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RESUMO: Este trabalho trava uma discussão filosófica sobre o corpo a partir da escrita. 
Entre a inauguração de um corpo, uno e estático, que se constitui espacialmente e com 
limites geométricos bem definidos e um corpo de infinitas formas e vidas; a escrita ou o gesto 
de escrever desafia as linhas fronteiriças que não somente inibem, a partir de uma boa 
estética, o movimento como marcam uma subjetividade convergente no eu, sempre 
capturado pela imagem alienante. Nessa investigação a escrita pretende restituir ao corpo 
aquele que deveria ser sua insígnia maior: o movimento, que, ao contrario de uma imagem, 
cria o corpo como “corpo de-vir” em perpétuo movimento.  
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E impossível capturar um corpo em movimento. 

 

Eu não sou estudiosa de dança. Mas a investigação sobre corpos 

desterritorializados a partir da escrita e da literatura faz parte de um repertório 

que sempre me levou para lugares desconfortáveis, de “menos saber”, e por 

isso mesmo, de maior diálogo e movimento.  

Esta investigação é em torno do corpo que escreve. E, a escrita, assim 

como a dança, me parecem gestos que articulam linguagem e pensamento em 

movimento, fora dos limites geométricos de um corpo espacialmente 

concebido.  

O escritor português Gonçalo Tavares (2017), em sua última entrevista 

no Brasil, concedida à revista Cult, afirmou que “as batalhas essenciais da 

democracia são linguísticas”. 

Certamente que a arte é um campo privilegiado para tais batalhas, e 

neste trabalho, o gesto de escrever. Isso porque, a escrita, na medida em que 

cede lugar ao outro que habita e se atualiza em nós, porém, fora dos limites 

do corpo – mostra-se excepcionalmente democrática, pondo a falar outras 

minorias (Deleuze, 1993/1997). Ouso então acrescentar à afirmação de 

Tavares, que “as batalhas essenciais da democracia são linguísticas” e são 

pelo corpo.  

Se a constituição do corpo moderno é extensiva à consciência de si no 

indivíduo (Safatle, 2015: 282), a partir da alegoria de uma imagem, a escrita 

se revela para nós em outro plano. Escrever revela o gesto que não porta a 

imagem do homem, a desfaz, ou ainda, se conflita com a mesma.  
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Dito isso, o papel inaugura uma superfície que, ao mesmo tempo em 

que funda um espaço comum (Rancière, 2000: 21), faz hiato para 

singularidade, inscrevendo fendas ali para o que não é compartilhado, 

tornando público e sem endereçamento específico os laços (in)humanos da 

nossa experiência. Qualquer olhar, qualquer leitor, qualquer um; eis o que a 

superfície da escrita inaugura: signos mudos prestes a dar fala a qualquer um, 

para quem escreve e para quem lê. A escrita é singular e política. 

Ou ainda, como nos lembra Pelbart (2013: 299) nas palavras de 

Adorno “a função social da arte é não ter função”. E é justamente por isso, que 

ela é amplamente democrática, fora dos limites do corpo, criando espaços de 

partilhas do sensível.  

Um corpo pressupõe um ser e essa díade –corpo e ser - moveu e move 

boa parte das questões da filosofia e, frequentemente, atualiza seus 

problemas. Os estudos ontológicos começam no corpo, e, nele permanecem 

até hoje as discordâncias que definem o eu, um eu 

O eu se anuncia nesta separação imaginária com o espaço que lhe 

confere uma identidade. Isso nos remete à importância da superfície para o 

traçado do relevo que sugere um indivíduo. Dito isso, não parece incoerente 

dizer que, num determinado viés, a ontologia do ser problematiza o vivente 

pela sua percepção espacial, definida por linhas que decantam o eu do resto 

do mundo, apontando para uma geografia específica e os dualismos daí 

decorrentes, por exemplo: dentro e fora; sujeito e objeto.  

Elevam-se barreiras para o ser. Elevam-se fronteiras. A formação do 

ser espacial define fronteiras, fronteiras essas que imaginariamente 

determinam um sujeito convergente. Convergente porque é justamente no 
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momento de coincidência do corpo com a forma na imagem que a assunção 

do eu se dá. Um recorte, não somente geográfico – em centro, como mítico e 

imagético. Tal dialética espacial, dentro-fora, exterior-interior etc, 

experimentada nos conflitos cotidianos estabelecem certa fixes ao ser, sobre 

a qual, queremos, tal como Bachelard (1957/2000), indagar, pois “É preciso 

estarmos livres com relação a qualquer instituição definitiva e o geometrismo 

registra – instituições definitivas – se quisermos acompanhar, como faremos 

em seguida as audácias dos poetas que nos convidam às sutilizar da 

experiência da intimidade, às “escapadas” da imaginação (Ibid: 219). 

Para Deleuze (1993/1997: 11-16) o romancista é um visionário: ele tem 

visões e é também um ouvinte de sons e silêncios os quais ele é o único a 

testemunhar. Isto porque, segundo a tese deleuziana, ao escrever, o sujeito 

está absolutamente sozinho – diferente do ato de falar quando ocorre o 

endereçando ao outro. O escritor escreve os ruídos. Essas visões e audições, 

o escritor vê e ouve nos interstícios da linguagem, nos desvios da linguagem. 

São como alucinações acessíveis pela linguagem, mas que não fazem mais 

parte dela.  

O órgão mais importante do rosto, ou do corpo é o olhar (Tavares, 

2013). Se o olhar inaugura a superfície de reconhecimento e convergência do 

eu, é ele que fende o corpo o ligando ao mundo. Tavares, lembrando o poeta 

Joseph Brodsky cita “Somos aquilo para que olhamos” (Ibid.: 366). Esta frase 

traz o paradoxo e boa parte das indagações sobre o corpo nesta investigação, 

pois, ao mesmo tempo em que afirma o reconhecimento e a consciência de si, 

pela imagem alienante, abre linhas de fuga para os devires do corpo em 

relação com aquilo que vê. 
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As imagens, de alguma maneira nos respondem sobre nós e o mundo. 

Elas definem. 

- A definição de definição. Definição significa de-finir. Finir, acabar. 
Dar uma definição é dizer a última palavra sobre o assunto. 
- É pois, terminar com a conversa. 
- Exacto. Conversa finita com a definição. 
- Quem define diz ao outro: nada mais tens a dizer, pois acabei de 
dizer a última palavra e definitiva palavra sobre a questão. (Tavares, 
2015/2017: 59). 

 

Parece necessário um espaço de vazio, pausa e silêncio para 

imaginar. A imagem nos ocupa e diz respeito a um presente temporal: a 

fortaleza do “é”; já a imaginação engendra o movimento, projeta e recorda os 

infinitos imaginários e vidas que pulsam em nós (Tavares, 2013: 368). Tal 

como o conceito de atualização Bergsoniano, retomado tantas vezes por 

Deleuze, “Os corpos não se definem por seu gênero ou sua espécie, por seus 

órgãos e suas funções, mas por aquilo que podem, pelos afetos dos quais são 

capazes, tanto na paixão quanto na ação.” (Deleuze & Parnet, 1998: 49).  

A assunção do eu na imagem determina o tempo. Imaginemos dois 

pontos ligando um percurso: A e B. Em B o ser é, e é só a partir desta definição 

que o tempo se marca. É um momento mítico, diríamos, e, afinal, pra quê tanta 

discussão sobre um momento inacessível, “fora do tempo”? Entretanto, nos 

parece que é justamente entre os pontos –A e B - no interstício do percurso, 

que toda sorte de possibilidades pode, a qualquer momento, acontecer ao ser, 

ou simplesmente ser. Antes do fim, os caminhos e desvios não são infinitos? 

Não é disso que se trata o paradoxo de Zenão? E o que é o tempo, tal como o 

concebemos, cronologicamente, senão a marcação contábil para o fim? 

 “Escrever é entregar-se ao fascínio da ausência de tempo” (Blanchot, 

1955/2011: 21). Escrever é trabalhar com o retorno da renúncia ao “Eu”, 
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renúncia à afirmação imagética, ou como me ocorre agora, é transformar a 

afirmação; “Este é você”, numa eterna pergunta sem resposta: “Este é você?”. 

Mas não sejamos derrotistas, o escritor não está entregue a tal 

angústia no encontro pérpetuo com tamanho abismo, afinal, ele escreve! Não 

é a palavra pronunciada em imagem que faz reconhecimento ao corpo, é o 

fazer com as mãos. O tempo a-dialético da escrita, reconfigura a máxima de 

Hamlet, “Ser ou não ser eis a questão”, pois o que está em jogo não é apenas 

a desapropriação predicativa do ser. O conectivo “ou”, releva, antes, as 

mínimas batalhas linguísticas pungentes nos infinitos descarrilhamentos dos 

seres possíveis quando o ser falta.  

Nesse sentindo, podemos pensar a escrita como um movimento de 

desterritorialização quando subverte o agenciamento maquínico dos corpos 

(Deleuze, 1980/2012). O conceito de desterritorialiação em Deleuze integra a 

territorializaçao que, resumidamente, agencia à noção de território os desejos, 

os corpos, e o tempo. Observamos que aqui, o território não é uma noção a 

ser ultrapassada, como se este fosse um agenciamento a ser superado, mas 

tal conceito se vincula a escrita, pois inscreve outras superfícies quando sai do 

corpo. Este “fora do corpo” não aponta apenas para uma dialética do dentro e 

do fora, mas também atravessa esse corpo – superfície - desde fora, criando 

outros corpos com a escrita. A desterritorizalição, portanto, afasta os pares 

dialéticos do sujeito, pois se encontra no plano da imanência e não da 

transcendência.  

Outras vidas nesta vida. A literatura então se desvela como a escrita 

da vida que nunca foi vivida, faz pulsar as possibilidades, intenções e atualiza 

o ser para ele mesmo, fundindo-si em letra para depois evadir-si. Neste espaço 
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de infinitos possíveis gestamos infinitos devires. Devires que não são 

transformações- de um corpo para outro, mas de um corpo com o outro. 

Nas palavras de Deleuze e Guattari, “se o escritor é um feiticeiro é 

porque escrever é um devir, escrever é atravessado por estranhos devires que 

não são devires escritor, mas devires ratos devires insetos, devires lobo etc.” 

(1980: 21).  

Dizem que o demônio tem várias formas, enquanto Deus é primeiro 

uma imagem. Por isso, são pobres diabos, ou perigosos loucos, aqueles que 

se atrevem a desafiar os prescritos e a perfeita forma. Não nos parece uma 

provocação uma imagem indefinível ou indescidível?  

Escrever este corpo de-vir, uma imagem em perpétuo movimento: um 

corpo que dança... 
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