, mas vivo em nossa intimidade, 

em nossas práticas secretas e sutis, em nossos fazeres cotidianos e banais. Quando 

a norma e o controle vivem dentro de mim, dentro de cada um de nós, a 

necessidade de uma instituição disciplinar é cada vez menor, mas esse fato não 

significa uma ausência de regras, normas e dispositivos de controle, significa apenas 

que nossa vida passa a ser gerida de modo mais total e integral. 

A intensificação dos aparelhos normalizantes e disciplinarizantes se faz pelo 

funcionamento biopolítico do poder que opera via pulverização e capilarização do 

controle em todos os espaços de vida. Ele investe diretamente na produção e na 

gestão dos corpos, desejos, práticas e gestos. O biopoder opera na produção de 

subjetividades dóceis via cerceamento interno do campo de experiência “dos 

sujeitos” sem que estes se saibam cerceados, porque acreditam estar exercitando 

seus desejos. Na medida em que o biopoder passa a habitar minha pele, eu me 

torno a polícia de mim mesma e perco o discernimento entre minhas escolhas e 

reflexões pessoais e as coisas que vêm de fora, acabadas, naturalizadas e prontas 

para serem repetidas e eternizadas em nossas performances. 

Tendo invadido as profundezas do corpo, mente e alma, o controle biopolítico 

organiza o campo de experiências “dos sujeitos” capturando inclusive suas linhas 

mais singulares e incorporando as linhas de fuga como parte integrante do seu 

próprio funcionamento. Sendo o corpo meu território mais pessoal, o biopoder, ao se 

apossar desse espaço, me rouba e organiza em linhas outras o que tenho de mais 

próprio e íntimo, se apropriando do campo de sensação e experiência que é meu 
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corpo enquanto território de vida. Isso feito, uma despotencialização do meu corpo 

vibrátil e um empobrecimento do meu campo de experiência enquanto experiência 

singular ocorrem. Aqui se mina a possibilidade da produção de linhas inventivas de 

subjetivação. 

É dessa forma que o poder se torna coextensivo a todos os gestos e práticas; 

é quando captura qualquer movimento de vida incluindo, principalmente, os fluxos 

criativos e desejantes. Segundo Deleuze (2006, p. 224) “o controle é de curto prazo 

e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado". Ele atua no controle de 

fluxos e movimentos, de toda e qualquer vibração que produza ou reproduza a vida. 

Vale dizer que a sociedade de controle - e seus mecanismos biopolíticos - não 

apenas captura os fluxos desejantes, como investe diretamente na produção desses 

fluxos como uma estratégia para criar “sujeitos” em estado de alienação autônoma, 

subjetividades moduladas que se acreditam livres e criativas.  

A lógica biopolítica, ao monitorar/capturar/gerir os fluxos e movimentos de 

vida, incorpora em seu funcionamento os processos singulares e minoritários para 

manter seu repertório sempre atual e seu território de domínio sempre em pulsação 

e expansão. É por conta dessa dinâmica que quaisquer disparos inventivos correm o 

risco de serem minados e cessados em seus desdobramentos, perdendo um pouco 

da sua potência de desterritorialização. O risco existe porque, sabendo que esses 

disparos inventivos podem carregar doses de resistência, essas também são 

capturadas e incorporadas ao funcionamento da sociedade de controle. Fato que, 

num só lance, tanto amortiza o potencial político e transformador das práticas de 

resistência e liberdade, quanto possibilita o engendramento e o acontecimento das 

mesmas. Segundo Hardt e Negri (2004, p. 164): 
As resistências não são mais marginais, senão ativas no coração de uma 
sociedade que se expande em redes; [...] o paradoxo de um poder que, 
unificando e englobando em si mesmo todos os elementos da vida social (e 
perdendo, no mesmo movimento, sua capacidade de mediatizar 
efetivamente as diferentes forças sociais), revela ao mesmo tempo um novo 
contexto, um novo meio de pluralidade e de singularização não dominável - 
um meio do acontecimento.  

 

Considerando que o funcionamento biopolítico da sociedade de controle se 

situa num tempo social marcado pela conexão, pela internet, pelas redes e pelas 

possibilidades infinitas de fazer rizoma com os mais distintos elementos, a extensão 

desse tipo de poder é tão grande quanto a possibilidade de fugir e resistir ao 



239 
 

mesmo. Sobre este aspecto vale recuperar Foucault (1988) que afirma que o poder 

está em todos os lugares, disseminado em todas as relações e que "lá onde há 

poder há resistência." (p. 105). Se, como dissemos, o poder joga com o mínimo de 

liberdade, é nesse espaço que somos capturados e docilizados, e é também nesse 

espaço que somos capazes de traçar linhas e movimentos de resistências e 

transformação.  

Foucault (1995) afirma que, no coração das relações de poder, como 

condição de sua existência, existe uma insubmissão e a possibilidade de práticas de 

liberdade. Para o autor, "não há relação de poder sem resistência, sem escapatória 

ou fuga, sem inversão eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de 

modo virtual, uma estratégia de luta [...]" (p. 248) 

Nesse sentido, assim como não há "o poder" enquanto instância metafísica, 

estando este dissolvido em nossas relações e práticas, também não há "a liberdade" 

ou "a resistência" porque estas estão espalhadas numa multiplicidade de pontos de 

resistências móveis e transitórios. Foucault afirma que tais pontos geram quebras e 

deslocamentos na sociedade, "rompem unidades e suscitam reagrupamentos, 

percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os remodelando, traçando neles, 

em seus corpos e almas, regiões irredutíveis." (1988, p. 107). São nessas regiões 

irredutíveis e micropolíticas que a arte pode operar criando, provocando e fazendo 

transbordar esses espaços potencialmente livres e menos submissos à lógica 

biopolítica de adestramento do corpo e anestesiamento da potência desejante da 

vida. 

 

3.5.3- As capturas identitárias 

 Outra estratégia de poder e controle que atua no anestesiamento e limitação 

do nosso campo de experiências singulares é a ênfase na identidade. Ela captura os 

processos de subjetivação e os liga a uma ideia fechada de “sujeito”, gerando um 

movimento de ensimesmamento. Como já dissemos anteriormente, quando 

entendemos a subjetividade enquanto processo, rachamos a ideia de “um sujeito” 

fechado e imprimimos nele a marca da abertura e do devir, marca que a ênfase 

identitária captura e fecha. Nesse sentido, minha proposta nesse subcapítulo não é 

dissecar o conceito de identidade, mas sim, mostrar como ele funciona para dar 

visibilidade às razões que temos para subverter a lógica identitária.  
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 Tradicionalmente a noção de identidade é quase antagônica à subjetividade 

enquanto campo de experiência/experimentação visto que é usualmente entendida 

como fixa e essencialista, ligada à ideia de “um sujeito" fechado, dono de uma 

essência e único. Esta concepção de “sujeito” facilita o controle biopolítico e a 

governabilidade por auxiliar na previsão de movimentos e fluxos existenciais. De 

acordo com Hall (2006, p. 10), podemos distinguir três concepções de identidade 

muito diversas ligada a três concepções de “sujeito”: “o sujeito” do Iluminismo, “o 

sujeito” sociológico e “o sujeito” pós-moderno. Em termos bem gerais vamos explicar 

rapidamente as duas primeiras concepções para chegar, finalmente, àquela que 

mais importa para esta pesquisa, “o sujeito” pós-moderno. 

 “O sujeito” do Iluminismo, também conhecido como “sujeito” moderno, é 

centrado, unificado, dono de um núcleo interior, soberano em sua racionalidade; “um 

sujeito” que nascia e se desenvolvia permanecendo o mesmo, de forma contínua e 

idêntica. Esse centro essencial é a identidade da pessoa, desse “sujeito” sempre 

referenciado no masculino. É no Humanismo Renascentista do século XVI e no 

Iluminismo do século XVIII que nasce o indivíduo soberano, que liberta “os sujeitos“ 

das amarras religiosas próprias do período medieval e exalta o homem racional 

como forma de desprendimento dos poderes e misticismo religioso. Morre Deus e 

nasce o Homem, assim podemos sintetizar o nascimento desse homem moderno.  

 Segundo Kreimendahl (2003), o século XVII, em virtude das profundas 

modificações na política e na economia, representa o limiar de uma nova época na 

qual se inicia a filosofia da modernidade marcada pelo racionalismo e pelo 

empirismo. Ainda segundo o autor, no século XVIII é o Iluminismo que realiza 

definitivamente a entronização “do sujeito” racional e autônomo pautado na 

"aceitação de que a realidade apresenta uma ordem racional e que a razão – e 

somente ela – tem a capacidade de perceber essa ordem que, quando perseguida, 

proporciona o progresso e possibilita ao ser humano atingir a felicidade [...]" (, p. 30). 

É neste período que vemos crescer as ideias de dominação da natureza através da 

matematização e classificação da mesma.  

No campo das ciências humanas e sociais podemos citar René Descartes152 

(1596-1650). O pensador consolida uma maneira de pensar marcada pela 

                                                           
152 Elegi aqui somente Descartes para falar do surgimento do pensamento moderno pelo fato dos 
seus escritos incidirem diretamente no campo da psicologia e das ciências humanas e sociais como 
um todo, porém há inúmeros outros pensadores que também devem ser considerados como: Galilei 
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dissociação entre mundo interno e externo ao realizar uma separação entre os 

processos da alma e da mente (dimensão subjetiva), e os processos do corpo 

(aspectos físicos). De acordo com Hall (2006), Descartes colocou no centro da 

"mente" o indivíduo racional que devia explicar as coisas "por uma redução aos seus 

elementos essenciais à quantidade mínima de elementos e, em última análise, aos 

seus elementos irredutíveis." (p. 27). Toda uma perspectiva dualista, essencialista, 

racionalista e unificada nasce nesse berço e se consolida, com o tempo, como a 

base epistemológica do pensamento moderno. Nas ciências humanas e sociais essa 

concepção reforça a ideia de “um sujeito” dotado de uma interioridade deslocada da 

exterioridade e dono de uma essência imutável, indivisível e individual. 

No entanto, as sociedades modernas foram crescendo e com elas cresceu a 

complexidade de sua formação coletiva, social e industrial. Estudos sobre as 

massas, a democracia e as formações de classes sociais enredaram “o sujeito” 

individual nas grandes maquinarias burocráticas e administrativas do estado 

moderno (HALL, 2006, p. 28). É neste contexto que uma concepção de “um sujeito” 

social, ou sociológico, ganha visibilidade, e o indivíduo passa "a ser visto como mais 

localizado e 'definido' no interior dessas grandes estruturas e formações 

sustentadoras da sociedade moderna" (Ibidem, p. 28).  

Nesse período houve a ampliação do modo de se conceber “o sujeito” 

moderno. Isso aconteceu primeiramente por conta da biologia darwiniana que afirma 

que a razão tem como base a natureza e que a mente se fundamenta na física do 

cérebro humano. Depois disso, um segundo marco de reconceptualização “do 

sujeito” é o surgimento das novas ciências sociais que preservam a centralidade do 

indivíduo soberano ao mesmo tempo em que, ao menos no campo da sociologia153, 

fornecem uma crítica ao individualismo racional que se desdobra dessa centralidade 

“do sujeito”.  

A noção de “sujeito” sociológico, acreditando que “o sujeito” é formado na e 

pelas relações, problematiza a ideia de interioridade nuclear “do sujeito” enquanto 
                                                                                                                                                                                     
(1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1643-1727), Leibniz 
(1646-1716) e Locke (1632-1704). 
153 Uma das questões que se instaura a partir dessas novas ciências sociais é que, enquanto à 
Sociologia cabe estudar os aspectos sociais e relacionais “do sujeito”, à Psicologia cabe o estudo do 
indivíduo em seus processos mentais. O que se consolida nesse momento é a institucionalização do 
dualismo característico do pensamento cartesiano; à psicologia a mente e seus processos, não o 
corpo e suas relações. 
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autônoma ou autossuficiente. Estando “os sujeitos” inseridos em processos coletivos 

e grupais, é numa relação de troca entre exterioridade e interioridade que a 

formação subjetiva dos indivíduos ganha forma, formando também os processos 

sociais nos quais estão inseridos. São os interacionistas simbólicos154 os grandes 

representantes dessa concepção; defendem uma concepção radicalmente interativa 

dos processos relacionais sujeito/mundo social. O processo de criação e assunção 

de identidades, nessa concepção, acontece a partir da "internalização" do exterior 

“no sujeito” e da "externalização" do interior no mundo social. Para os interacionistas 

simbólicos, a identidade ocupa o espaço que há entre o pessoal e o público, entre o 

exterior e o interior, costurando “o sujeito” individual à estrutura social via 

internalização de significados e valores culturais (HALL, 2006).  

No entanto, tornando ainda mais complexa a ideia de interação, os próprios 

pólos interno e externo, assim como várias outras polaridades se dissolvem, 

problematizando também a ideia de “um sujeito” dono de uma identidade unificada e 

estável. O que vemos, então, é que tanto “o sujeito” quanto a identidade entram em 

crise gerando aberturas nessas concepções. Não mais “um sujeito” fechado em sua 

interioridade, mas “um sujeito” processual; não mais uma única identidade, mas 

várias e múltiplas identificações; não mais “um sujeito” que contemple apenas o 

homem, mas "sujeitos" no plural, sem hierarquias de sexos, gêneros, raças e 

classes. A crise da identidade é marcada, portanto, pelas quebras de 

hierarquizações, pela inserção das diferenças e do múltiplo num território demarcado 

pela unidade. Mais adiante veremos que essa crise não é somente filosófica ou 

epistemológica, possui também uma dimensão política fundamental. 

De acordo com Mercer (apud HALL, 1990, p. 43) "a identidade somente se 

torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, 

coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza". É essa 

problematização encabeçada pelos pós-estruturalistas como Derrida, Foucault, 

Deleuze e Guattari, pelos estudos culturais e pelas lutas minoritárias que produz o 

que seria "o sujeito" pós-moderno: processual, composto por aberturas para as 

diferenças, menos fixo aos atalhos morais de certo e errado, bem e mal, e mais 

                                                           
154  George Herbert Mead, Herbert Blumer, Charles Cooley e Erving Goffman. 
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capaz de inventar novos enredos existenciais e outras direções para a vida. Atado a 

essa concepção de “sujeito”, a identidade também se flexibiliza e se torna:  

[...] uma "celebração móvel" formada e transformada continuamente em 
relações às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam [...] É definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora "narrativa do 
eu" [...]. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. (HALL, 2006, p. 13) 

 

É esta concepção de identidade em contínuo deslocamento e constante 

formação/transformação que nos interessa aqui, visto que ela carrega em seu bojo a 

possibilidade de “um sujeito” inventivo, repleto de aberturas, disposto a trocas 

incessantes com o mundo e disposto a atualizações de si enquanto repertório 

existencial. Somente “um sujeito” que se perfile com essas características "móveis" 

poderá subverter a ênfase identitária e criar vias para outras figurações de si.  

Vivemos um momento no qual a celebração das identidades móveis é alvo de 

críticas, dúvidas e crises. Diante desse quadro, Rolnik (1997b) acrescenta que a 

celebração das identidades móveis vem acompanhada da produção de kits de perfis 

identitários padronizados, prontos para serem consumidos pelas subjetividades 

dando lugar a "identidades globalizadas flexíveis, que mudam ao sabor dos 

movimentos do mercado e com igual velocidade" (p. 20). A autora segue dizendo: 

Essa nova situação, no entanto, não implica forçosamente o abandono da 
referência identitária. As subjetividades tendem a insistir em sua fig ura 
moderna, ignorando as forças que as constituem e as desestabilizam por 
todos os lados, para organizar-se em torno de uma representação de si 
dada a priori, mesmo que, na atualidade, não seja sempre a mesma essa 
representação. (ROLNIK, 1997b, p. 20)  

Por fazermos parte do nosso tempo carregamos como herança a necessidade 

de certezas e referências sólidas, e temos ainda a dificuldade de assimilar que tudo 

que é sólido se desfaz no ar. Por fazermos parte do nosso tempo, somos 

subjetivados para acreditar que os caminhos das nossas vidas se limitam a uma via 

correta e outra errada, crença que nos faz esquecer que quem cria nossos caminhos 

não é Deus ou qualquer outra instituição, mas sim nós mesmos. Essa lógica pautada 
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em certezas e no pensamento reto e obediente nos faz desaperceber que todas as 

verdades que nos conta(ra)m até hoje são ficções políticas que servem para nos 

desapoderar das nossas próprias vidas e do nosso presente. 

Nesse sentido, a atual celebração móvel das identidades é capturada pela 

lógica do controle e se torna uma ficção biopolítica, gerando uma série de paradoxos 

no modo como vivemos e produzimos nossas relações com o mundo e conosco. Por 

conta da nossa herança moderna temos essa tendência ao fixo incrustada em nossa 

subjetividade. Ao mesmo tempo, por sermos efeitos do nosso presente, somos 

seduzidos e conduzidos por essa mobilidade e possibilidade de flexibilização 

identitária, vivenciando esse movimento de abertura de modo doloroso e sem muita 

autonomia e propriedade. Podemos dizer que, imersos que estamos nesse 

paradoxo, a ênfase identitária ainda atua com muita força: seja endurecendo as 

subjetividades ao fixá-las, seja gerando uma angústia enorme por medo de 

desestabilização exacerbada de um suposto "eu", um suposto "si" imutável e 

necessitado de referências localizáveis e permanentes.  

Ou seja, nesse momento histórico de abertura para um campo de 

/im/possíveis ainda a ser criado, dar passagem aos processos de singularização e 

criação existencial tem a ver, muitas vezes, com uma experiência angustiante e 

carregada de medos e poréns. Ao vivenciar esse medo somos tomados por uma 

ameaça de vazio existencial, por não sentir que a desconstrução diz muito mais da 

possibilidade de fazer-se outro do que do esfacelamento de si mesmo. Recorro 

novamente a Rolnik para problematizarmos esse movimento:  

É a desestabilização exacerbada de um lado e, de outro, a persistência da 
referência identitária, acenando como um perigo de se virar um nada, caso 
não se consiga produzir o perfil requerido para gravitar em alguma orbita do 
mercado. A combinação desses dois fatores faz com que os vazios de 
sentido sejam insuportáveis. É que eles são vividos como esvaziamento da 
própria subjetividade e não de uma das suas figuras - ou seja, como efeito 
de uma falta, relativamente à imagem completa de uma suposta identidade, 
e não como efeito de uma proliferação de forças que excedem os atuais 
contornos da subjetividade e a impelem a tornar-se outra. Tais experiências 
tendem, então, a ser aterrorizadoras: as subjetividades são tomadas pela 
sensação de ameaça e fracasso, despersonalização, enlouquecimento ou 
até de morte. As forças, em vez de serem produtivas, ganham um caráter 
diabólico; o desassossego trazido pela desestabilização torna-se 
traumático. Para proteger-se da proliferação das forças e impedir que 
abalem a ilusão identitária, breca-se o processo, anestesiando a 
vibratilidade do corpo ao mundo e, portanto, seus afetos. (1997b, p. 21) 
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Imersos nesse jogo que oscila entre um enrijecimento identitário e uma 

pulverização total da subjetividade, a lógica biopolítica de controle e docilização 

impera feliz diante do anestesiamento da capacidade vibrátil do nosso corpo. Este, 

por sua vez, tende a se tornar, pouco a pouco, menos sensível e afeito às 

diferenciações que nos ligam ao múltiplo e acionam nossa capacidade de afetar e 

ser afetado. Por essa razão, combater a ênfase identitária se faz mais que 

necessário, tanto pra desconstruí-la, quanto para eliminar essa experiência de medo 

diante das desestabilizações de nos sabermos processuais e em devir.  

Diante desse panorama, é urgente assumir uma política afirmativa da vida 

enquanto posicionamento existencial, afirmando a multiplicidade como modo de 

subverter todas as formas de fechamentos identitários que limitam e restringem 

nossos campos de experiências. Se, como diz Foucault, somos o efeito dessas 

políticas identitárias, para pensar estratégias de resistências e subversão é preciso, 

antes, cartografar como a afirmação da identidade funciona. 

 

3.5.4. O jogo implícito na afirmação da identidade 

 Quando Hall (2006) afirma que a identidade é formada e transformada 

continuamente em múltiplas identidades, o autor chama a atenção para a construção 

social e histórica das identidades, abrindo a discussão tanto para o território das 

diferenças quanto desvelando as forças de poder que lutam para estratificar a 

multiplicidade por meio de práticas normativas. Ao apontar a constituição social da 

identidade e a fantasia que é acreditar na unificação do "eu", o autor acaba por 

desvelar a existência de mecanismos políticos que trabalham para naturalizar a 

visão essencialista de “sujeito”, naturalização que prescreve modos de agir, sentir, 

pensar e desejar padronizados e também naturalizados. Mas, qual seria a 

importância de reconhecer a crise da identidade e reavaliar este conceito à luz da 

dúvida, da incerteza e da abertura às diferenças e à multiplicidade? 

Quando falamos em identidade falamos, na verdade, da afirmação da 

identidade: sou mulher, sou artista, sou feminista, sou psicóloga, etc. Num olhar 

mais atento percebemos que, num só movimento, a identidade opera tanto 

afirmando a identidade quanto excluindo o que não é contemplado nessa afirmação: 

não sou homem, não sou artesã, não sou machista, não sou fisioterapeuta, etc. Em 
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um exemplo muito simples, Silva (2007) nos mostra que a afirmação da identidade 

oculta uma cadeia enorme de negações: dizer '"sou brasileira" significa também uma 

série de expressões negativas de identidade como "não sou argentina", "não sou 

tailandesa", "não sou cubana", etc.  

Também de acordo com Silva (2007, p. 75), identidade e diferenças são 

inseparáveis, e desvelar essa negatividade implícita na afirmação da identidade 

seria um primeiro movimento para mostrar o quanto de diferenças e de 

multiplicidades se oculta nessa afirmação. Seria ingênuo dizer que suspeitamos que 

esse ocultamento seja gratuito e que não está a serviço da norma, da disciplina e do 

controle. Quando afirmamos a identidade naturalizamos padrões, modelos de 

condutas e pensamentos, enquanto excluímos, num só movimento, as diferenças e 

o múltiplo. É preciso dar visibilidade ao múltiplo e tirar as diferenças dos lugares de 

margem, dos lugares de ‘outro excluído’. Nesse sentido, há na afirmação das 

identidades uma negatividade implícita que marca com exclusão as diferenças.  

Mas essa nuvem de negatividade que flutua sobre a afirmação da identidade 

pede um olhar mais atento aos mecanismos que a fazem funcionar: Qual a força que 

a põe em movimento? Quais as estratégias de naturalização que trabalham nesse 

ocultamento do negativo? Em termos gerais, seguindo o pensamento de Foucault 

sobre o poder, vivemos imersos em relações de poder que se insinuam em todas as 

filigranas das nossas relações, inclusive na relação que estabelecemos conosco, 

nossos desejos e práticas de vida. É sabido que as relações de poder pressupõem 

relações verticais que estabelecem uma série de hierarquias entre: identidade x 

diferença; melhor x pior; mais importante x menos importante; superior x inferior; 

incluído x excluído; eu x outro; masculino x feminino, heterossexualidade x 

homo/bi/transsexualidade, etc. Vale notar que todos esses jogos de opostos se 

atravessam mutuamente formando uma grande cadeia hierárquica que pode ser 

sintetizada na seguinte fórmula: 
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Numa cultura marcada pela homogeneidade a identidade prevalece sobre as 

diferenças que, por sua vez, é entendida como uma derivação da identidade. A 

identidade, nesta perspectiva, "é a referência, é o ponto original relativamente ao 

qual se define as diferenças. Isto reflete a tendência a tomar aquilo que somos como 

sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos." 

(SILVA, 2007, p. 76). Tomar como referência o eu ou o que somos como posição em 

norma e ponto de derivação é um processo que autoriza uma série de medidas 

autoritárias e fascistas (mesmo que sutis e quase imperceptíveis, tamanha 

naturalização) que desvalorizam o outro somente por serem diferentes.  

Por exemplo, numa sociedade heteronormativa que estabelece o masculino 

como superior e a heterossexualidade como norma, o feminino é marcado como 

menos importante, e formas desejantes que destoem da heterossexualidade 

compulsória na qual somos subjetivados são excluídas completamente. Num 

contexto no qual predomina o homem, branco, burguês, heterossexual e cristão, 

tudo que não se encaixa nesse crivo identitário é considerado inferior; por isso só se 

considera "tolerável" “o sujeito” que se mantém na posição de subalternidade. 

Falar, pois, dessas demarcações identitárias, é falar de uma complexa trama 

de poder na qual a afirmação da identidade e a consequente marca excludente das 

diferenças disputam espaços. Adentra-se em um campo de hierarquias no qual não 

há convivência harmoniosa entre as diferentes partes e posições e é nesse contexto 

de disputa identitária e classificação das diferenças que inúmeros jogos de poder 

ganham forma e se justificam: "incluir/excluir ('estes pertencem, aqueles não'); 

demarcar fronteiras ('nós' e 'eles'); classificar ('bons e maus; 'puros e impuros'; 

                                outro      excluído 

                       homo/bi/transexualidades 

DIFERENÇA   =     menos importante 

                mulher negra índia latina pobre 

                                inferior       pior  

           todos os seres viventes não-humanos 

                                       feminino 

 

                        homo/bi/trans sexualidade 

 

 

 

 

 

 

                                  eu        incluído 

                               heterosexualidade 

IDENTIDADE   =      mais importante 
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'desenvolvidos e primitivos'; 'racionais e irracionais'); normalizar ('nós somos 

normais; eles são anormais')." (SILVA, 2007, p. 82) 

Os jogos de poder acima citados se insinuam em nossas relações sociais, 

políticas, estéticas e existenciais se configurando como dispositivos de regulação 

que naturalizam a afirmação da identidade como norma e seu oposto (diferença) 

como fora da norma. Detalhando um pouco mais os jogos binários apresentados, 

podemos dizer que o mecanismo de incluir/excluir, seguido da demarcação de 

fronteiras que separam a partir de classificações e generalizações de diferentes 

ordens, funciona para reforçar o ponto de vista do dominador (detentor do poder) e 

manter o diferente como subalterno e enquanto margem, ou "outro" menos 

importante. Essa forte separação entre "nós" e "eles" ou "eu" e "outro" afirma a ideia 

de uma identidade dominante superior às diferenças que não se encaixam nessa 

identidade. O simples fato de não se encaixar no parâmetro identitário dominante 

justifica a exclusão desse "outro" e sua inferiorização a partir de uma hierarquia 

classificatória que funciona através dessas oposições binárias.  

Os dispositivos de separação, classificação, fixação, generalização, e 

naturalização sustentam, portanto, a força homogeneizante da identidade e seu 

negativo de exclusão das diferenças. Separo o bonito do feio, classifico as variações 

da beleza e as variações do feio, fixo essa classificação como regra, generalizo para 

todas as culturas - não somente para aquela da qual faço parte -, e naturalizo todo 

esse funcionamento com argumentos pautados na essência, na verdade absoluta e 

na unidade de ponto de vista.  

Através deste sistema é criado um padrão normal e geral de identidade 

quanto ao "feio" e ao "belo"; e este padrão inventado reforça continuamente a ideia 

de uma identidade dominante vista como a identidade "normal", "desejável”, "única". 

A força da identidade "normal" é tanta, que ela nem sequer é vista como uma 

identidade; ela é vista, simplesmente, como a identidade. (SILVA, 2007, p. 83). 

Assim podemos falar sobre a beleza, ou sobre o feio, como se não houvesse 

belezas possíveis ou como se o feio não pudesse ser belo também, um belo 

destoante do padrão.  

Afirmando-se como único referente possível e desejável, a identidade reina 

soberana num território excludente no qual as diferenças não encontram espaço 
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expressivo a não ser enquanto margem. No entanto, a ideia de identidade como 

norma e ponto de referência único e absoluto é ativamente produzida e, por essa 

razão, não é natural nem fixa, nem tampouco é uma essência. Não sendo "criaturas 

do mundo natural ou de um mundo transcendental [...]" (Ibidem, p. 76), tanto as 

identidades quanto as diferenças são produzidas e ganham forma em nossas 

relações sociais e culturais completamente envolvidas em complexas tramas de 

poder.   

Se desdobrarmos ainda mais a crise da identidade, saber da sua dimensão 

construída é um primeiro passo para desconstruí-la ou subvertê-la. Não podemos 

aceitar e não podemos reforçar, via performatização e reprodução ativa, a dimensão 

excludente e violenta que existe no funcionamento desses esquemas identitários. 

Faz-se urgente e necessária sua problematização, desconstrução e subversão.  

É nessa perspectiva que recorro aos estudos feministas para pensar uma 

subversão ética-estética-política na qual a diferença, ou mais especificamente, as 

diferenças, passem a "prevalecer" sobre a identidade. Por meio dessa subversão 

identitária, o "outro", a alteridade, o supostamente inferior, excluído e menos 

importante ganha território expressivo e visibilidade social e política. Essa subversão 

da identidade não significa exatamente inverter a lógica identitária e fazer as 

diferenças prevalecer sobre a identidade. Essa inversão pouco mudaria esse jogo de 

poder. Dar ênfase ao pólo oposto não significa desconstruir essa polaridade e 

tampouco significa a criação de outros modos de ser e estar no mundo. 

 

3.5.5. Por uma afirmatividade sem negatividade 

Foucault (1977) alerta sobre a necessidade de nos libertarmos "das velhas 

categorias do Negativo (a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna), que o 

pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma do poder e modo 

de acesso à realidade". O autor segue dizendo que é preciso preferir "o que é 

positivo e múltiplo; a diferença à uniformidade; o fluxo às unidades; os 

agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo, não é 

sedentário, mas nômade."155 É preciso varrer a nuvem de negatividade que existe na 

                                                           
155 Excerto extraído da Introdução à vida não fascista. Disponível em: 
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afirmação da identidade e que assombra também a afirmação da diferença. É 

necessário pensar uma afirmatividade sem negatividade, e uma positivação da 

afirmação. Afirmar as identidades sem negativar as diferenças ou afirmar as 

diferenças sem negativar as identidades.  

Afirmar sem negativar pressupõe uma horizontalidade na qual não há melhor 

e pior. Existem, somente, posições diferenciadas que coexistem num mesmo plano 

de existência. Seguindo o pensamento rizomático de Deleuze e Guattari (2007a), a 

conjunção e se destaca diante do ou; dizer "eu'', portanto, pressupõe também dizer 

"outro": eu e o outro e o outro e o outro e o outro e... Nesse sentido, a diferença 

deixa de ser uma derivação da identidade e passa a ser referenciada no plural 

enquanto diferenças.  

Pensar o "outro" por derivação negativa do "eu" é um processo reto e linear 

demais para contemplar a processualidade que existe na produção das diferenças. 

Se tanto as diferenças quanto as identidades são produzidas socialmente, essa 

produção acontece muito mais por um processo de diferenciação do que por 

derivação direta de uma referência. Como base dessa subversão identitária estão as 

diferenças; ela não opera como ponto de referência único e estático, mas como 

processo de diferenciação. Todas as figurações de “sujeitos” e subjetividades, nesta 

perspectiva, se constituem por meio de um processo de diferenciação que, por sua 

vez, tende a ser capturado pela ênfase identitária e pelos investimentos biopolíticos 

que minam e tornam menos pulsante essa processualidade.  

Como já dissemos, a lógica do controle opera capturando fluxos, fluídos e 

devires. Captura também movimentos de diferenciação que podem culminar em 

processos de singularização ou podem culminar na produção de linhas de 

resistências que habitam em potência a celebração das identidades plurais. Nesse 

sentido, podemos dizer que os mecanismos de captura biopolíticos e os 

mecanismos da sociedade de controle se sofisticaram a ponto de conseguir afirmar 

as identidades móveis e plurais mantendo presente a sombra da negatividade. De 

certo modo, atualmente a questão das diferenças e dos direitos das diferenças já 

fazem parte da agenda cultural e política da sociedade, mas reproduzem, 

contraditoriamente, a mesma política excludente da lógica da identidade. A luta 

                                                                                                                                                                                     
http://www.coloquiofoucault2008.mpbnet.com.br/por_uma_vida_nao_fascista.html 

http://www.coloquiofoucault2008.mpbnet.com.br/por_uma_vida_nao_fascista.html
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pelas diferenças é uma luta que se faz no plural, pois é uma luta que não pode 

reproduzir os preconceitos que hierarquizam a sociedade. A luta LGBTT, por 

exemplo, que briga pela liberdade de exercer o prazer independente da orientação 

sexual, deve também direcionar suas forças contra o preconceito de classe e étnico 

que existe no coração do próprio movimento. 

Atualmente, para desviar das incessantes capturas, mais do que afirmar as 

diferenças é preciso garantir que os movimentos de diferenciação continuem 

pulsando e se multiplicando. Se as diferenças correm o risco de serem tomadas e 

transformadas em identidade, é necessário colocá-las no plural e transversalizá-las 

num horizonte não-excludente; num horizonte onde todas as lutas minoritárias 

possam compartilhar pontos em comum e demarcar, sem hierarquia prévia, pontos 

de divergências.  

Para escapar da identidade Deleuze propõe a diferença da diferença. Uma 

proposição movida por uma positividade que afirma continuadamente a vida, sem 

negação e sem restrições de cor, volume, espaço e matéria. O autor também afirma 

que a luta pela subjetividade passa pela resistência a tudo que liga os indivíduos a 

uma identidade sabida e bem conhecida por todos. Segundo ele, a luta "pela 

subjetividade se apresenta então como direito às diferenças e direito à variação, à 

metamorfose". (2008, p. 113). É enquanto metamorfose infinita que seguiremos aqui 

afirmando a vida em sua multiplicidade incontestável. 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

pós-escritos 

 

 

  

... 



254 
 

 Concluir uma pesquisa que se diz processual e ligada a fluxos e devires é no 

mínimo difícil, para não dizer inconcebível. Por isso o que digo aqui são palavras 

inconclusas da ordem do inacabado. Algumas breves reflexões que sinalizam pontos 

finais provisórios, pois se referem mesmo aos espaços abertos durante o processo 

de pesquisa. 

Essa pesquisa ganhou forma nas fronteiras entre o acadêmico e o artístico, 

sob um umbral mais experimental. E no desafio de me ligar à vida pelos seus fluxos 

intensivos, tencionei os limites que separam o corpo da razão, o objetivo do 

subjetivo e o pensamento da prática do pensamento. Foi na intersecção entre 

psicologia e arte que algumas proposições, visualidades, afectos e figurações 

ganharam forma. A escrita da tese é, portanto, um mapa a/r/tográfico com alguns 

pontos de paragens, várias entradas e saídas e muita vida correndo entre palavras e 

imagens. Espero que entre palavras e imagens a vida permaneça correndo mesmo, 

em pulsação contínua. E se meu texto-imagem servir para manter vivo e até 

inaugurar esse movimento, sou feliz até o fim de meus dias. 

Num sentido mais amplo, e até abstrato, posso dizer que minhas palavras-

imagens-texto versam mesmo sobre a vida. Seus encontros, acasos, devires, forças 

intensivas e expressivas. O vento, o mar, o céu, os pássaros, a luz e as rodas que 

não se cansam de rodar. Versam também sobre o corpo-subjetividade que 

experimenta a duração desses momentos. Meu corpo, seu corpo, corpos múltiplos. 

Percorrer alguns fluxos e suas formas provisórias foi algo que imprimiu em 

minha pele um gosto pela vida que vê nas margens um encontro de fronteiras 

passíveis de serem exploradas como espaço produtor de conhecimento. Nesses 

espaços e entre-lugares você pode ser pirata, hacker, potencializadora de fluxos, 

disparadora de rupturas, mobilizadora de outros mundos, pode experimentar o 

experimental. E isso tudo não ocorre em grande escala, mas naquela escala 

molecular e micropolítica onde as coisas começam, ganham força e podem até ficar 

grandes. Pirateando, hackeando e experimentando flertei com a filosofia, a 

sociologia, a literatura e a fotografia; coloquei a psicologia e a arte pra conversar. 

Dali nasceu uma língua e uma linguagem-menor, uma combinação possível e fértil 

para ultrapassarmos as barreiras que separam essas disciplinas. Um campo múltiplo 

e plural que sinaliza a potência do híbrido. 
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Procedendo por deslocamentos e pela multiplicação de vias e combinações, 

percebi que as possibilidades de criação de outros espaços de experiência e prática 

são infinitas, uma fonte inesgotável para o exercício criativo do nosso pensamento e 

para a expansão do nosso conhecimento. Na potência do híbrido clareiam-se outros 

horizontes clínicos, ricas paisagens práticas e infinitos territórios de experimentação, 

criação e produção de subjetividade.  

Entendo que através dessas perspectivas podemos resignificar as práticas e 

a pesquisa em psicologia, alinhando-as às novas demandas da subjetividade que já 

se encontram fundadas num contexto de ambivalente captura de fluxos e de 

ampliação de linhas de vida, das mais inusitadas e imprevisíveis. 

Nesse sentido, faço eco às palavras de Deleuze e Guattari (2007a) quando 

afirmam que todo território é definido também pelas suas linhas de 

desterritorialização. Para os autores, não há território sem um vetor de saída do 

território e não há desterritorizalição sem que, ao mesmo tempo, haja já uma 

reterritorialização em outra parte. As proposições e reflexões desenvolvidas nessa 

tese refletem sobre as formas que essas reterritorializações assumiram a partir dos 

esforços feitos para tencionar e expandir os espaços de experimentação que 

nascem do encontro entre psicologia e arte. 

Durante esse processo, a arte se tornou ferramenta para construir uma 

psicologia mais ligada às sensações e aos afetos. Uma psicologia que se abre e se 

desenvolve a favor de um poder de afetação enquanto força que mobiliza nos 

corpos e subjetividades uma disposição sensível para afetar e ser afetado. Nesse 

horizonte, há vias capazes de combater a amortização de nossos corpos vibráteis 

que cada vez mais se convertem em corpos dóceis. Há quem diga que a clínica, por 

exemplo, se realiza no plano dos afetos e que tem nas afecções seu campo de 

intervenção (PASSOS e BENEVIDES, 2006). É nesse campo, sempre em 

movimento de desterritorialização, que podemos intervir nas fendas da existência, 

"lá onde o que somos está em vias de se modular, em que algo se anuncia como 

expressão da diferença, quando morremos no que somara advir outra coisa." (Ibid, 

p. 9). Os autores dizem ainda que, tanto na clínica quanto na arte, a questão é 

acompanhar os encontros, os devires e os movimentos afetivos que desenham e 

engendram modos de viver, pensar, desejar e praticar a vida. 
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É nesse plano de forças e intensidades que podemos pensar outras nuances 

para a psicologia. Teixeira-Filho (2012) investe nesse plano e desenvolve o projeto 

clinic@rt para pensar uma clínica das sensações. No projeto o autor combina a 

prática clínica e as expressões artísticas (cinema, música, artes visuais, 

performances, etc.) como uma forma de mobilizar no corpo outros sentidos e 

sensações. Uma forma de dar passagem às diferenças que nos habitam sem o 

constrangimento que muitas vezes acompanha essas diferenças. 

Ser dissonante em qualquer esfera da vida não é um problema, sequer uma 

patologia. Ser dissonante, desviante, diferente, só revela a multiplicidade infinita que 

nos habita, a imensa heterogeneidade que nos constitui e nos marca como 

singulares. Se abrir a essa ideia e se saber múltiplo é possibilitar que modos de 

subjetivação sensíveis às variadas forças do mundo ganhem forma. Falamos aqui 

de um projeto ético que assegura conforto e até alegria a todos que não se alinham 

às regras da normalidade tampouco aos padrões que fixam e esvaziam a vida. 

A/r/tografar devires e fazer mapas desse processo foi a forma que encontrei 

para dar corpo ao plano das forças e afecções que conduziram a escrita dessa tese. 

Nesse plano, o corpo como superfície encarnada da subjetividade ganha destaque. 

Corpos-políticos, corpos-vibráteis, corpos-intensivos, corpos-desejantes, corpos-

sem-órgãos, corpos-múltiplos, um-mesmo-outro-corpo. Corpo enquanto campo de 

experiências singulares com e no mundo. Um vasto território político que pode ser 

explorado como via de contestações, subversões, empoderamentos, resistências, 

criação, cuidados de si e conexão sensível com o mundo. Seguir estas pistas faz do 

corpo um território expandido, uma terra fértil para problematizar as questões do 

nosso tempo. 

Aprendi com os feminismos e com a arte contemporânea que, como conceito 

expandido, o corpo se torna uma fonte de figurações para pensar a produção de 

subjetividades abertas e plurais e para problematizar as forças que refreiam essas 

aberturas. Foi com essa ideia na cabeça e com uma opção pelo que amplia que 

tentei criar alguns operadores de abertura, algumas figurações visuais com o céu, o 

vento, os passos, o acaso, a passagem dos dias. Na fenda dessas aberturas o 

tempo ganha pausa e se transforma em duração, e nesse tempo-experiência a 
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imagem vira cristal. Em nossa pele, intensidades sensíveis são cavadas, nos 

conectando intensivamente com o mundo. 

Numa primeira paisagem intensiva, a rotina vira solo criativo e na passagem 

dos meus dias um outro gosto pela vida ganha forma. Desse corpo de vestígios, um 

corpo-carne entra em cena. O bordado dessa experiência ganha então outra textura. 

Outra paisagem pede passagem e os operadores de abertura se vestem de outras 

roupagens como o apagamento, a transparência e a dissolução de margens. Como 

efeito espera-se uma disposição conectiva com as forças do mundo, uma abertura 

para a dessubjetivação como condição ética que destrone o ego e nos coloque em 

devir outro.  

Como uma das linhas que costuram o mapa dos meus processos, convoco 

minha própria experiência intensiva com o mundo. Sei que é ato contestável, no 

risco de narciso, um mergulho demais em si mesmo. No entanto, falamos aqui de 

devires que são sempre devir-outro. Uma experiência permeada de estranhamento, 

um exercício de (des)reconhecimento de fato. É, junto a isso, linguagens, estéticas, 

alfabetos visuais que ganham formas na escrita de corpos-experiências. 

Como fundo dessa experimentação, emerge a ideia de que falar sobre 

subjetividade é também produzir subjetividade. Este foi o posicionamento ético-

estético-político que assumi desde o início e que me lançou o desafio de refletir 

sobre modos inventivos de subjetivação pelas vias da própria inventividade. 

Sabendo que inventar pode ser um antídoto antireprodução, ganhei coragem para 

fazer da arte um vetor de subjetivação, um canal micropolítico de resignificação das 

nossas relações com o mundo. 

É este o desafio que a proposta dessa pesquisa me lançou. E talvez seja 

esse o desafio que o processo dela, tal como a/r/tografado no decorrer do texto, 

lance àqueles que forem tocados pelos fluxos e intensidades que correm no corpo 

dessa escrita. Falo de um convite para a aventura de criar: criar-se a si mesmo; 

inventar saídas; dar outras roupagens para velhos e novos problemas; inventar 

outras figuras para o pensamento; configurar sobre outros códigos o processo de 

fazer e viver a psicologia.  
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Se já sabemos que a luta pela subjetividade e pela vida se apresenta como 

direito à variação e à metamorfose, é preciso agora nos ligar às processualidades e 

às heterogêneses que constituem esses movimentos de transformação e devir. 

Talvez assim nos tornemos sensíveis às mais diversas variações do mundo para 

colocar em crise nossas verdades e preconceitos. Joguei alguns dos meus fluxos no 

papel e dei imagens para alguns devires com esse intuito, algumas marcas 

provisórias e inconclusas cuja função maior é abrir frestas e deixar marcas sensíveis 

em nosso corpo-subjetividade. 

Foucault já nos dizia ser preciso "multiplicar os caminhos e as possibilidades 

de idas e vindas" (1990, p. 23). É percorrendo e criando essas múltiplas veredas que 

descobrimos que todas as entradas são válidas desde que as saídas sejam 

múltiplas. Nesse horizonte, ao a/r/tografar as marcas intensivas que compuseram 

meu processo de pesquisar/criar, espero ter multiplicado entradas e saídas que 

possam ser recuperadas com outros contornos e em outros contextos. Espero 

também ter aberto uma via de experimentação teórica, artística e conceitual em 

estado inacabado, cuja incompletude seja condição para a entrada de outros fluxos 

e para a experimentação de outros devires. 

É como um texto aberto que apresento a escrita desse corpo-experiência. No 

lugar de um ponto final uma vírgula, um hífen, algumas interrogações e muitas 

reticências. 
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ANEXO 1 
 

 
 
Sophie, 
 
Há algum tempo venho querendo lhe escrever e responder ao seu último e-mail. Ao 
mesmo tempo, me pareceria melhor conversar com você e dizer o que tenho a dizer 
de viva voz. Mas pelo menos será por escrito. 
Como você pôde ver, não tenho estado bem ultimamente. É como se não me 
reconhecesse na minha própria existência. Uma espécie de angústia terrível, contra 
a qual não posso fazer grande coisa, senão seguir adiante para tentar superá-la, 
como sempre fiz. Quando nos conhecemos, você impôs uma condição: não ser a 
"quarta". Eu mantive o meu compromisso: há meses deixei de ver as "outras", não 
achando obviamente um meio de vê-las, sem fazer de você uma delas. 
Achei que isso bastasse; achei que amar você e o seu amor seriam suficientes para 
que a angústia que me faz sempre querer buscar outros horizontes e me impede de 
ser tranquilo e, sem dúvida, de ser simplesmente feliz e "generoso", se aquietasse 
com o seu contato e na certeza de que o amor que você tem por mim foi o mais 
benéfico para mim, o mais benéfico que jamais tive, você sabe disso. Achei que a 
escrita seria um remédio, que meu "desassossego" se dissolveria nela para 
encontrar você. 
Mas não. Estou pior ainda; não tenho condições sequer de lhe explicar o estado em 
que me encontro. Então, esta semana, comecei a procurar as "outras". E sei bem o 
que isso significa para mim e em que tipo de ciclo estou entrando. Jamais menti para 
você e não é agora que vou começar. 
Houve uma outra regra que você impôs no início de nossa história: no dia em que 
deixássemos de ser amantes, seria inconcebível para você me ver novamente. Você 
sabe que essa imposição me parece desastrosa, injusta (já que você ainda vê B., 
R.,?) e compreensível (obviamente?); com isso, jamais poderia me tornar seu amigo. 
Mas hoje, você pode avaliar a importância da minha decisão, uma vez que estou 
disposto a me curvar diante da sua vontade, pois deixar de ver você e de falar com 
você, de apreender o seu olhar sobre as coisas e os seres e a doçura com a qual 
você me trata são coisas das quais sentirei uma saudade infinita. Aconteça o que 
acontecer, saiba que nunca deixarei de amar você da maneira que sempre amei 
desde que nos conhecemos, e esse amor se estenderá em mim e, tenho certeza, 
jamais morrerá. 
Mas hoje, seria a pior das farsas manter uma situação que você sabe tão bem 
quanto eu ter se tornado irremediável, mesmo com todo o amor que sentimos um 
pelo outro. E é justamente esse amor que me obriga a ser honesto com você mais 
uma vez, como última prova do que houve entre nós e que permanecerá único. 

Gostaria que as coisas tivessem tomado um rumo diferente. 

Cuide de você. 
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ANEXO 2 
(entrevista por e-mail, enviada 4/maio, respondida 01/junho) 

 

Roberta Stubs: A teoria queer é uma zona de conforto pra você, pois remete ao 
corpo-abjeto, ao que está fora e à margem do "sistema", fale mais sobre isso. 

Roberta Stubs: Você mencionou também uma observação de Paulo Herkenhoff 
acerca do seu trabalho, quando diz que você rejeita a rejeição. Gostaria que você 
falasse um pouco mais sobre isso, de como a teoria queer, a margem e a rejeição 
da rejeição aparecem em sua obra e em seus trabalhos. 

Fernanda Magalhães: Desde o início do meu trabalho procuro/pesquiso outros 
artistas, textos, autores, conceitos e reflexões que contribuam na articulação de 
minha obra. Referências como trabalhos de outros artistas, matérias de jornais, 
publicações em revistas e livros que abordam as relações dos corpos das mulheres 
e suas representações, construções e atuações. São materiais reunidos, dos mais 
variados tipos, desde publicidades que utilizam o corpo da mulher, matérias sobre 
dietas, regimes, sexualidades, pornografias, imagens, textos e objetos. Meus 
interesses passam por perceber como se abordam os corpos das mulheres gordas 
nas mais diferentes formas de representação, provocar reflexões e debates e 
produzir uma obra de arte composta de muitos momentos e ações que se 
multiplicam procurando afetar e ativar deslocamentos. 

São interlocuções, diálogos que estabeleço em minhas reflexões acerca do 
corpo e todas as abordagens que faço na produção dos trabalhos, como base e 
sustentação para as produções. Alguns artistas, pesquisadores, filósofos, 
historiadores e escritores foram fundamentais como: Os artistas dadaístas, fluxistas, 
os brasileiros José Oiticica Filho e Geraldo de Barros, o coletivo Guerrila Girls, 
Bárbara Krueger, Diane Arbus, Joyce Tenesson, Jenny Holzer, Joel Peter Witkin, 
Cindy Sherman, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Márcia X, Orlan, Wally Salomão, Susan 
Sontag, Michael Foucault, Gilles Deleuze, Judith Butler e outras tantas referências 
que permeiam as produções. São pensamentos que me dão um conforto, pois 
encontro reflexões que me provocam e instigam e muitas vezes vêm de encontro 
com outras indagações que estão presentes enquanto acontecem os trabalhos. 
Quando encontro autores que dialogam com as minhas produções, me sinto 
acolhida. Eles abordam questões sobre as quais os trabalhos também pretendem 
expressar. Destas conexões podem surgir outras tantas linhas de fuga, 
desdobramentos, expansões. Estes encontros permitem novas produções, dobras e 
redobras. 

Entendo arte e vida totalmente conectados e assim a minha experiência 
pessoal me levou à produção dos trabalhos com corpo, especialmente das mulheres 
gordas. A rejeição e o preconceito estão na base dos sentimentos que levam ao 
trabalho. Os desdobramentos destes sentimentos foram me levando ao 
entendimento de que quando eu falo das mulheres gordas eu estou falando das 
mulheres, estou falando também das violências contra estes corpos e entendi que 
eu também falava das dificuldades de aceitar as diferenças e dos sofrimentos dos 
corpos na contemporaneidade. Os trabalhos abordam estes sentimentos de rejeição 
assim como as normas e ditaduras do corpo através de posicionamentos políticos. 
Os desdobramentos de minhas produções e reflexões foram me levando por estes 
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entendimentos e em pesquisas aos autores, filósofos, artistas, poetas e tantos que 
contribuíssem com os trabalhos. 

Quando encontrei as teorias e políticas queer de alguma forma eu senti uma 
zona de conforto, onde o meu corpo e o meu trabalho (que se misturam) podem 
também se situar. E para além do meu corpo, os corpos abjetos, dentre os quais me 
sinto inserida, possibilitam uma situação de leveza a este corpo. O acolhimento 
acontece como uma sensação de que meu corpo cabe naquele lugar. O corpo da 
artista_mulher_gorda_nua ali pode ser. Este corpo se apresenta ao mundo através 
dos trabalhos para ser simplesmente em todas as suas dimensões formas 
sensações transformações sexualidades, e ali encontra multidões rizomáticas em 
expansões múltiplas, onde outras possibilidades de encontros conexões podem 
acontecer. A teoria queer e as questões de gênero, estas reflexões fazem parte de 
um repertório em meu corpo. Quando encontro as falas dos teóricos sobre Queer ali 
me parece ser um espaço das diferenças, das multidões. Estes pensamentos me 
dão conforto, pois ali encontro um lugar para um corpo que tem que se impor para 
ocupar seu espaço no mundo. Me posiciono e não me conformo com este lugar da 
abjeção mas isto é uma batalha.  

O que o Herkenhoff disse para mim em visita ao meu atelier, entre outras 
coisas, é que o meu trabalho rejeita a rejeição. E isto é muito verdadeiro. O que faço 
com o trabalho é impor um corpo em geral desconsiderado, corpo entendido como 
um corpo “errado”, inadequado, feio, grotesco, fora das normas, um corpo que deve 
ser modificado. O corpo da mulher gorda é um corpo considerado doente, um corpo 
que não deve existir, tem que ser manipulado, controlado, cortado, extirpado (ao 
menos em partes) para que caiba nos moldes impostos socialmente. Portanto 
quando me posiciono e me exponho nua estou mostrando o corpo em sua dimensão 
e dizendo que este corpo é possível sim, existe e pode sim continuar existindo fora 
das formas idealizadas e ainda assim ser pleno. Um corpo que não quer se 
normatizar, se adequar para continuar existindo e que também não vai se recolher, 
se esconder, se anular (como em geral acontece com as mulheres gordas). Então 
sou um corpo que trangride as regras e ainda se exibe em ações performáticas.  

Performar foi uma forma de ir além das representações e assumir uma 
postura política, ativista, se expor em locais públicos, nua, e posar para fotografias e 
vídeos. Como ousa este corpo se fazer aparecer assim?  

 

 

 

 



 

 

 


