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Resumo

Esta  dissertação é  um estudo sobre procedimentos  experimentais 

em  psicoterapia,  em  que  procuro  dar  visibil idade,  através  de 

alguns  casos  e  elementos  teóricos,  para  o  modo  como  tenho 

trabalhado  na  clínica  pela  via  da  experimentação,  por  influência 

da obra de Gil les Deleuze e Félix Guattari, a esquizoanálise.
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Abstract

This  dissertation  is  a  study  of  experimental  procedures  in 

psychotherapy,  in  which  I  intend  to  give  visibil ity  through  some 

cases  and  theoretical  elements,  to  the  way I  have  worked at  the 

clinic  through  experimentation,  by  the  influence  of  the  work  of 

Gil les Deleuze and Felix Guattari,  the schizoanalysis.
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PARTE I

P A R T I R
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Programa

Não  considerar  o  desejo  uma  superestrutura  subjetiva  que  fica  pisca-

piscando. Fazer o desejo passar para o lado da infra-estrutura, e a família o 

ego, a pessoa para o lado da antiprodução. Abandonar uma abordagem do 

inconsciente pela neurose e a família, para adotar aquela, mais específica,  

dos processos esquizofrênicos, das máquinas desejantes.

Desfazer-se  do  significante.  Deixar-se  deslizar  pelos  caminhos  das 

multiplicidades concretas.   Parar de ficar opondo o homem à máquina: sua 

relação é constitutiva do próprio desejo.  Promover uma outra lógica,  uma 

lógica do desejo real. Promover uma outra análise, isenta do simbolismo e da  

interpretação, e um outro militantismo, arranjando meios para libertar-se por 

si mesmo das significações da ordem dominante. Conceber agenciamentos 

coletivos de enunciação que superem o corte entre sujeito da enunciação e 

sujeito do enunciado. Ao fascismo do poder opor as linhas de fuga ativas e 

positivas que mobilizam o desejo, as  máquinas de desejo e  a organização do 

campo social inconsciente. Não é fugir, você próprio, “pessoalmente”, dar o 

fora, se mandar, mas afugentar, fazer fugir, fazer vazar, como se fura um 

cano ou um abscesso. Fazer os fluxos passarem sob os códigos sociais que 

querem  canalizá-los,  barrá-los.  A  partir  das  posições  de  desejo  locais  e 

minúsculas, pôr em xeque, passo a passo, o conjunto do sistema capitalista. 

Liberar os fluxos, ir longe no artifício, cada vez mais.

{ Félix Guattari1 }

1 Revolução Molecular, Brasiliense, p. 142.
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Esquizos

Esta  dissertação é  um estudo sobre procedimentos  experimentais 

em  psicoterapia,  em  que  procuro  dar  visibil idade,  através  de 

alguns  casos  e  elementos  teóricos,  para  o  modo  como  tenho 

trabalhado  na  clínica  pela  via  da  experimentação,  por  influência 

da  obra  de  Deleuze  e  Guattari,  a  esquizoanálise.  O  primeiro 

movimento  de  uma  clínica  que  visa  à  experimentação  como 

possível  solução  em  épocas  de  crise,  consiste  em  levar 

prudentemente  o  indivíduo  para  fora  do  seu  território  dominante 

atual,  tomado por impasses. Esse primeiro deslocamento, através 

do  qual  um  território  é  apreendido  como  um domínio  do  qual  se 

está  em vias  de  sair,  Deleuze  e  Guattari  chamaram de   partir ,  o 

movimento  típico  de  uma  desterritorialização,  seja  relativa  ou 

absoluta,  que  implica  pegar  uma  linha  de  fuga  que  arrasta  para 

fora.  O  esquizo,  como  personagem  conceitual,  e  não  como 

personagem  catatônico  hospital izado,  é  pensado  em  função  de 

um  processo  esquizofrênico.  Esse  processo  correspondente  a 

fluxos  moleculares  de  máquinas  desejantes  que  caracterizam  o 

inconsciente  considerado  em  sua  potência  produtiva, 

metamorfoseante.  A  experimentação  implica  a  apreensão  dessas 

máquinas  tendo  em vista  o  aumento  da  potência  de  l iberar  nelas 

mesmas a possibil idade de conectarem a qualquer outra máquina, 

técnicas,  sociais,  ou  mesmo  de  desejo.   Semelhante  ao  que  faz 

Burroughs,  procurando  um  modo  em que  fosse  possível  captar  a 

potência das drogas sem tornar-se um farrapo num buraco negro, 

Deleuze  e  Guattari  inventam  a  esquizoanálise  como  um modo  de 

tornar possível captar a potência conectiva do esquizo , que delira 

todo  o  campo  social,  sem  cair  num  estado  hiperconectivo 

aleatório  que  nada  produza.  Partindo  em  movimentos 

experimentais  desterritorializantes,  o  esquizo  leva  consigo  os 

fluxos descodificados e faz com que eles atravessem o deserto do 
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corpo  sem  órgãos,  onde  instala  suas  máquinas  desejantes  e 

produz um perpétuo escoamento de forças ativas. O esquizo sabe 

partir,  e   pode   mesmo que  seja  sem sair  do  lugar.  Ele  não  é  de 

outro  mundo,  não  fala  de  outro  mundo  e  não  produz  delír ios 

irreais, é do caos que ele traça seus planos. Seja no mesmo lugar 

ou  deslocando-se  no  espaço,  trata-se  de  uma  viagem  em 

intensidade,  de  modo  que  as  máquinas  desejantes  impõem  a 

variação do seu regime de funcionamento neste ou naquele plano 

de atividade2. Os esquizos são os cavaleiros do desejo:

“3Estes  homens  do  desejo  (ou  talvez  ainda  não  existam)  são 

como Zaratustra: conhecem incríveis sofrimentos... 

{“...  alegria  não  tinha  eu  sabido  nunca  o  que  era,  nunca  na 

minha  vida  eu  t inha  tido  sensação  que  não  fosse  de  angústia  ou 

irremissível  desespero;  não  sabia  de  outro  estado  que  não  fosse 

esta dor fendilhada que todas as noites me perseguia4.}

“vertigens...

{“E por um instante alcancei o estágio de êxtase que sempre quis 

atingir,  que é a passagem completa através do tempo cronológico 

num mergulhar  em direção às  sombras  intemporais,  e  i luminação 

na  completa  desolação  do  reino  mortal  e  a  sensação  de  morte 

mordiscando  meus  calcanhares  e  me  impelindo  para  frente  como 

um fantasma perseguindo seus próprios calcanhares, e eu mesmo 

correndo  em  busca  de  uma  tábua  de  salvação  de  onde  todos  os 

anjos  alçaram  vôo  em  direção  ao  vácuo  sagrado  do  vazio 

primordial,  o  fulgor  potente  e  inconcebível  reluzindo  na  radiante 

Essência  da  Mente,  incontáveis  terras-lótus  desabrochando  na 

mágica tepidez do céu5.”}

2 Conf. Deleuze, Gilles; Guattari., Félix.  O Anti édipo: capitalismo e esquizofrenia, Subcapítulo 
“O processo”, item “Partir”,  Assirio e Alvim, p. 136.

3 Idem. Experimentação em colagem. Os textos em colchete são intersecções de outros autores, 
em conexão maquínica com o Anti Édipo, também da passagem sobre Partir. 

4 Antonin Artaud, Tarahumaras, Relógio d'água, p.38. 1985.
5 Jack Kerouac. On the road, L&PM, pp. 216-217 
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“e doenças.

{Estou resfriado há duas semanas. Impossível  curar um resfriado 

numa  situação  de  caos  psicológico,  de  alimentação  paupérrima, 

de  confl ito  fr ívolo  com Lila;  e  o  esforço  físico  sob  este  sol  torna 

qualquer  medicamento  ineficaz.  As  perspectivas  econômicas 

continuam inexistentes6.}

{Estranha  sensação  de  não  estar  vivo.  Cansaço  e  fadiga  geral. 

Excessivamente  fraco  para  qualquer  desejo.  E  prossigo  nesta 

corrida  pela  taça...  O  corpo  vai  seguindo  a  sua  vida 

independente.  E  eu  vou  seguindo  minha  vida  dependente  do 

corpo7.}

“Têm seus espectros. Eles devem reinventar cada gesto. 

{Não  somos  rãs  pensantes,  nem  aparelhos  de  objetivação  e 

máquinas  registradoras  de  vísceras  congeladas  –  temos 

constantemente  de  parir  nossos  pensamentos  de  nossa  dor  e 

maternalmente  transmitir- lhes  tudo  o  que  temos  em  nós  de 

sangue,  coração,  fogo,  prazer,  paixão,  tormento,  consciência, 

destino, fatal idade. Viver – assim se chama para nós, transmudar 

constantemente  tudo  o  que  nós  somos  em  luz  e  chama;  e 

também  tudo  o  que  nos  atinge;  não  podemos  fazer  de  outro 

modo8.”}

“Mas  um  tal  homem  se  produz  como  um  homem  livre, 

irresponsável,  solitário  e  alegre,  capaz  afinal  de  fazer  e  dizer 

algo  simples  em seu  próprio  nome,  sem pedir  permissão,  desejo 

a  que  nada falta,  f luxo  que  atravessa  as  barragens  e  os  códigos, 

nome que não mais designa eu algum”.

{“Mas dizei, meus irmãos, de que ainda é capaz a criança, de que 

nem mesmo o leão foi  capaz? Em que o leão rapinante  tem ainda 

de  se  tornar  criança?  Inocência  é  a  criança,  e  esquecimento,  um 

começar-de-novo,  um jogo,  uma roda rodando por  si  mesma,  um 

6 José Agrippino de Paula, Lugar público, Papagaio, p. 116.
7 Idem, p. 79. 
8 Friedrich Nietzsche,  A Gaia Ciência, em Obras Incompletas,  Abril, p. 190-191.
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primeiro movimento, um sagrado dizer-sim9}

“Ele simplesmente deixou de ter medo do devir louco. 

{“Ele quer continuar, e para isto ele pede a loucura. (...)  Ele não 

suporta  faci lmente  o  peso  da  existência,  e  sabe  que  qualquer 

coisa  que  aconteça,  acontece  com  ele.  O  outro  está  sempre  ao 

lado,  mas  somente  ao  lado.  Ele  responde  para  ele  mesmo o  som 

que vem de fora. (...) Ele sabe que a lucidez é o que causa maior 

medo.10”}

Ele vive sua vida como sublime doença que não mais o atingirá”.

* * *

9 Idem. Zaratustra. p. 230.
10 José Agrippino de Paula, Lugar Público, Papagaio, p. 32.
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Uma nova saúde

“A  psicologia  que  se  empenha  em  reduzir  o  desconhecido  ao 

conhecido,  ou  seja,  ao  cotidiano  e  ao  comum,  é  a  causa  dessa 

diminuição  e  desse  desperdício  assustador  de  energia,  que  me 

parece  ter  chegado  ao  último  grau.  E  me  parece  que  tanto  o 

teatro como nós mesmos devemos acabar com a psicologia”

{Antonin Artaud – Para acabar com as obras primas}

Em  sua  performance  Para  acabar  com  o  juízo  de  Deus11,  Artaud 

propõem uma possibil idade para escapar da ação dos sistemas de 

controle,  através  da  descoberta  do  que  chamou  de  corpo  sem 

órgãos.  O juízo  de deus,  inimigo  múltiplo  e de potencial  virótico, 

foi  apresentado  ali  por  Artaud  em  seus  diferentes  disfarces  -   o 

Estado  americano  coletando  o  sêmen  das  criancinhas  para 

produzir  soldados e trabalhadores,  músculos sem desejo, sistema 

ao  qual  Artaud  opõem  o  rito  do  peiote  entre  os  índios 

Tarahumaras: “prefiro o povo que come da própria  terra o delír io 

do  qual  nasceram”.  O  segundo  juízo  é  a  Cruz,  que  no  ritual  será 

derrubada pela  chegada do  primeiro  homem, absolutamente  nu e 

virgem  em  cima  de  um  cavalo  negro .  O  terceiro  é  o  Ser:  “onde 

cheira  a  merda  cheira  a  ser.  <a  busca  da  fecalidade>  (...)  o 

homem teve medo de perder a merda, ou antes desejou a merda, 

e  para  ela  sacrif icou  o  sangue.  (...)  Dois  caminhos  estavam 

diante  dele,  o  infinito  de  fora  e  o  ínfimo  de  dentro.  E  ele 

escolheu o ínfimo de dentro...”.  O último inimigo do homem, para 

Artaud,  é  o  Organismo,  onde  o  juízo  constrói  a  morada  de  Deus. 

Então  Artaud  encontra  o  corpo  que  há  por  baixo  do  organismo, 

ele  descobre o  corpo  sem  órgãos,  o  desconhecido  sistema 

inorgânico  do  corpo,  único  meio  de  se  tentar  nascer  de  novo  - 

11 Antonin Artaud, Escritos de Antonin Artaud, L&PM.
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invenção  experimental  radiofônica.  Para  Artaud,  o  homem  é 

enfermo  porque  é  mal  construído ,  é  necessário  nascer  de  novo  - 

quando  tiverem  conseguido  um  corpo  sem  órgãos,  então  terão 

libertado  o  corpo  dos  seus  automatismos  e  devolvido  sua 

liberdade .  A  performance  de  Artaud  é  uma  invenção  de  saúde, 

uma clínica , denunciando o que reprime e indicando o caminho do 

que libera. 

“Nós,  os  novos,  sem  nome,  de  dif íci l  compreensão,  nós  os 

rebentos  prematuros  de  um  futuro  ainda  não  provado,  nós 

necessitamos,  para  um  novo  fim,  também  de  um  novo  meio,  ou 

seja,  de  uma  nova  saúde,  mais  forte  alerta  alegre  firme  audaz  

que  todas  as  saúdes  até  agora.  (...)  Uma  tal  que  não  apenas  se 

tem,  mas  constantemente  se  adquire  e  é  preciso  adquirir,  pois 

sempre de novo se abandona e é preciso abandonar”. 

Nietzsche - Gaia Ciência

Para  Nietzsche,  foi  através  de  um  longo  trabalho  sobre  a 

memória  que  o  homem  fez  do  homem  o  seu  melhor  animal  de 

estimação ,  tornando-o,  até  certo  ponto  necessário,  uniforme, 

igual  entre iguais,  constante,  e portanto confiável...  com a ajuda 

da  moralidade  do  costume  e  da  camisa-de-força  social12.  Esse 

trabalho  Nietzsche  chamou  de   mnemotécnica  -  uma  complexa 

maquinaria  de  imprimir  na  memória  (matéria 13)  um  sistema  de 

crueldade,  autorizado  e  organizado  pela  construção  de  uma 

justiça  baseada  na  relação  “dano  e  dor”,  “culpa  e  dívida 14”. 

Nietzsche,  assim  como  Artaud,  descobre um  antídoto,  uma 

clínica,  o  esquecimento .  “Esquecer  não  é  uma  simples  força 

12 Genalogia da Moral, II. 2, Companhia das Letras, p. 48.
13 Henri Bergson, Matéria e Memória, Martins Fontes, pp.01-02: “A matéria, para nós, é um 

conjunto de 'imagens'. E por 'imagem' entendemos uma certa existência que é mais do que 
aquilo que o idealista chama umarepresentação, porém menos do que aquilo que o realista 
chama uma coisa – uma existência situada a meio caminho entre a 'coisa' e a 'representação'”. 

14 Genealogia da Moral, II. 4., Companhia das Letras,  p. 53.
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inercial,  mas uma força inibidora ativa15”.  Parece uma descoberta 

muito simples – contra a memória da moral,  o esquecimento. Mas 

como  esquecer?  É  certo  que  não  basta  apenas  querer.  Se  há  no 

corpo  essa  memória  da  moral  como  “pano  de  fundo”,  como 

acessá-la  e  como  diluí- la?  Essa  memória  não  tem  uma  forma, 

assim  como  as  lembranças  do  nosso  passado  empírico,  ela  está 

diretamente  colada  no  corpo.  É  exatamente  por  isso  que  Artaud 

diz  que  devemos  deixar  de  ser  autômatos ,  porque  a  memória  do 

juízo  atua  muito  mais  do  que  representa ,  ela  faz  o  corpo 

responder imediatamente com um sim  aos seus comandos - o sim 

do  camelo  e  do  asno,  em  Zaratustra 16.  Para  Nietzsche,  a  fim  de 

se  criar  uma  saúde  num  corpo  marcado  pelos  traços  dessa 

memória,   primeiro  seria  necessário  encontrar  um  modo  de 

“fechar  temporariamente  as  portas  e  janelas  da  consciência; 

permanecer  imperturbado  pelo  barulho  e  a  luta  do  nosso 

submundo  de  órgãos  serviçais  a  cooperar  e  divergir”;  dar  um 

pequeno  passo  para  fora  das  zonas  de  servidão;  dizer  não  aos 

automatismos instalados no corpo – o  não afirmativo do leão que 

interrompe  a  emissão  dos  fluxos  de  comando.  Com isso,  já  daria 

para  sentir  “um  pouco  de  sossego,  um  pouco  de  tábula  rasa  da 

consciência,  para  que novamente  haja  lugar  para  o  novo(...),  eis 

a  util idade  do  esquecimento,  ativo,  como  disse,  espécie  de 

guardião  da  porta,  de  zelador  da  ordem  psíquica(...) 17”.  Mas 

ainda  seria  preciso  realizar  um  outro  movimento,  tornar-se 

criança:  “Inocência  é a criança,  e esquecimento,  um começar-de-

novo,  um  jogo,  uma  roda  rodando  por  si  mesma,  um  primeiro 

movimento,  um  sagrado  dizer-sim”  (Zaratustra).   E  o  que  faz  a 

criança  em  sua  inocência?  Se  deixada  livre,  ela  não  faz  outra 

coisa  que  não  seja  tomar  o  mundo  numa  experimentação,  sentir 

até  onde  pode  andar,  ver  como  as  coisas  funcionam,  tocar  o 

rosto  dos  adultos,  sentir  os  objetos com a boca.  Poderia-se  dizer 

15 F. NIETZSCHE, Ecce Homo, Companhia das Letras, P. 47.
16 F. NIETZSCHE, Assim Falou Zaratustra, Civilização Brasileira, p. 51.
17 F. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. São Paulo: Ed. Companhia das Letras. 1998. P. 47.
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que  há  uma  clinica  das  metamorfoses  em  Nietzsche,  apontando 

no  sentido  da  produção  de  um  devir-criança,  como  um  motor, 

uma pequena máquina  cuja  função é sempre acionar um primeiro 

movimento,  mas  um movimento  que  se  repete  como articulações 

sempre renovadas. 

Winnicott 18 experimentou  a  invenção  de  uma  máquina  desse  tipo 

em  psicoterapia,  chamou-a  de  brincar .  Ele  inventou  o  brincar 

como disposit ivo  clínico  e, em torno disso,  construiu sua idéia  de 

saúde e de singular idade . 

“É  no  brincar,  e  somente  no  brincar,  que  o  indivíduo,  criança  ou 

adulto,  pode  ser  criativo  e  util izar  sua  personalidade  integral:  e  

é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)19”.

“Desejo afastar  a atenção da sequência  psicanálise,  psicoterapia, 

material  de  brincadeira,  brincar,  e  propor  tudo  isso  novamente,  

ao inverso.  Em outros  termos,  é  a  brincadeira  que  é universal   e 

que é própria da saúde... 20”.

  

“Onde  o  brincar  não  é  possível,  o  trabalho  efetuado  pelo 

terapeuta é dir igido no sentido de trazer o paciente de um estado  

em que não é  capaz de brincar  para um estado em que o  é,  e  se  

é  o  terapeuta  que  não  pode  brincar,  então  ele  não  se  adequa  ao 

trabalho 21”.

18 Donald W. Winnicott, O brincar e a realidade, Imago.
19 Idem. P. 80.
20 Idem. P. 63.
21 Idem. P. 80.
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Esquizoterapia

Cada  um  de  nós  também  têm  os  seus  conceitos  para  o  que  nos 

bloqueia  e  o  que  poderia  nos l ibertar.  Quase todos  que  começam 

psicoterapia, de alguma forma sabem dizer do que lhes faz sofrer 

e  deixam  escapar  suas  idéias  a  respeito  do  que  pode  ajudar, 

mesmo que não percebam. 

“Se  falta  enxofre  a  nossa  vida,  ou  seja,  se  lhe  falta  uma  magia 

constante,  é  porque  nos  apraz  contemplar  nossos  atos  e  nos 

perder  em  considerações  sobre  as  formas  sonhadas  de  nossos 

atos, em vez de sermos impulsionados por eles22” (Artaud). 

A  partir  do  trabalho  de  Guattari  e  Deleuze  em  torno  da 

esquizoanálise,  venho  sentindo  e  pensando  a  potência  cl ínica  da 

experimentação  na  prática  psicoterápica.  A  partir  de  suas 

percepções  e  idéias  do  que  sejam  o  desejo  e  o  inconsciente, 

esses  autores  sugerem  que  uma  ação  cl ínica  pode  ser  disparada 

por meio de experimentações. Como estar atento ao que bloqueia 

e ao que libera,  para  daí  inventar  as  experimentações adequadas 

a  cada  caso?  Um  caminho  possível,  por  onde  começar,  é  a 

invenção de uma espreita clínica a partir da qual, e contando com 

um variado estoque  de  leituras,  pode-se inventar  procedimentos 

de   experimentação  que  possam  servir  para,  em  cada  caso, 

praticar uma sondagem dos deslocamentos que possam funcionar. 

A  experimentação  considerada  nessa  perspectiva  nos  conduz  às 

possibil idades  de  produção  de  inconsciente ,  de  produção  de 

subjetivação,  de  movimentos  criativos.  Estamos  nas  vizinhanças 

22 A. Artaud, O teatro e seu duplo, Martins Fontes.
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de  como ela  é  investida  pelos  artistas  experimentais,  como John 

Cage23.  Para  ele,  o  termo  experimental  quer  dizer  “produzir  atos 

cujos efeitos se desconhece”. Freqüentar um conjunto de estratos 

quaisquer,  de  funcionamento  tonal,  como  por  exemplo:  as 

histórias  familiares,  os  enredos  das  relações  de  trabalho,  as 

conjugalidades  padronizadas,  os  bloqueamentos  do  corpo,  os 

problemas  para  falar,  as  normatizações  escolares...  perceber 

como  isso  funciona  e  que  consequências  tem  para  um  indivíduo 

ou  conjunto  social.  A  partir  daí,  experimentar  as  oportunidades 

que  cada  organização  nos  oferece  para  flexibil izá-la,  eventuais 

movimentos  de  desterritorialização,  l inhas  de  fuga  possíveis  etc. 

Ficar  à  espreita.  Inventar  dispositivos 24 ou  atos  de  cujo  efeito 

nada se sabe,  ou seja,  produzir  avarias  nas  máquinas  tonais ,  nas 

estruturas  representativas,  para  daí  extrair   um  outro  tipo  de 

funcionamento. 

John Cage  começa suas experimentações a partir  do território da 

música  tonal;  por  exemplo,  ele  subverte  o  piano,  aparelho 

supremo da  música  ocidental,  inserindo  pequenas  peças  em suas 

cordas (martelos, pregos, parafusos, etc.),  objetos que produzem 

quebras  no  sistema  original,  ao  mesmo  tempo  que  constituem  a 

invenção  de  um  novo  disposit ivo  musical  (pianos  preparados); 

pequenos  movimentos  para  encontrar  efeitos  imprevisíveis; 

poderia-se dizer que o grande “barato” de Cage, e talvez de todo 

“experimentador”,  seja  encontrar-se  com  esses  efeitos 

inusitados,  surpreender-se  diante  do  oceano  il imitado  das 

possibil idades,  abrindo  no  corpo  planos  de  composição  para  a 

produção de movimentos criativos.

Numa  clínica  funcionando  a  partir  da  esquizoanálise,  poderia-se 

23 Músico americano, que criou o termo música experimental.
24 “Um  dispositivo  é  qualquer  conjunto  de  peças  e  mesmo  de  ações  e  também  de  normas 

destinados a determinado fim; por isso, um dispositivo é sempre um dispositivo de algo, para 
algo... São combinações tendo em vista tal ou qual finalidade, mesmo que a finalidade seja 
apenas a de abrir a vida para melhores encontros “ (Luiz Orlandi).
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fazer  como na arte  experimental,  estar  sempre  atento  ao tipo de 

maquinaria  que  está  operando  para  bloquear  o  indivíduo  nas 

diferentes  situações  que  ele  vivencia.  Que  linhas  segmentárias 

prendem  suas  aberturas  de  saídas,  que  máquinas  molares 

tomaram  completamente  para  si  o  plano  de  organização e  como 

elas  impedem que  o  CsO25 se  desloque  ao  plano  de  imanência.  A 

partir  daí,  como  diz  Ricardo  Basbaun26,  “é  preciso  inocular  o 

germe  da  diferença  na  estrutura  da  coisa”,  pois,  mesmo  que  se 

afete  apenas  um elemento  numa  multipl icidade,  já  teremos  feito 

o  sufic iente  para  mudar  tudo.  Inventar  programas  experimentais 

junto  com  o  paciente  para  a  criação  de  novas  territorial idades 

existenciais,  deixando-lhe claro que a clínica é um encontro a ser 

comparti lhado, que não existem curas milagrosas e que o analista 

não  é  uma  espécie  de  intermediário  ou  atravessador  que  sabe 

algo  sobre  ele  que  ele  não  sabe,  algo  que  só  pode  ser 

descodificado por  um regime de signos ao qual  apenas o  analista 

teria acesso.

Vimos  que  Artaud  aposta  na  invenção  de  um  corpo  sem  órgãos, 

Nietzsche  nos  processos  de  esquecimento  ativo  disparados  pela 

potência  experimental  do  devir-criança  e  que  Winnicott  faz  toda 

sua  obra  girar  em  torno  do  brincar.  Mas  é  através   da 

esquizoanálise,  de  Guattari  e  Deleuze,  que  iremos  encontrar 

conexões  ampliadas  entre  esses  conceitos  e  elementos,  no 

sentido  de  fazermos  a  psicoterapia  acontecer  a  partir  de 

sucessivas  experimentações .  A  questão  principal  dessa  pesquisa 

é  justamente  esta:  como  investir  numa  clínica  psicoterápica 

esquizoanalítica,  como  investir  numa  esquizoterapia,  que 

privilegie  a  experimentação  como  seu  principal  disposit ivo  de 

intervenção?

25 Abreviação para Corpo sem Órgãos
26 Artista plástico brasileiro.
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“O  Corpo  sem  Órgãos  grita:  f izeram-me  um  organismo! 

dobraram-me  indevidamente!  roubaram  meu  corpo!  O  juízo  de 

Deus  arranca-o  de  sua  imanência,  e  lhe  constrói  um  organismo, 

uma  signif icação,  um  sujeito.  É  ele  o  estratif icado.  Assim,  ele 

oscila  entre  os  dois  pólos:  de  um  lado,  as  superfíc ies  de 

estratif icação  sobre  as  quais  ele  é  rebaixado  e  submetido  ao 

juízo,  e,  por  outro  lado,  o  plano  de  consistência  no  qual  ele  se 

desenrola  e  se  abre  a  experimentação.  E  se  ele  é  um  l imite,  se 

não  se  termina  nunca  de  chegar  a  ele,  é  porque  há  sempre  um 

estrato  atrás  de  outro  estrato.  (...)Combate  perpétuo  e  violento 

entre  o  plano  de  consistência,  que  libera  o  CsO,  atravessa  e 

desfaz  todos  os estratos,  e  as  superfícies  de  estratif icação  que  o 

bloqueiam e rebaixam27”.

Mas o que queremos dizer quando falamos em experimentação?

A  psicoterapia  é  apenas  um  modo,  um  estilo,  uma  configuração 

de clínica,  assim como tantas outras coisas  podem ser  – l istá-las 

seria  uma  tarefa  sem  fim.  Quando  a  psicoterapia  é  injetada  de 

outros  modos  de  cl ínica,  através  dos  processos  experimentais, 

ela  é  levada  a  um  limite  em  que  a  função  de  inventar 

experimentações  faz  com  que  a  própria  psicoterapia  seja 

reinvestida  incessantemente  pelos  disposit ivos  que  cria.  Por 

exemplo,  Guattari  dizia,  isso  é  muito  conhecido,  que  em  certos 

casos  dever-se-ia  receitar  poesias28.  Temos  aí  dois  modos  de 

clínica  funcionando  em  intersecção  –  psicoterapia/poesia,  duas 

configurações  clínicas  acionando  um  processo  experimental. 

Imaginemos  então,  que  o  terapeuta  não  apenas  receite  a  poesia 

para ser l ida pelo paciente em outro momento, mas que proponha 

que  a  leitura  seja  feita  durante  uma  sessão,  seja  pelo  paciente, 

por  ele  próprio,  ou  por  ambos  num sistema  de  revesamento.  Os 
27 DELEUZE, Giles & GUATTARI, Félix. Mil Platôs. V.3, Ed. 34, P. 22.
28 Conf. Félix Guattari e Suely Rolnik, Micropolitica: Cartografias do desejo, Vozes.
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efeitos  dessa  experiência  poderiam  afetar,  de  modo  imprevisível 

e  irreversível,  tanto  o  paciente  e  o  terapeuta,  como  a 

psicoterapia em todos os seus territórios. A clínica não é assunto 

privado  das  ciências  da  saúde,  da  psicoterapia  ou  das  psico-

análises, assim  como as experimentações não o são de cientistas 

e  artistas.  A  poesia  pode  estar  atravessada  por  uma  potência 

clínica,  tanto  quanto  a  psicoterapia.  No  momento  em  que 

fazemos  a  questão  da  experimentação  tomar  maior  espaço  no 

campo  da  psicoterapia,  estamos  multipl icando  a  intervenção  de 

diferentes  configurações  clínicas  nos  processos  de  invenção  de 

saúde  do  campo psicológico.  Há sempre  invasão  de  domínios  uns 

pelos  outros  porque  domínio  algum  tem  o  monopólio  dos  fluxos 

moleculares. 

Os  processos  esquizos  (ou  maquínicos)  podem  estender-se  por 

dois  caminhos  diferentes,  e  ao mesmo tempo muito  próximos um 

do  outro  -  o  primeiro  diz  respeito  aos  desabamentos 

(breakdown),  as  catástrofes,  ao  perigo  da  queda  em  um  buraco 

negro,  e  o  segundo  é  o  das  aberturas  de  saída  (breakthrough), 

da  composição  de  planos  que  sustentem  a  produção  desejante 

(composição  de  platôs),  “isso  porque  o  Corpo  sem Órgãos  (CsO) 

não  pára  de  oscilar  entre  as  superfícies  que  o  estratif icam  e  o 

plano  que  o  l ibera29”.   Pela  prática  da  experimentação,  como 

operação  no  plano  de  imanência,  e  do  nomadismo,  como 

movimento  por  esse plano,  o  CsO  faz  funcionar  a  desarticulação 

como  oposição  ao  conjunto  dos  estratos  relacionados  a  nós  –  o 

organismo, a signif icância e a subjetivação 30.

Os  blocos  que  compõem  este  trabalho  pretendem  comprovar  o 

quanto  vem sendo  viável  essa  prática  de  uma experimentação  e, 

por  conseguinte,  o  quanto  é  consistente  a  perspectiva  de  uma 

29 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil Platôs v. 3, Ed. 34, p. 23.
30 Idem. p. 22.
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esquizoterapia.

* * *
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Caso Diego

O caso que apresentarei  a seguir,  de um menino de dez anos que 

pratica  psicoterapia  comigo  há  seis  meses,  é  exemplo  de  como o 

disparador  de  criação  de  experimentações  cl ínicas  pode  vir  do 

próprio caso.

Parece  que  ele  vive  em  um  mundo  à  parte,  mas  de  repente, 

quando  questionado,  ele  responde  como  se  estivesse 

participando da aula31. 

Essa  frase,  presente  no  Relatório  sobre  o  aluno  Diego ,  resume o 

que a escola teve como motivo para sugerir  à  mãe do garoto que 

procurasse  um  psicólogo  para  tentar  ajudá-lo.  Segundo  o 

relatório,  Diego (10 anos) estava com problemas de distração ,   e 

por  causa  disso  diziam  que  havia  ocorrido  uma  queda em  seu 

desempenho  comportamental  e  acadêmico.  Na  visão  da  mãe  o 

menino  também  parecia  muito  tímido  e  distraído,  motivo  pelo 

qual  ela  falava  que  não  ficaria  tranqüila  em  permitir  que  ele 

saísse  sozinho;  ela  tinha  medo,  principalmente,  de  que  ele  se 

perdesse ou fosse atropelado. 

A  escola  tem  apenas  uma  turma,  que  no  iníc io  t inha  35  e  agora 

25  alunos.  Trata-se  de  um  projeto  de  um  homem  que  eles 

chamam  de  “Diretor”,  mas  que  quase  nunca  está  na  escola;  faz 

visitas  duas  vezes  ao  ano  e  mora  no  Canadá.  Há  sete  anos  o 

Diretor  escolheu  35  crianças  de  famíl ias  de  baixa  renda  e 

ofereceu  bolsas  de  estudos  integrais  para  todas  elas, 

constituindo-se  como uma  instituição  de  caráter  f i lantrópico.   As 

31 Relatório sobre o aluno Diego , produzido por suas  professoras.
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palavras  do  Diretor  para  as  mães,  quando  do  início  do  projeto, 

eram  muito  prometedoras,  mas  pouco  claras:  Nós  temos  planos 

para o futuro dos seus f i lhos .  Nenhuma famíl ia paga mensalidade 

e a escola organiza o ano das crianças: segunda a sexta das 7.30 

as 16hs;   frequentes viagens  a  um sít io  que pertence ao  Diretor, 

ocupando-lhes  os   feriados  e  uma  semana  das  férias  de  um mês 

em  janeiro;  mais  o  jantar  no  dia  25  de  dezembro.  Não  existe 

nenhuma  espécie  de  contrato  entre  as  famíl ias  e  a  instituição.  A 

mãe de Diego,  assim como quase  todas  as  outras,  trabalha  como 

empregada  doméstica  e  não  acredita  ter  outra  possibil idade  de 

ver  o  fi lho  estudando  em  uma  escola  particular,  além  dessa.  A 

idéia  de ter  o fi lho expulso e, logo, passando a frequentar a rede 

pública,  é  vista  com  muito  desagrado  por  todas  elas.  Por  essa 

razão,  o  discurso  da  mãe  de  Diego  expressa  os  sentimentos  de 

quem  sente-se  refém  de  uma  instituição  que  não  lhe  passa  um 

mínimo  de  poder  de  intervir  no  futuro  escolar  do  seu  fi lho,  sem 

passar pelo risco de serem expulsos do projeto.

A  mãe  de  Diego  disse-me  que  tem  um estilo  mais  contestador  e 

crítico  do  que  as  outras,  e  que  por  isso,  muitas  vezes  acaba 

assumindo  o  lugar  de  representante  do  grupo  de  mães  quando 

elas  querem  fazer  pedidos,  críticas  e  intervenções  junto  a 

direção.  A  casa  em  que  ela  trabalha  de  segunda  a  sexta,  divide 

muro  com  a  Escola,  e  isso  mostrou-se  muito  signif icativo  para 

entender  a  situação  do  menino,  além  dos  enfrentamentos  e 

questões  puramente  psicopedagógicas  demonstrados  pelas 

professoras  no  relatório.  Segundo  a  mãe  de  Diego,  o  fato  dos 

seus  patrões serem  membros  do  Partido  dos  Trabalhadores, 

enquanto  que  o  Diretor  tem  alianças  num  partido  adversário 

desse,  poderia  estar  produzindo um aumento  de tensão entre  ela 

e  a  escola  e  isso  poderia  ter  influenciado  o  pedido  de 

encaminhamento  de  Diego  ao  psicólogo,  como  condição para  ele 

permanecer  na  escola.  Segundo  ela,  a  Diretora  ficou  muito 

25



surpresa  e  um  pouco  sem  jeito quando  em  poucos  dias  ela 

anunciou  que  havia  encontrado  um  psicólogo  para  o  fi lho.  Ela 

pensou  que  isso  poderia  signif icar  que  a  escola  tinha  um 

espectativa  de  que  eles  não  conseguissem  dar  conta  do 

encaminhamento,  mesmo  porque,  em  outras  situações,  a  escola 

havia  encaminhando  alunos  aos  prof issionais  com  quem  possuía 

relações.   A  Diretora  -  mulher do  Diretor  –  poderia  desconfiar 

que ela escutasse segredos através do muro e poderia estar farta 

de  manter  uma  rebelde em sua  escola.  Essa  luta  de  forças  entre 

a  mãe  e  a  Diretora  poderia  ser  um  dispositivo  que  estaria 

fazendo  Diego  inventar  um  mundo  para  si,  habitado  com  muita 

timidez  e  silêncio.  Diego  pareceu  concordar  com  isso  quando  eu 

disse  para  a  sua  mãe,  em  uma  de  nossas  sessões,  que  via  no 

atrito  entre  ela  e  a  Diretora  um  dos  possíveis  motivos  para  o 

impasse que ele estava vivendo – atento a conversa, ele esboçou 

um  sorriso  e  vibrou  com  os  dois  braços,  quase 

imperceptivelmente, sem que a mãe percebesse. 

Diego  estava  ficando  sem ação  e  as  professoras  perceberam que 

havia  algo  de  estranho,  como  expõem  em  outra  frase  do 

relatório:  “Nota-se  que  durante  a  explanação  de  um  assunto 

relevante  ao  conteúdo  a  ser  desenvolvido,  sua  postura  é  sempre 

de  distração,  sempre  manipulando  seus  materiais,  como 

desenhando,  brincando com seu lápis  e borracha como se fossem 

brinquedos (sic)” 32.  Elas  consideravam que durante  todo  o  tempo 

de  suas  aulas,  o  garoto  estivesse  distraído  brincando  com  seu 

lápis  e  sua  borracha,  como  se  estivesse  desenhando.  A  cena 

descrita pela professora coloca o foco do problema na questão da 

distração,  no  fato  do  garoto  não  estar  com  sua  atenção  no 

conteúdo  que  está  sendo  dado.  Por  esse  motivo,  segundo  o 

relatório,  ele  não  estaria  aprendendo  e  seu  rendimento  havia 

caído.  Mas  por  outro  lado,  a  mesma  frase  possui  um  sentido 

32 Relatório sobre o aluno Diego
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diferente,  pois  mostra  que  Diego,  apesar  de  tudo,  conseguiu 

inventar  um  mundo  para  si  através  do  brincar  com  o  lápis  e  a 

borracha e do desenho; aí  vemos como ele  produziu sua clínica e 

temos  o  indicador  de  por  onde  começar  as  experimentações. 

Talvez,  além  das  interferências  que  a  luta  que  a  sua  mãe  e  a 

diretora  protagonizavam,  ele  estivesse  tentando  fazer  uma 

negociação entre o mundo que preferia,  brincando e desenhando, 

e  o  mundo  que  a  professora  lhe  apresentava  como  sendo 

relevante.   Pelo  que  dizem  em  outro  momento  do  relatório,  as 

professoras  sabiam  que  Diego  gostava  especialmente  das 

atividades propostas  nas  aulas  de Arte:  “é  muito  criativo  quando 

se trata de desenvolver algo como: desenhos, objetos com sucata 

e  outros.  (...)  Apresenta  muita  vontade  de  participar  e  f ica 

aparentemente alegre quando são propostos desenhos livres e/ou 

com tinta”(sic).  Além de ser muito interessado nessas atividades, 

parece que Diego possui  algumas virtudes e faci l idades: “Quando 

é  proposto  um  desenho  o  aluno  é  cuidadoso  nos  detalhes,  com 

traços  suaves  e  firmes.  Faz  leituras  de  i lustrações,  observando 

detalhes  em  que  as  vezes  a  sala  não  percebe.  Sua  percepção  é 

bem  eficaz,  no  que  se  trata  de  desenhos  abstratos  e 

geométricos”(sic).   

Diego  teve  as  suas  possibil idades  de  brincar  reduzidas  a  hora  do 

recreio,  as  aulas  de  natação  e  as  atividades  de  arte...  um  “diag-

nóstico” parecia muito claro, o garoto estava adoecendo porque a 

situação  que  estava  vivendo  limitava  as  suas  possibi l idades  de 

expressar-se criativamente através do brincar.  Era o caso de uma 

criança  deixando  de  ser  criança,  ou  melhor,  perdendo  seu  devir-

criança,  para ter  de cumprir  com as exigências  do mundo adulto, 

donde o seu mundo à parte  funcionava como uma forma de resis-

tência  e  tentativa  de  manter  um  mínimo  da  sua  capacidade  de 

brincar,  mesmo que  fosse  com o  lápis  e  a  borracha  nas  aulas  de 

matemática, como consta no relatório. 
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A  partir  desses  elementos,  por  onde  poderíamos  começar  a  criar 

experimentações  que  ajudassem Diego a sair  do impasse  que es-

tava  vivendo?  Primeiro,  não  resta  dúvidas,  era  necessário  obter 

das suas posturas e palavras os indicadores de sua própria dispo-

sição  de  sair  dessa  situação  e  de  que  modo;  era  necessário  sa-

ber, por exemplo, se Diego gostaria de permanecer naquela esco-

la,  ou mesmo,  se  ele  desejava  continuar  estudando,  se  de  algum 

modo ele considerava isso importante ou interessante. Foram ne-

cessárias  poucas  conversas  para  que  ficasse  claro  que ele  gosta-

ria  de  continuar  na  mesma  escola,  caso  a  situação  melhorasse. 

Essa  série  de  conversas  com ele,  sobre  o  que  gostaria  de  fazer, 

donde  algumas  foram  realizadas  junto  com  sua  mãe,  foram  um 

primeiro movimento no sentido de garantir  a Diego que na psico-

terapia  haveria  espaço e  tempo para  que  ele  falasse  o  que  acha-

va  ser  melhor  pra  si.  As  vezes,  por  causa  da  sua  timidez  inicial, 

era  necessário  esperar  por  um  longo  tempo  até  que  ele  respon-

desse  uma pergunta  que  eu fazia,  e  nesse  tempo de  espera,  não 

raro  era preciso  que  eu interviesse  para  evitar  que  sua  mãe res-

pondesse  por  ele.  Esse  tipo  de  interferência  da  mãe  favorecia 

com  que  Diego  mantivesse  sua  posição  de  pouca  ação  em  nome 

próprio,  situação  que  precisava  ser  modificada  para  que  ele  co-

meçasse  a  produzir  alguns  espaços  de  singularidade.  Por  causa 

disso,  as  sessões  de  psicoterapia  funcionavam  como  encontros 

em que ele pudesse expressar-se mais  l ivremente,  onde ele seria 

escutado,  mesmo  que  demorasse  a  falar.  Depois  de  garantido  o 

seu  espaço,  numa  relação  de  confiança  com  o  psicoterapeuta  e, 

f icando  claro  que  o  objetivo  de  nossos  encontros  era  encontrar 

um modo  de  ajudá-lo  a  viver  melhor,  era  preciso  criar  disposit i -

vos  por  onde  Diego  pudesse  investir  em  modos  de  sair  daquela 

situação complicada,  era preciso inventar as brincadeiras e expe-

rimentações adequadas ao seu caso.

No  caso  de  Diego,  uma  série  de  elementos,  dos  quais  citamos 

28



apenas alguns, estavam funcionando agregadamente para impedir 

que sua  potência  experimental  típica  de  criança,  seu devir-crian-

ça,  viesse a realizar-se  plenamente.  Outros disposit ivos  bloquea-

dores  poderiam  ser  inseridos  nesses  mapas,  porém,  sejam  quais 

ou quantos  eles  fossem,  não o tomaríamos no sentido  de desco-

brir  uma origem ou  causa  para  os  impasses  do  menino,  para  daí 

construir  uma  arqueologia  monumental/memorial  a  ser  analisada 

e  elaborada.  A  esquizoanálise,  a  partir  da  qual  estamos  pesqui-

sando  modos e  efeitos  de  uma psicoterapia  experimental,  aponta 

noutro  sentido.  No  trabalho  cartográfico  de  um  caso,  segundo 

Deleuze, deve-se fazer com que os mapas se superponham de tal  

maneira  que  cada  um  encontre  no  seguinte  um  remanejamento,  

em vez de encontrar nos precedentes uma origem: de um mapa a 

outro,  não se trata da busca  de uma origem, mas de uma avalia -

ção  dos  deslocamentos33. Desse  modo,  os  mapas  na  clínica  são 

construídos  como distribuição  de  impasses  e  de aberturas,  sendo 

a função do psicoterapeuta,  subsumindo-se ao caso 34,  ativar  uma 

espécie  de  espreita  clínica  para  cobrir  ambos  os  flancos.   Não  é 

só  uma  inversão  de  sentido,  mas  uma  mudança  pragmática.  No 

momento  em  que  construímos  os  mapas  de  um  caso  apontando 

no sentido dos deslocamentos, todos os novos trajetos e as novas 

explorações  de  meios  irão  operar  uma  redistribuição  completa 

dos  planos  que  compõem  os  territórios  existenciais  do  indivíduo 

num dado  momento  –  numa multiplic idade,  basta  inserir  um ele-

mento  para  que  tudo  mude.  A  partir  disso,  a  esquizoanálise  pro-

põem outros meios de intervenção clínica:

“Onde  a Psicanál ise  diz:  Pare,  reencontre  o  seu eu,  seria  preciso 

dizer:  vamos  mais  longe,  não  encontramos  ainda  nosso  Corpo 

sem  Órgãos,  não  desfizemos  ainda  suficientemente  nosso  eu. 

Substituir  a  anamnese  pelo  esquecimento,  a  interpretação  pela 

experimentação.  Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo,  é 

33 Cf. Gilles Deleuze, Critica e clínica, Ed. 34, p. 75.
34 Cf. Gilles Deleuze, O metodo de dramatização, Em A Ilha deserta, Iluminuras.
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uma questão  de vida  ou de morte,  de juventude  e de velhice,  de 

tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide35”

Essa  inversão  de  sentido  na  clínica  só  é  possível  porque  Deleuze 

e  Guattari  l ibertam  o  desejo  da  relação  sujeito-objeto,  onde 

havia  sido  instituído  em  torno  do  Édipo  psicanal ít ico,  e  o 

descobrem  como  fluxo,  inominável  e  assignif icante.   Para  eles 

desejo  é  fluxo  e  corte  de  fluxo,  e  o  inconsciente  é  um complexo 

de  máquinas  desejantes  –  daí  a  denominação  inconsciente 

maquínico.  Máquina  é qualquer  sistema de fluxo e corte de fluxo, 

seja uma máquina técnica,  social  ou desejante - essa última,  que 

supera simultaneamente  o  mecanismo da técnica  e  a organização 

do  organismo 36.   Sendo  o  inconsciente  maquínico,  molecular, 

avesso  às  estruturas  e  representações  que  o  reprimem  e 

recalcam,  ele  está  voltado  para  a  criação  –  o  inconsciente  então 

é  concebido  como fábrica 37,  povoamento  de  máquinas  desejantes 

funcionando  por  acoplamento  rizomático,  f luindo  num  plano  de 

consistência  que autoriza todas  as travessias  possíveis 38.  Dito  de 

outro modo, para a esquizoanálise  a questão seria “(...)  passar o 

desejo  para  o  lado  da  infra-estrutura,  para  o  lado  da  produção, 

enquanto  se  fará passar  a  família,  o  Eu,  a  pessoa para o  lado  da 

anti-produção39”.  Não  sendo  o  caso  de  uma  superação  dialética 

ou  evolutiva,  que  está   aí  colocada,  já  que  a  diferença  entre  as 

máquinas  desejantes e as outras é de regime de funcionamentos, 

ou  seja,  enquanto  as  máquinas  desejantes  funcionam  de  modo 

molecular  num  plano  de  consistência,  as  máquinas  técnicas  e 

sociais  funcionam  de  modo  molar  num  plano  de  organização.  Os 

dois  planos  coexistindo  num mesmo corpo,  enquanto  que o  corpo 

sem  órgãos,  como  um  pêndulo,  oscila  entre  os  dois,  correndo  o 

perpétuo  risco  de  ser  capturado  e  estratif icado  pelo  plano  de 

35  Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mil Platôs: Capitalsimo e Esquizofrenia. V. 3, Ed. 34, p. 11.
36 Conf. Gilles Deleuze e Félix Guattari, O Anti-édipo, Assírio e Alvim, pp. 280-281. 
37 Conf. O Anti-Édipo.
38 Félix Guattari, Inconsciente maquínico: ensaios de esquizoanálise, Papirus. P. 11.
39 Idem. P. 279.
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organização  e  suas  maquinações  molares,  assim  como  de 

sucumbir  às  forças  disjuntivas  do  plano  de  consistência  e 

esvaziar-se  numa  aleatoriedade  caótica  improdutiva,  donde  faz-

se  necessária  uma  prudência  como  arte  das  doses,  para  que  o 

CsO seja l iberado suavemente para o lado do plano de imanência 

do  desejo,  tornando-se  pleno  e  criativo.  Nunca  interprete, 

experimente!  À  técnica  interpretativa  psicanalítica  a 

esquizoanálise  propõem  a  experimentação  rizomática  como 

dispositivo de flexibil ização, será por sucessivas experimentações 

que  se  poderá  efetivamente  vivenciar  processos  de  criação  de 

inconsciente,  a  partir  de  um  remanejamento  da  memória  e  da 

ampliação  dos  territórios  individuais  singularizados.  “Onde  o 

inconsciente  foi  voltado  para  o  futuro,  cuja  trama  não  seria 

senão  o  próprio  possível,  o  possível  à  f lor  da  l inguagem,  mas 

também  o  possível  à  f lor  da  pele,  à  flor  do  sócius,  à  flor  do 

cosmo...40”. 

* * *

Tenho  notado  que  todo  caso  traz  indícios  ou  signos  que  fazem 

pensar em saídas possíveis.  Para o começo de um processo expe-

rimental  em  psicoterapia  isso  é  fundamental  e  está  diretamente 

l igado  ao  que  diz  Deleuze,  que  devemos  nos  submeter  ao  caso, 

f icar  embaixo,  não  sobrecodificá-lo  com  interpretações,  f icar, 

como  dissemos,  à  espreita  do  que  o  caso  pode  indicar-nos  como 

saída  possível  pela  via  da  experimentação.  O caso  de  Diego  con-

firma isso.  Mesmo que ele não tenha dito nada sobre o seu sofri -

mento a ninguém,  a escola  percebeu que  algo  não  ia  bem, o  que 

chamaram  de  distração .  Diego  não  diz  o  que  está  acontecendo, 

não fala  que tem um problema para a mãe,  nem para a professo-

ra,  nem para  mim.  Se  não  fosse  pela  fala  da  mãe  e  pelo  relató-

rio,  a  julgar  apenas  pelo  seu modo tímido,  não seria  possível  di -

40 Idem, p. 10.

31



zer  que  lhe  houvesse um problema.  Se eu perguntava  a ele  se  ir 

mal de notas era bom ou ruim ou outra coisa, ele apenas concor -

dava  ou  discordava  com  a  cabeça.  Então,  de  onde  partir?  É  o 

caso  que  diz  –  Diego  sente-se  feliz  com  as  atividades  de  arte  e 

gosta de brincar; temos aí a indicação de uma saída possível  pela 

via da experimentação,  ou melhor, temos a indicação de uma ex-

perimentação  possível,  que  possa  vir  a  ser  produtiva  no  sentido 

da  invenção  de  saídas.  No  caso  de  Diego,  em  desenhar  há  algo 

que  faz  partir!  É  assim  que  Deleuze  e  Guattari  dizem  dos  movi-

mentos  que  disparam  desterritorializações  absolutas 41.  Com Die-

go então, começamos experimentando desenhar.

O jogo do rabisco foi  inventado por  Winnicott  como experimenta-

ção  clínica  e  ocorre  entre  o  psicoterapeuta  e  o  paciente,  geral-

mente uma criança. Eis o programa: um dos dois faz um primeiro 

traço no papel  e o outro  complementa  o  desenho; e assim suces-

sivamente  e  alternadamente.  Eu  fiz  uma pequena modificação  no 

programa  do  jogo,  não  fazendo  a  troca  do  papel  depois  de  dois 

rabisco,  deixando,  assim,  o  desenho  produzir-se  extensivamente 

pelo papel,  em sessões que duravam em média uma hora e meia. 

Propus  a  Diego  que  desenhássemos  juntos  e  expliquei  o  jogo  do 

rabisco.  Ele  aceitou  a  proposta  com entusiasmo,  por  tratar-se  de 

desenhar.

Desenho 1

41 Cf. capítulo “O processo”, em O Anti-édipo, Assirio e Alvim.
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A proposta era desenharmos livremente,  ou seja,  sem fazer cópi-

as,  porém,  duas  imagens  de  rostos  foram copiadas  de  livros  que 

estavam  por  perto.  Ao  centro,  o  rosto  de  um  porco  que  estava 

desenhado  na  capa  de  uma  edição  do  livro  A  Revolução  dos  Bi-

chos42,  de  George  Orwell,  que  estávamos  lendo  juntos,  com  o 

propósito  de pesquisar,  ver como funcionava a sua relação com a 

leitura - o porco ancião de óculos era o l íder dos bichos revoluci -

onários.  Ao  lado,  a  esquerda,  o  rosto  de  um  soldado  pintado  no 

quadro  A  rendição  de  Brenda  ou  As  lanças ,  de  Diego  Velázquez, 

que  estava  em  um  livro  na  mesa  que  usávamos  para  desenhar. 

Os dois rostos foram incorporados. Aproveitei  o interesse dele no 

livro  com  cópias  das  obras  de  Velázquez  e  sugeri  que  ele  esco-

lhesse  alguma  delas  para  que  nós  dois  tentássemos  copiar,  no 

mesmo  estilo  do  jogo  do  rabisco,  um  desenhando  após  o  outro. 

Ele  folheou  o  l ibreto  e  escolheu  A  Vênus  ao  espelho,  que  dese -

42 Editora globo. 1980. 12 ed. Porto alegre.
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nhamos durante duas sessões, cerca de três horas de trabalho.

Desenho 2

    

O  resultado  da  cópia  nos  surpreendeu,  havíamos  ido  além  das 

nossas  expectativas.    Fiquei  curioso  por  saber  porque  ele  havia 

escolhido  justamente  esse,  em que  há  uma moça  nua  e  uma cri -

ança  angelical  e,  decepcionando  minhas  possíveis  confabulações 

interpretativas,  ele  disse  que  “esse  era  mais  fácil  de  desenhar”. 

Entendi  que  o  jeito  era  continuarmos  desenhando  e  ampliarmos 

os  dispositivos  que  poderíamos  ter  a  disposição.  Desenhar  havia 

mostrado suas virtudes.

“...uma psicoterapia  de tipo profundo pode ser efetuada sem tra-

balho  interpretativo(...).  O  momento  signif icativo  é  aquele  em 

que  a  criança  se  surpreende  a  si  mesma,  e  não  o  momento  de 

minha arguta interpretação43”.

43 Donald Winnicott, O brincar e a realidade, Imago, p. 75.
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Em um de nossos encontros, convidei-o para passear comigo pelo 

bairro  e  fi lmarmos  nas  ruas  com  a  câmera  de  vídeo.  Em  nossa 

sessão  anterior,  havíamos  mexido  um  pouco  com  a  câmera,  de 

modo  que  ele  já  sabia  como  manuseá-la  minimamente.  Sugeri 

que ele  levasse a câmera  consigo  e  que  fi lmasse  o  que  quisesse, 

enquanto  caminhávamos.  Andamos  algumas  quadras  e  ele  fi lmou 

muito  pouco,  parecendo  preocupado  com a  reação  dos  transeun-

tes que observavam o que fazíamos. Entramos numa padaria para 

comprar água e depois  sentamos em frente,  numa pequena esca-

daria.  Perguntei  se  ele  preferia  f i lmar  ou  desenhar,  e  ele  disse, 

sem titubear: desenhar! 

Ao  mesmo tempo em que  ele  comia  lentamente  o  salgadinho  que 

comprara  na  padaria,  observava  atento  a  movimentação  de  car-

ros  e  pessoas  no  cruzamento.  Perguntei  o  que  ele  estava  vendo 

naquela esquina, o que lhe chamava a atenção -  as pessoas!, ele 

disse.  Sugeri  para  Diego  que  cada  um  de  nós  fi lmasse  alguma 

coisa  naquele  cruzamento  por  dez  segundos  e  depois  passasse  a 

câmera  ao  outro,  para  que  fizesse  o  mesmo,  e  assim  sucessiva-

mente,  como no  jogo  do rabisco.  Fizemos isso  durante  uns  trinta 

minutos  e  na  semana  seguinte  assistimos  o  resultado  juntos  na 

televisão. 

Saímos  da  padaria  e  fomos  até  um  sebo  para  comprar  l ivros  de 

arte, dos quais poderíamos fazer novas cópias de pinturas, já que 

A  vênus  ao  espelho  tinha  nos  estimulado  a  continuar  com o  tra-

balho. Ao sairmos da livraria,  entramos numa loja de artigos reli -

giosos,  pois  eu  queria  comprar  incensos.  Vendo-me  escolhendo 

incensos,  Diego  ficou  interessado  por  aqueles  odores  que  nunca 

tinha  sentido.  Ao  mesmo  tempo  que  conversava  com  as  moças 

que  trabalhavam na  loja,  cheirava  um a  um os  incensos  que  en-

contrava  na  estante,  fazendo  uma  espécie  de  mapa  onde  dispu-

nha  suas  preferências,  enquanto  comentava  sobre  cada  cheiro. 
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Logo  ele  perguntou  para  mim o  que  eu achava  dele  levar  um in -

censo  para  dar  a  mãe.  Respondi  que  sim,  achava  uma  ótima 

idéia,  não  apenas  por  tratar-se  de  um  presente,  mas  principal -

mente para deixá-lo fazer a experiência  até o final,  com o ato  da 

compra. Com ajuda da moça ele escolheu um incenso de morango 

e outro de sândalo, pagou e então saímos caminhando em direção 

a minha casa,  onde sua  mãe estaria  esperando.  Mas no caminho, 

percebendo que estávamos adiantados,  levei-o ao bar  do Zé, que 

tem em suas paredes gaiolas com canarinhos e aquários com pei -

xes e  caramujos.  Ali,  Diego  experimentou água mineral  com gás, 

pela primeira vez,  e achou amarga e pediu l imão e açúcar  ao seu 

Zé.  Chegamos em casa  e  ele  entregou o  presente  a  mãe,  que  na 

semana  seguinte  disse-me,  rindo  e  achando  a  situação  engraça-

da,  que os vizinhos  “crentes”  estiveram preocupados  com o chei-

ro de macumba exalando da casa.  

“A  criança  não  pára  de  dizer  o  que  faz:  explorar  os  meios,  por  

trajetos  dinâmicos,  e  traçar  o  mapa  correspondente.  Os  mapas  

dos trajetos  são essenciais  à  atividade  psíquica.  O que o peque-

no  Hans  reivindica  é  sair  do  apartamento  familiar  para  passar  a  

noite na vizinha e regressar na manhã seguinte...44”

No  encontro  seguinte,  pesquisando  em  minha  estante  de  l ivros, 

Diego  interessou-se  pela  imagem  de  Nietzsche  na  capa  de  um 

edição da Obras  Incompletas,  ao que passamos a fazer  outro  de-

senho.  Ao final,  ele  f icou muito  surpreso com o resultado  e  mos-

trou eufórico para a sua mãe, quando ela chegou para buscá-lo:

Desenho 3

44 Gilles Deleuze, O que as crianças dizem, em Crítica e Clínica, Ed. 34, p. 73
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Em nosso  próximo  encontro,  a  fim  de  interferir  na  relação  entre 

Diego e sua mãe,  no sentido de que ela pudesse contribuir  em li-

berar  maiores  possibil idade  para  ele  tomar  o  mundo  numa  expe-

rimentação,  e  também  para  que  ele  experimentasse  desenhar, 

sugeri  ao  garoto  que  convidássemos  sua  mãe  para  desenhar  co-

nosco.  Ele gostou da idéia. Pedi para que ele próprio a convidas-

se  e  explicasse  como funcionava  o  jogo  do  rabisco.  Inicialmente, 

ela  teve  receios  em brincar  conosco,  mas  acabou  aceitando  o 

convite,  quando Diego disse-lhe que era  para usar a criatividade . 

Começamos  cada  um desenhando  depois  do  outro,  e  depois  pas-

samos a desenhar todos ao mesmo tempo.

Desenho 4
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Esse  desenho,  criado  em  duas  horas  de  trabalho  inspirado  pela 

música  de  John  Coltrane,  contém  muitos  movimentos,  cenas 

acontecendo  em  todos  os  espaços.  São  pequenas  histórias  em 

navios,  pára-quedas,  guarda-chuva,  janelas,  jardins  e  a 

movimentação  dos  insetos,  uma  centopéia,  uma  barata,  uma 

lesma com caracol,  etc.  O  sol  e  a  lua  observando  a  agitação  dos 

pequenos  seres  humanos  em  diversas  situações.  Então 

compreendi  que  ele  havia  sentido  o  espírito  da  coisa,  usar  a 

criatividade.  O  jogo  do  rabisco  coloca  os  participantes  numa 

estado  de  expectativa  e  interferência  mútua,  onde  um  linha  que 

um  faz  dispara  um  pensamento  no  outro,  fazendo  do  desenho 

uma mapa de histórias  produzidas  coletivamente,  donde ao final, 

já não sabe-se mais quem realizou cada traço. 
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Quando  já  estávamos  no  terceiro  mês  de  encontros,  a  Diretora 

pediu  para  a  mãe  de  Diego  perguntar-me  “qual  foi  o  milagre?”. 

Diego  havia  se  deslocado  daquela  crise.  Respondi  que  não  sabia, 

que  apenas  tinha  tentado  não  atrapalhá-lo.  Como  diria  Guattari: 

“Não  atrapalhar.  Em  outras  palavras,  deixar  como  está.  Ficar 

bem  no  limite,  adjacência  do  devir  em  curso,  e  desaparecer  o 

mais  cedo  possível45”.  Sua  mãe  também  notou  suas 

transformações, assim como ele próprio. Então, quase no final  do 

ano  letivo,  marcamos  uma  reunião  na  escola,  da  qual 

participaram  eu,  Diego  e  sua  mãe,  a  diretora  e  as  professoras 

que escreveram o relatório. De um modo geral, a escola percebeu 

que  Diego  teve  uma  signif icativa  melhora,  porém,  ele  não 

conseguiu  recuperar  as  notas  baixas  e  ainda  mostrava-se  muito 

tímido para falar com elas. Tendo uma avaliação geral positiva do 

aluno, garantiram que ele continuaria na escola no próximo ano e 

fizeram  votos  para  que  ele  melhorasse ainda  mais.  As 

professoras  pediram minha  opinião  sobre  algumas  características 

do  aluno,  como  por  exemplo,  o  que  eu  achava  do  menino 

freqüentemente  não  responder  a  elas  quando  questionado.   Isso 

parecia-me  muito  signif icativo,  já  que  Diego,  depois  de 

estabelecermos  a  confiança  necessária  para  o  trabalho  clínico, 

mostrou-se  muito  comunicativo  em  nosso  encontros.  Disse-lhes 

que  talvez  isso  tivesse  a  ver  com  o  fato  de  nós,  adultos, 

geralmente  não  termos  disposição  para  saber  do  mundo  da 

criança  a  partir  delas  próprias  -  o  que  ela  pensa  e  faz  –  e  que 

por  causa  disso,  suas  ações  acabavam  sendo  sufocadas  pelas 

interpretações  que  fazíamos a  partir  dos  nossos  referenciais.  Um 

exemplo  dessa  situação,  foi  um  desenho  que  pedi  para  Diego 

fazer  quando  ele  não  queria  comentar  um  caso  que  lhe 

acontecera  na  escola,  logo  no  primeiro  mês  de  terapia.  Por  ter 

bagunçado ou conversado durante  uma aula,  a Diretora foi  a sala 

para  repreendê-lo,  o  que  foi  motivo,  na  época,  de  preocupações 

da  sua  mãe  em  relação  a  uma  possível  expulsão.  Como  ele  não 

45 Félix Guattari, Revolução Molecular, Brasiliense, p. 139.
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queria  falar  comigo  sobre  isso,  pedi-lhe  que  desenhasse  sozinho 

esse encontro entre ele e a diretora:

Desenho 5

Considerei,  a  partir  daí,   que havia  impedimentos  na relação que 

Diego  tinha  com  algumas  professoras  e  que  poderia  ser 

interessante  criar  um  novo  tipo  de  experimentação  para  que  ele 

experimentasse  o  falar .  Assim,  quando  nos  encontramos  no  ano 

seguinte,  combinei  com  ele  alguns  horários  em  que  ele 

telefonaria  para  mim,  de  sua  casa.  Associado  a  essas  sessões 

telefônicas,  Diego  ganhou  de  sua  mãe  um telefone  celular  o  que 

intensif icou  o  ato  da  fala  em  sua  experiência  diária 

transformando significativamente a possibi l idade de se comunicar 

com as professoras, segundo disseram-me.

No segundo mês de aulas do ano novo,  a diretora disse  a mãe de 
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Diego  que  ele  não  precisaria  mais  freqüentar  a  psicoterapia, 

segundo  avaliação  da  escola,  o  menino  estava  muito  bem.  Já 

estavam quase  pedindo  para  que  o  trabalho  todo  fosse  desfeito, 

pois  o  menino  tornara-se quase  hiperativo;  mas  isso foi  colocado 

em  tom  de  brincadeira,  de  um  modo  geral,  a  escola  mostrou-se 

muito  satisfeita  com  a  transformação.  Segundo  a  mãe,  Diego 

passeava  freqüentemente  sem a  sua  companhia,  o  que  antes  ela 

não  permitia,  experimentava  roupas  e  mochilas  dos  colegas, 

tinha melhorado sua atenção nas aulas, e além disso, começara a 

namorar com uma colega de escola.

Era chegada a hora de  desaparecer o mais  rápido possível? Como 

saber  quando  é  a  hora  de  parar  com  os  encontros  em 

psicoterapia?  Se  tomássemos  como  medida  a  resolução  dos 

problemas  apontados  pela  escola,  sim,  talvez  fosse  a  hora.  Mas 

aqueles eram os problemas da escola em relação ao aluno. Desde 

o  início  da  terapia,  consideramos  que  a  partir  do  momento  em 

que fizemos um acordo  entre  nós dois,  e  sua  mãe,  a  escola  teria 

sido  colocada  em  outro  plano,  o  que  queria  dizer  que  eu 

trabalhava  para  Diego,  e  não  para  escola,  como eu  sempre  fazia 

questão  de  dizer.  Perguntei  aos  dois  o  que  achavam,  se 

deveríamos continuar  ou não.  A mãe deixou que  Diego desse sua 

opinião  -  ele  disse  que  queria  continuar  encontrando-me,  e  eu 

disse que concordava, ao que a mãe, virando para ele, interferiu: 

Viu?  Pode  ficar  tranqüilo  agora .   Ainda  não  era  o  momento  de 

parar  com  os  nossos  encontros,  Diego  ainda  apresentava 

oscilações  em  suas  recentes  metamorfoses  e  poderia  correr  o 

risco  de  uma  recaída;  ele  havia  modificado-se,  mas  quanto  a 

escola não poderíamos saber.

Como  meio  de  procurar  perceber  como  teriam  processado-se  as 

modificações  de  Diego,  pedi  para  que  ele  repetisse  um desenho. 
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Em  um  dos  nossos  primeiros  encontros,  em  julho  de  2007,  eu 

havia  pedido  que  ele  fizesse  um  desenho  da  sua  família.  Ele 

desenhou seu irmão, a mãe e ele, respectivamente:

Desenho 6

Seis  meses  depois,  em  janeiro,  pedi  a  mesma  coisa:  faça  um 

desenho  da  tua  famíl ia .  Diego  desenhou,  o  irmão,  ele  e  a  mãe. 

Depois  que  o  desenho  estava  pronto,  conversamos  sobre  as 

diferenças:
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Desenho 7

* * *
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Desenhando com um jovem

Em certo momento da psicoterapia, um jovem disse-me que esta-

va  com  medo  de  viver  o  inesperado,  com  medo  de  soltar  o  con-

trole  imaginário  que  tinha  sobre  os  acontecimentos  vividos  no 

presente  e  pensava  que  isso  lhe  atrapalhava  demais;  queria  ter 

uma soltura  maior  para viver  mais  disponível  aos improvisos  que 

a  vida  tomada  no  instantâneo  provocava.  Em outro  caso,  quando 

apareceu  uma  questão  muito  parecida,  receitei  Água  Viva,  de 

Clarice  Lispector,  para provocar  o  paciente  a  sentir  os  efeitos  da 

escrita  na  ponta  do  pensamento ,  como  diz  a  escritora.  Tentei  o 

mesmo com esse  jovem,  mas  não  funcionou,  ele  nem procurou  o 

l ivro. Então, por causa dos efeitos que as experimentações com o 

jogo  do  rabisco  com Diego  tiveram para  ele  e  para  mim,  propus 

ao  jovem  uma  sessão  de  desenho,  util izando  o  jogo  do  rabisco. 

Para  mim,  desenhar  com  Diego  tinha  sido  uma  experiência  de 

borda,  onde  eu  sempre  estava  à  espreita  do  traço  que  ele  fazia, 

das reações que ele  tinha,  ou da história  que estava  sendo dese-

nhada,  para  daí  realizar  meus  movimentos,  logo  depois  que  ele 

concluía o dele. 

Expliquei  para o jovem o programa de experimentação,  o jogo do 

rabisco.  Ele  disse  que  não  sabia  desenhar  muito  bem  e,  depois 

disso,  lançou  um  primeiro  traço  no  centro  do  papel  –  um  olho. 

Desenhamos por duas horas, sempre um depois do outro.
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* * *
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Replicantes

Em  uma  entrevista  de  1972,  Deleuze  sintetiza  a  questão  das  

máquinas,  dizendo  “o  que  nos  interessa  é  a  presença  das  

máquinas  de  desejo,  micromáquinas  moleculares,  nas  grandes 

máquinas  social  molares46”.  Donde  a  questão  da  invenção  de 

dispositivos  experimentais  em  psicoterapia,  passa  pela  invenção 

de  algo  ao  que  acoplar  as  máquinas  desejantes  do  indivíduo  – 

criar programas para máquinas desejantes .

Blade  Runner,  f i lme  de  Ridley  Scott  baseado  na  novela  de  Phil ip 

Dick “Do androids dream of eletric sheep47”, foi lançado em 1982, 

mas sua versão definitiva só ir ia aparecer anos mais tarde. Blade 

Runner  explicita  a  luta  de  forças  entre  os  sistemas de  controle  e 

as  máquinas  desejantes.  O  enredo  acontece  em  Los  Angeles, 

numa  projeção  ao  ano  2019,  e  mostra  o  sistema  de 

funcionamento de uma sociedade de controle muito  desenvolvida, 

cuja  tecnologia  de  engenharia  genética  chegou  ao  ponto  de 

inventar  máquinas  andrógenas  feitas  de  matéria  orgânica,  que 

eram chamadas de replicantes .  Os Blade Runner eram agentes de 

polícia,  especializados  em  caçar  e  eliminar  qualquer  replicante 

que  pusesse  os  pés  na  Terra,  já  que  eles  viviam  no  off  world, 

onde  eram  util izados  como  escravos  na  colonização  de  outros 

planetas  –  máquinas  de  trabalho  e  combate.  A  principal  e 

importantíssima  diferença  entre  as  duas  versões  do  fi lme  é  a 

composição  do  personagem  Deckard,  o  agente  Blade  Runner 

designado  para  encontrar  e  eliminar  os  quatro  replicantes 

fugitivos.  Na  primeira  versão,  Deckard  é  um  humano  alcoólotra 

passando  por  crises  de  consciência  por  ter  de  matar  replicantes, 

e na segunda, ao fim do fi lme, descobrimos com Deckard, que ele 
46 Ilha deserta, Iluminuras, p. 281.
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner
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também  é  um  replicante.  Um  conceito  importante  do  fi lme  gira 

em  torno  disso:  sendo  Deckard  um  replicante,  porque  os 

humanos  o  deixam  escapar?  A  sequência  final,  na  “versão  do 

diretor”,  a  segunda,  é  plena  de  sentidos  que  marcam  as 

diferenças  entre  os  dois  f i lmes.  Quando  Rachael  caminha  em 

direção  ao  elevador,  pisa  ao  lado  de  um  origami,  Deckard 

percebe  e  recolhe  o  pequeno  objeto  de  papel,  que  foi  deixado 

pelo  policial  chicano  que  o supervisionava,  e  repara  que  trata-se 

da  imagem  de  um  unicórnio.  O  policial  havia  estado  no 

apartamento  mas  não  matou  nem  Racheal  nem  Deckard,  como 

deveria  ter  feito  por  tratarem-se  de  dois  replicantes.  A  imagem 

do  pequeno  unicórnio  l iga-se  ao  sonho  de  Deckard,  que  ocorre 

logo  depois  da  entrevista  em  que  Racheal  descobre-se  uma 

replicante,  no começo do fi lme.  Deckard toca com um único dedo 

o seu piano,  cabeça próxima ao teclado mostrando seu cansaço e 

embriaguez  quase  sonambula  e  então  vemos  a  imagem  que  lhe 

ocorre,  como  num  sonho,  a  cavalgada  de  um  unicórnio 

exuberante.  São  dois  pequenos  detalhes  instalados  no  fi lme  que 

tocam  suti lmente  o  enredo  e  que  dizem,  ao  mesmo  tempo,  da 

natureza  andrógena  de  Deckard  e  do  porque  lhes  permitiram 

escapar. Deckard e Racheal seriam replicantes mais humanos que 

um  humano ,  a  Tyrell  Co.  teria  chegado  a  realização  do  seu 

propósito. 

O  início  do  fi lme  dá  a  situação  toda  em  torno  de  duas 

entrevistas.  Primeiro  é  Leon,  um  replicante  do  grupo  que  fugiu 

das  colônias  extra-terrestres  para  tentar  encontrar  um  meio  de 

ganhar  mais  tempo  de  vida,  que  está  em entrevista,  na  verdade 

um  teste,  com  Holden,  um  agente  Blade  Runner  que  tem  o 

objetivo  de  descobrir  se  o  grupo  desgarrado  está  tentando 

infi ltrar-se  como funcionário  na  empresa  que os produz,  a  fim de 

encontrarem uma forma de aumentarem seus tempos de duração. 

O  teste  para  detectar  se  o  indivíduo  é  replicante  consiste  numa 
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série  de  situações  hipotéticas  e  na  verif icação  de  alterações 

emocionais  através  de  oscilações  na  pupila  do  sujeito.  O  agente 

sentado  em  um  lado  da  mesa  e  Leon  do  outro,  extremamente 

tenso.  Holden  faz  a  primeira  pergunta  -  “você  caminha  pelo 

deserto,  sobre  a  areia,  quando,  de  repente,  olha  para  baixo...” 

Leon interrompe, “Qual deserto?” Ele cria um zona de turbulência 

entre  os  dois,  colocando  em  xeque  a  estrutura  do  teste.  Holden 

diz  que isso não importa,  “é  só  uma hipótese”,  mas Leon insiste, 

“como fui  parar  lá?”,  ele  quer  mais  informações,  quer  saber  qual 

é  o  clima,  como é  esse  personagem com o  qual  deve  identif icar-

se,  mas  o  agente  faz  pouco  caso  -  “tanto  faz,  pode  estar  farto, 

pode  querer  estar  só.  Quem  sabe?  Olha  para  baixo  e  vê  um 

cágado,  Leon.  Rasteja  na  sua  direção...  Abaixa  e  vira  o  cágado 

de costas...”  Leon interrompe novamente,  amplif icando a crise  já 

instalada  -  “É  você  que  faz  o  questionário,  sr.  Holden?  Ou  é 

previamente  escrito?”  Holden não lhe  dá ouvidos  mais  uma vez e 

continua  -  “O  cágado  está  deitado  de  costas,  de  barriga  para  o 

ar, ao sol,  esperneando-se, tentando virar-se. Mas não consegue. 

Só com a sua ajuda.  Mas você não está ajudando-o”. A questão é 

terrível,  uma  cena  perversa  a  qual  Leon  reage  agitadamente  - 

“Que  quer  dizer  com  isso?”  Holden:  “Que  não  está  o  ajudando. 

Qual  é  o  problema?  São  apenas  perguntas,  Leon.  Respondendo  à 

sua  pergunta,  o  teste  é  previamente  escrito.  É  um  teste 

concebido  para  provocar  uma  reação  emocional.  Podemos 

continuar?”  Leon  concorda  com  um  gesto  de  cabeça  e  continua 

muito  tenso.  O  entrevistador  desiste  de  dar  seguimento  a  essa 

questão,  passando  para  a  próxima  e  definitiva:  “Em  poucas 

palavras,  descreva  apenas  o  que  lhe  ocorre  de  bom sobre  a  sua 

mãe”.  “A  minha  mãe?  Já  lhe  falo  da  minha  mãe”  -  e  Leon  tem 

uma reação emocional  surpreendente, disparando contra Holden a 

pistola que trazia escondida.  

Os  replicantes  são  incriados,  não  têm  pai  nem  mãe ,  como  diria 
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Artaud.   Nascem  adultos  e  sem  memória,  programados  para 

exercerem  funções  específ icas;  combate,  trabalho,  prazer.  Eram 

como animais servis, cumpridores de suas funções, como os cães, 

mas  de  repente,  sem nenhum motivo  aparente,  começaram a  ter 

emoções  próprias,  começaram  a  desejar.  O  que  aconteceu?  Eles 

tornaram-se  humanos?  Começar  a  desejar  é  tornar-se  humano? 

Talvez, em certa perspectiva. Mas se acreditamos que o caso seja 

esse,  teríamos  como  pensar  que  o  ataque  de  Leon  não  teria 

passado  de  uma  ação  ressentida  de  um  ser  que  tornou-se 

humano e  vive  a  falta  da  mãe.  Mas  isso  não  poderia  ser  possível 

no  contexto  desse  fi lme.  É  necessário  ao  conceito  motriz  do 

enredo  que  os  replicantes  sejam  máquinas  que  apontem  para  o 

futuro  a  ser  vivido,  nada  lhes  falta,  ter  ou  não  ter  mãe não  lhes 

faz  o  menor  sentido,  eles  não  têm  memória  e  por  isso  os  fluxos 

de  desejo  que  começam a  maquinar  em seus  corpos  não  querem 

outra coisa  que não  seja  l iberdade.  Desejar  pode ser  pensado  de 

outro  modo,  onde começar  a desejar  não será visto  como tornar-

se  humano,  muito  pelo  contrário,  como  ocorre  entre  os 

esquizoanalistas.  O   desejo  fora  da  relação  sujeito-objeto  e  sem 

uma  memória  que  possa  determiná-lo,  f lui  e  quer  fluir  mais. 

Nessa perspectiva, não deseja-se a falta de um objeto, como uma 

mãe,  por  exemplo,  e  também  não  se  deseja  pessoalmente,  o 

desejo  não  é  do  sujeito,  ao  contrário,  é  o  desejo  que  pode  criar 

um  sujeito.  O  desejo  está  solto,  ele  pode  passar  pelos  corpos, 

vagando  em conexões  sem limite,  ele  f lui   l igando-se  a  qualquer 

coisa.  Os  replicantes,  quando  libertam-se  do  medo  que  sente  o 

escravo,  cão  submisso  ao  poder  do  dono,  querem mais  é  viver  e 

viver mais,  coisa que todo animal quer fazer, exceto os cães, que 

em seu servil ismo, podem até morrer pelo dono. Os humanos são 

animais  diferentes  dos  outros  por  vários  motivos,  entre  esses, 

por  terem  perdido  a  virtude  da  espreita  em  troca  da  crença 

automatizada  numa  organização  da  vida  que  procura  garantir 

através  da  instituição  de  leis  e  normas  sociais  uma  duração 

cronológica  imaginária  quase  il imitada.  Os  humanos  não  sabem 
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que  vão  morrer  ou  se  sabem,  vêem  a  morte  situada  em  alguma 

zona muito  distante  do  presente  vivido  -  os  humanos  inventaram 

a sua velhice. Os animais,  principalmente os que não vivem perto 

dos  humanos  há  tanto  tempo,  como  os  cães,  parecem  ter  uma 

experiência  da  morte  muito  diferente,  como  se  percebessem  a 

morte  o  tempo  inteiro.  Os  animais  espreitadores  são 

contemporâneos  de  si  mesmo,  estão  sempre  na  borda  do  tempo 

inventando  suas  vidas.  Com os  replicantes,  que  libertaram-se  da 

situação  de  escravos  que  era  não  desejar,  acontece  o  mesmo, 

inclusive  no  sentido  da  espreita,  já  que  para  serem máquinas  de 

combate  era  inevitável  que  essa  qualidade  lhes  fosse 

privilegiada.  Mas  o  que  lhes  distancia  dos  humanos  é, 

principalmente,  a  memória.  Os  replicantes  são  máquinas  que 

começam  a  desejar  e  que  têm  todas  as  possibil idades  de 

conectarem-se  às  estruturas  da  cultura  humana,  mas  eles  não 

tem uma memória  que  os  marque  como sujeitos  de  uma história. 

Eles  percebem  rapidamente  que  a  vida  de  escravo  não  é  nada 

interessante  e  sentem  que  há  neles  uma  força  que  pode  ser 

melhor aproveitada.  Quando começam a desejar,  ou seja,  quando 

o  desejo  encontra  neles  um  corpo  sem órgãos,  um  terreno  onde 

possa maquinar e produzir, o que eles desejam é continuar vivos, 

eles  são  os  guerreiros  do  devir,  pois  vivem  a  oportunidade  de 

fazer  seu  maquinismo  técnico  funcionar  diretamente  em  regime 

intensivo  de  máquinas  desejantes,  além  de  viverem  o 

compromisso  pleno  com  o  presente  e  o  futuro.  Não  podem 

desejar  nada  que  não  seja  gozar  de  sua  liberdade  por  mais 

tempo.  Ter  ou  não  ter  mãe  não  faz  o  menor  sentido,  são 

máquinas  de  produção,  não  há  nenhum  referencial  histórico  em 

seus  corpos  de  onde  pudessem  representar  um  drama.  A 

maquinaria  edípica  não  lhes  captura  a  potência  de  vida.  Phil ip 

Dick,  Ridley  Scott  e  Will iam  Burroughs,  que  tanto  fala  mal  dos 

cães,  não  têm  outro  propósito  que  não  seja  exaltar  a  vida  l ivre 

do desejo.  Eles  fazem como fizeram Artaud,  Nietzsche, Deleuze e 

Guattari,  num  momento  mostram  um  sistema  de  controle  que 
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escraviza e no outro instalam bombas nas paredes invisíveis  para 

que replicantes e esquizos possam passar.

A  segunda  entrevista  coloca  o  problema  da  memória,  o  conceito 

motor do enredo do fi lme,  l igada diretamente aos mecanismos de 

controle  das  máquinas  molares  e  aos  movimentos 

desterritorializantes das máquinas desejantes. Assim como antes, 

a  entrevista  ocorre  na  Tyrell  Corporation,  empresa  criadora  e 

fabricante  dos  replicantes.  Mas  a  situação  é  muito  diferente  da 

anterior,  agora  teremos  o  encontro  entre  Deckard  e  Rachel. 

Tyrell,  o  gênio,  inventor  dos  replicantes,  criador  de  seus 

cérebros,  está  presente,  é  ele  quem  pede  a  Deckard  que  faça  o 

teste  em Rachel,  querendo  ter  um  negativo  do  teste ,  já  que  até 

aquele  momento  pensamos  que  Rachel  é  uma  humana.  Tyrell 

sabe de tudo,  inclusive  que Deckard também é um replicante.  Ela 

responde  a  todas  as  perguntas  como uma  humana  dentro  da  lei. 

Depois de mais de cem perguntas Rachel não consegue responder 

uma  questão,  que  lhe  pedia  uma  reação  quando  em  um  jantar 

com amigos  lhe  ofereciam “cozido  de  cão,  como prato  principal”. 

Ela  trava.  Tyrell  pede  para  ela  sair  por  um  instante.  Rachel  era 

uma replicante  e não sabia.  De uma geração posterior  aos Nexus 

6,  ela  havia  sido  criada  com  uma  importante  diferença  em  sua 

composição,  Tyrell  explica  a  Deckard:  “Começamos  a  detectar 

neles  uma  estranha  obsessão.  Afinal,  são  emocionalmente 

inexperientes,  com  apenas  alguns  anos  para  armazenar  as 

experiências  que,  para  nós,  são  dados  adquiridos.  Se  lhes 

injetarmos  um  passado,  criamos  uma  espécie  de  almofada  para 

as  suas  emoções,  podendo  assim  controlá-los  melhor”.  A 

obsessão a que Tyrell  refere-se é o que há com Leon,  Roy e Pris, 

os  replicantes  Nexus  6,  que  querem  obsessivamente  um  tempo 

vivos  que  lhes  seja  suficiente .  Em  relação  ao  lema  da  empresa 

“mais  humano  que  um  humano”,  os  Nexus  6  foram  um  fracasso 

completo, pois quando tornaram-se seres desejantes tornaram-se 
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também  anti-humanos.  Foi  em  resposta  a  isso  que  a  Tyrell  Co. 

programou  em  seus  corpos  um  mecanismo  de  auto-

degenerecência,  que  lhes  mataria  ao  final  de  quatro  anos. 

Depois,  a  solução  dos  cientistas  foi   injetar  nos  novos  modelos 

um  fundo  referencial  de  memória,   uma  memória  humana,  uma 

subjetividade.   A  nova  experiência  de  Tyrell,  Rachael,  foi  criada 

com  memória  humana,  eles  inventaram  uma  mnemotécnica 

aplicada  aos replicantes,  que fazia  deles  sujeitos  com pai  e  mãe, 

com lembranças, etc. 

Rachel  entra  em  crise  com  a  sua  descoberta  e  desaparece.  Ao 

contrário  dos  Nexus  6,  radicalmente  anti-humanos,  Rachel  tem 

uma  crise  de  replicante-humana  que  perdeu  seu  estatuto 

privilegiado, marginal izada em um segundo como fora da lei,  fora 

da  ordem  humana.  À  noite,  ela  vai  até  a  casa  de  Deckard  e 

contesta  o  resultado  do  teste  mostrando  as  fotos  de  infância  em 

que  está  ao  lado  da  mãe.  Nesse  momento  sabemos por  Deckard, 

que  as  memórias  de  Rachael  eram  fatos  que  tinham  ocorrido  a 

sobrinha  de  Tyrell  -  Você  lembra  de  brincar  de  médico  com  seu 

irmão, ele mostrou o aparelho dele, mas na hora de você mostrar 

o  seu  saíste  correndo?  E  quando  você  passou  um  verão  inteiro 

acompanhando uma aranha que fazia teia na janela da casa...  Ela 

interrompe-o continuando  -  nasceram dela cem aranhinhas  que a 

comeram.   “Implantes!”,  diz  Deckard,  com   aspereza,  mas  logo 

arrepende-se,  pede-lhe  desculpas  e  oferece-lhe  um  drink,  mas 

ela  vai  embora,  sem dizer  nada.  Logo  depois,  vemos  Deckard  ao 

piano,  junto  as  suas  próprias  fotos  de  famíl ia  e  é  aí  que  ele 

sonha com o exuberante unicórnio.

Ao  final  da  caçada  em  que  a  moça  é  assassinada  enquanto 

atravessa  uma  série  de  vidros  de  vitr ina,  numa  sequência 

fortíssima,  Rachel  salva  Deckard  de  ser  morto  por  Leon,  e 
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instaura,  pela  ética  do guerreiro,  uma dívida  de vida.  Deckard,  o 

Blade Runner, não poderia matá-la, pois devia-lhe a própria vida. 

O  meio  do  fi lme ,  o  momento  em  que  toda  a  força  concentra-se 

para  depois  expandir-se  novamente,  é  um  intervalo  em  tempo 

lento,  vagando  entre  as  cenas  de  amor  entre  os  dois  casais  de 

replicantes – Deckard e Rachel, Roy e Pris.   Em seu apartamento, 

depois  de  ter  sido  salvo  por  Rachel,  Deckard  tenta  beijá- la,  mas 

ela  escapa  e  corre  em  direção  a  porta.  Ele  a  impede  de  fugir  e 

avança  para  beijá-la  novamente,  ela  recua  um  pouco  e  diz:  “eu 

não  posso  confiar  na  minha  memória,  não  sei  se  sou  eu  ou  a 

sobrinha  de  Tyrell”.  Mas  Deckard,  como  um  caçador  implacável, 

continua avançando e rompe a resistência de Rachel, pedindo que 

ela  diga  que  o  deseja;  ela  diz  e  os  dois  beijam-se.  O  fluxo 

amoroso rompe a crise  de identidade  da  moça e  eles  apaixonam-

se. Do outro lado, Roy e Pris  encontram-se na casa de Sebastian, 

o  engenheiro  genético  que  levará  Roy  a  encontrar-se  com  o 

criador,  Tyrell.  A  obsessão  de  ter  mais  tempo  de  vida  aparece 

como  a  vontade  de  ter  tempo  suficiente  para  o  amor.  O  fi lme 

expande-se nesse interstício  e intensif ica  seu conceito através da 

luta  entre  Deckard  e  Roy,  ambos  replicantes,  da  qual  apenas  o 

Blade  Runner  sobreviverá.  Então  voltamos  a  nossa  questão 

inicial,  se  Deckard  é  um  replicante,  assim  como  Rachel,  porque 

os deixam viver? 

Na  concepção  de  Tyrell,  Rachael  e  Deckard,  os  replicantes 

subjetivados,  seriam mais  humanos  que  um humano  e,  portanto, 

mais  facilmente  controláveis.  Mas  é  aí  que  o  meio  do  fi lme  faz  a 

diferença, onde “Dick-Scott”  apostam todas as suas fichas.  Tyrell 

sabe  que  nenhuma  forma de  controle  pode  ser  total,  ele  não  crê 

ser  possível  controlar  seguramente  um  replicante,  assim  como 

não  pode  ser  com  humanos,  pois  o  controle  nunca  é  suficiente 

quando  o  funcionamento  é  desejoso.  Assim  como  Rachel  é 

deslocada  de  seu  impasse  de  saber  quem  é,  pela  potência 
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disjuntiva  do  amor,  Deckard  é  deslocado  pela  mesma  força,  mas 

também por  causa  da  luta  de  vida  e  morte  que  trava  com Roy,  o 

mais  poderoso  entre  os  replicantes.  Ambos  deslocamentos 

constituem-se  como uma  esperança  de  que  há  uma  possibil idade 

de  escapar,  de  fugir  ao  controle,  mesmo  para  os  replicantes 

constituídos para servir docilmente. É o desejo que rompe o muro 

da  subjetividade  e  instala  uma  diferença  diferenciante,  uma 

intensidade  na  estruturação  tecnológica   da  coisa;  ele  é  o  que 

pode  raspar  o  juízo ,  como  ocorre  no  encontro  entre  Roy  e  seu 

criador,  Tyrell.  Roy  sacrif ica  a  Rainha,  morta  pelo  cavalo;  em 

seguida  dá um beijo  na boca do rei  e esmaga o seu crânio.  Abre-

se um futuro imprevisível.   

Bergson,  em A  Evolução  Criadora,  coloca  o  problema  da  duração 

da  seguinte  maneira:  “Se um estado  de alma deixasse  de  variar,  

a  sua  duração  deixaria  de  existir 48”. É  simultaneamente  que  a 

memória  introduz  alguma  coisa  do  passado  no  presente  vivido  e 

que  acomoda  o  devir  no  seio  de  seus  blocos,  diferenciando  a 

composição  do  indivíduo,  que  mesmo  sendo  possuidor  de  uma 

subjetividade pode dobrar em si as l inhas de força do fora. Sendo 

seres  desejantes,  os  replicantes,  assim  como  os  humanos,  estão 

acessíveis  aos  fluxos  de  desejo  e  a  instalação  de  devires.  Onde 

vibra  o  conceito  do  fi lme.  Há  uma  espécie  de  confiança  às 

avessas,  quando  os  homens  do  controle  deixam  Deckard  e 

Rachael  viverem  suas  vidas.  Um  certo  engano,  depositado  nas 

virtudes  da  sua  mnemotécnica  milenar.  Na  verdade  estou  sendo 

otimista.  O  elevador  fecha  suas  portas,  não  sabemos  o  que 

haverá.  Mas  fica  uma  esperança  na  vida.  Os  acontecimentos 

pelos  quais  passaram  Deckard  e  Rachael  teriam  mudado  suas 

composições  em  direção  a  abertura  de  todas  as  conexões 

possíveis?  Parece  que  o  fi lme  aponta  em dois  sentidos.  Primeiro 

nos  força  a  uma  intensa  identif icação  com  Deckard,  o  humano, 

48 Henri Bergson, A evolução criadora, Delta, p. 42.
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para  depois  tirar-nos  o  chão  –  ele  não  é  humano.  E  nós,  o  que 

somos?  Humanos  sem  luta,  ou  replicantes  em  fuga?  Donde  o 

segundo  impulso  brota.  Se  passamos  a  ter   a  mesma  crise  de 

Rachael,  por  não  nos  sobrar  nem Deckard  a  quem se  identif icar, 

como  seres  privilegiados  num  mundo  de  mortos,   ao  que 

podereríamos nos agarrar? “Não posso confiar na memória”, disse 

Rachael.  Mas  o  amor é algo  em que ela  não pode saber.   O amor 

é  uma  experimentação,  um  devir,  uma  criação  de  inconsciente, 

de futuro,  de efeitos  inesperados,  arrombadores da memória seja 

de  quem  for.  Mesmo  a  memória  humana,  nossas  lembranças 

pessoais,  seriam  elas  individuais,  particulares?  Fecha-se  a  porta 

do elevador!

* * *
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“Oceanos,  sim!  Tenhamos  mais  oceanos,  novos  oceanos  que 

apaguem  o  passado,  oceanos  que  criem  novas  formações 

geológicas,  novas  vistas  topográficas  e  continentes  estranhos, 

aterrorizadores,  oceanos  que  destruam  e  preservem  ao  mesmo 

tempo,  oceanos  nos  quais  possamos  navegar,  partir  para  novas 

descobertas,  novos  horizontes49”  (Henry  Mil ler.  Trópico  de 

Câncer)

49 p. 243.

57



A espreita dos guerreiros

“Você  tem  jeito  para  caçar  –  disse  ele.  -  E  é  isso  que  devia 

aprender,  a  caçar.  Não  vamos  mais  falar  de  plantas.  -  Inflou  as 

bochechas  e  depois  acrescentou,  francamente:  -  E  creio  que 

nunca falamos, não é? - E riu50.”

Durante  uma  semana,  Dom  Juan  levou  Castañeda  a  sucessivas 

situações  de  caçadas  de  diferentes  animais.  Esses  procedimentos 

experimentais  marcam  dois  momentos  diferentes  do  que  para  o 

índio  seria  o  processo  de  tornar-se  um  “grande  caçador”,  de 

animais  ou  de  poder.  Aprender  a  espreitar  é  uma  das  bases  dos 

ensinamentos  sobre  o  nagual51.  Primeiro  era  necessário  construir 

os  dispositivos,  as  armadilhas,  e  principalmente,  conhecer  a 

rotina  da  caça  que  se  queria  apanhar.   Em  outras  palavras,  o 

primeiro momento era o da espreita  do  tonal  de cada animal: “as 

coisas que os animais fazem; os lugares  onde comem; o lugar,  o 

modo  e  o  tempo  que  dormem;  onde  fazem  seus  ninhos;  como 

caminham; (...) de que maneira deixam seus rastros; na verdade, 

tudo  o  que  fazem pode  ser  previsto  ou  reconstruído  por  um bom 

caçador52”.

Eles  passaram  muito  tempo  caminhando  para  todos  os  lados, 

enquanto  Dom  Juan  dava  um  explicação  incrivelmente  detalhada 

a  respeito  das  cascavéis  -  “como  fazem  seus  ninhos,  como  se 

movimentam,  seus  hábitos  periódicos,  esquisitices  no  seu 

comportamento. (...)  e por fim, pegou e matou um cobra grande; 

cortou-lhe  a  cabeça,  l impou  suas  vísceras,  tirou-lhe  a  pele  e 

assou  a  carne53”.  Mas  na  hora  de  comer,  o  organismo  de 

Castañeda  reagiu,  como  ele  conta:  “Senti  náuseas  quando 

50 Carlos Castañeda, Viagem a Ixtlan, Record, p. 65.
51 Carlos Castañeda, Porta para o infinito, Record, e O fogo interior, Record.
52 Carlos Castañeda, Viagem a Ixtlan, Record, pp. 84 – 85.
53 Idem. p. 65.
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comecei  a  mastigar  um  bocado  de  carne  de  cobra.  Era  uma 

repugnância  infundada,  pois  a  carne  era  delic iosa,  mas  meu 

estômago  parecia  uma  unidade  independente.  Eu  mal  podia 

engolir.  Achei  que  Dom Juan  ia  ter  uma  crise  cardíaca,  de  tanto 

rir54”. 

O  segundo  movimento  do  caçador  parecia  ser  um  pouco  mais 

dif íc i l  e  desafiador,  por  indicar  uma  virtude  no  rompimento  com 

todo tipo de maquinismo rotineiro na vida:

“Ser  um  caçador  não  é  apenas  apanhar  a  caça  na  armadilha  – 

prosseguiu.  -  Um  caçador  digno  desse  nome  não  apanha  a  caça 

porque prepara as armadilhas, ou porque conhece a rotina de sua 

presa,  e  sim  porque  ele  mesmo  não  tem  rotina.  É  esta  a 

vantagem que ele  leva.  Não  é  em absoluto  como os animais   que 

persegue,  f ixado por rotinas pesadas e esquisit ices  fixas; é l ivre, 

f luido, imprevisível55.”

“Como  já  lhe  disse,  a  meus  olhos  você  se  comporta  como  sua 

presa.  Uma  vez  em minha  vida  alguém me  disse  a  mesma  coisa, 

de  modo  que  você  não  é  o  único.  Nós  todos  nos  comportamos 

como  a  presa  que  perseguimos.  Isso,  naturalmente,  nos  torna 

presa  para  alguma  coisa  ou  alguém.  Ora,  o  cuidado  do  caçador, 

que  sabe  de  tudo  isso,  é  deixar  de  ser  uma  presa  ele  mesmo. 

Entende o que quero dizer56”.

* * *

Um corpo para brincar

54 Idem. p. 65.
55 Idem. p. 84.
56 Idem. p. 85.
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A  posição  da  espreita  cl ínica  é  semelhante  a  do  Zen  –  mente 

vazia,  algo  dispara57.  Seria  interessante  se  pudesse  ser  assim.  A 

arte  cavalheiresca  do  arqueiro  zen  só  atinge  sua  perfeição 

quando  o  indivíduo  zera  a  influência  do  'eu'  sobre  si.  É  quando 

ele  pára  de  pensar  que  a  flecha  é  disparada.  Mas  como  nesse 

momento ele  não está  al i  enquanto  sujeito,  pois  afastou o  eu,   o 

que é que dispara? 

“Como  o  disparo  pode  ocorrer,  se  não  for  eu  que  o  fizer 

acontecer?”

“Algo dispara”, respondeu-me o mestre.

“Já  ouvi  essa  resposta  outras  vezes.  Modif ico,  pois,  a  pergunta: 

como  posso  esperar  pelo  disparo,  esquecido  de  mim  mesmo,  se 

eu não posso estar presente?”

“Algo permanece na tensão máxima”.

“E o que é esse algo?”

“Quando o senhor souber a resposta, não precisará mais de mim. 

E se eu lhe der alguma pista, poupando-o da experiência pessoal, 

serei  o  pior  dos  mestres.  Por  isso,  não  falemos  mais! 

Pratiquemos!”58

Para  não  subjugar  um  caso,  talvez  seja  preciso  incorporar  algo 

como  a  não-mente Zen,  um  estado  de  tensão  máxima  típico  da 

espreita  animal,  uma  diminuição  de  si  para  não  sobrepor-se  ao 

caso,  assim,  talvez,  algo  disparasse  no  sentido  de  uma  nova 

prática, de uma nova experimentação.

No  caso  de  Diego,  através  do  relatório  da  escola  notei  que 

poderíamos  começar  pelo  desenho.  Mas  no  caso  de  um  adulto, 

57 Eugen Herrigel, A arte cavalheiresca do arqueiro zen, Pensamento, p. 63.
58 Idem. p. 63
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geralmente  é  pela  fala  que  podemos  perceber  ou  intuir  algum 

dispositivo,  algo  ao  que  ligá-la  para  que  ele  possa  mover-se  no 

sentido  de  uma  reinvenção  de  si.  um  sentido  possível  para  sair 

da crise. Uma paciente disse-me que quando estava triste ia para 

o  chuveiro  tomar  banho,  era  um  indicador  de  saúde.  Então,  f iz 

uma  espécie  de  entrevista  com  ela,  uma  conversa  sobre  banho 

para  conhecer  a  sua  invenção.  Perguntei  se  era  chuveiro  ou 

banheira,  por  exemplo,  que  t ipo  de  substâncias  para  banho  ela 

usava,  o  que  ela  fazia,  a  fim  de  compor  uma  cena  e  ampliar  os 

efeitos  do  banho  pela  fala  e  pela  interferência  do  desejo  no  ato 

da  fala,  abrindo  para  novas  invenções,  levando  o  banho  no 

sentido de uma experimentação clínica. 

Noutro  caso,  um  jovem  em  crise,  com  o  que  lhe  disseram  ser 

síndrome  do  pânico ,  falou-me  que  sentia-se  bem  praticando 

natação,  mas que há muito tempo não nadava.  Novamente,  era o 

caso  de  uma  pessoa  que  diz  o  que  pode  lhe  ajudar  a  sair  da 

crise,  donde  uma  entrevista  pode  funcionar  como  a 

experimentação  de  um  assunto,  abrindo  o  indivíduo  aos  devires. 

de  mapeamento:  “Quando  você  começou  a  nadar?  Que  estilos  de 

nado pratica? Está pensando em voltar a nadar? Como aprendeste 

a nadar? Etc.” Uma entrevista:

− Preciso voltar a nadar, gosto muito de nadar.

− E como foi que isso começou?

− Lembro de quando eu t inha 3 anos. Meu pai dizia que primeiro  

eu  fiquei  olhando  o  mar  um  pouco  assustado,  mas  que  logo 

entrei.  Eu lembro que eu entrava no mar e caminhava adiante 

sem querer parar, até que meu pai ia me buscar.

A cena é  fortíssima! Um menino de 3 anos que vai  em direção ao 

oceano profundo. O pai o resgata, lhe diz dos l imites e dos riscos 

através  de  um  gesto.  Há  uma  soltura,  um  deixar-se  ir  ao 
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i l imitado.  “Quero voltar  a  nadar,  em piscina”.  Isso se  parece com 

uma via de saída,  e várias questões surgem daí. Uma pessoa que 

chega  'travada'  à  clínica  e  que  sabe,  pelo  menos,  de  um  modo 

para  soltar-se  um  pouco.   Nesses  casos,  parece  que  um  corpo 

embaixo  do  organismo  ainda  consegue  vislumbrar  uma  saída,  e 

ele  dispara -  o corpo sem órgãos é  algo .  Donde a espreita  clínica 

é  também uma  atenção  aos  movimentos  do  corpo  sem órgãos,  o 

inorgânico  no  corpo.  Mas  nem  sempre  a  crise  permite  que  a 

pessoa  faça  o  movimento  em  direção  ao  que  lhe  pode  libertar, 

pelo  simples fato  de querer,  nessas  ocasiões temos de ajudá-la  a 

chegar  lá.  Porque  o  paciente  não  pode  depender  do  terapeuta 

para  o  resto  da  vida,  ele  tem  que  retomar  a  sua  potência 

experimental,  até  se  l ibertar  inclusive  do  terapeuta.  Sua 

capacidade de brincar, como diz Winnicott, tem que ser levada ao 

limite  das  suas  possibi l idades,  com  as  precauções  de  uma 

prudência  inventada  por  conta  própria  na  metaestabil idade  da 

própria experimentação.

Sua  crise  fora  entendida  em  nossos  encontros,  no  primeiro  mês 

de  psicoterapia,  como  um  processo  de  burocratização pelo  qual 

sua  vida  fora  tomada,  instalando-se  no  plano  amoroso,  passando 

pelo  trabalho  e  pela  criação  até  enrijecer  quase  que  a  total idade 

do  campo  vital.  Na  primeira  sessão,  ele  me   havia  pedido 

indicações  de  textos  escritos  pelos  autores  que  influenciam  meu 

modo  de  trabalhar  na  clínica  e  por  causa  das  suas  relações  de 

trabalho,  indiquei  um  texto  de  Guattari  intitulado  “Somos  todos 

grupelhos59”. Desse texto ele criou uma palavra para dizer do que 

lhe  ocorria:  “acho  que  acabei  burocratizando  a  minha  vida”,  e 

concluiu:  “se  eu  pudesse  brincar  mais,  talvez  acabassem  as 

crises”.

O  diagnóstico  parecera-me  perfeito!  Instalei  ganchos  na  parede 
59 Félix Guattari, Revolução molecuar, Brasiliense, p. 12.
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da  clínica  pensando  que  pudessem  ser  uti l izados  por  esse 

paciente,  no  sentido  do  brincar  de  que  falava,  que  para  mim 

estava  na  vizinhança  do  brincar  Winnicottiano.  Pensei  que  a 

criação  de  uma  rede  de  linhas,  cordões,  f itas,  poderia  ajudar  a 

mover  o  seu  corpo  para  fora  do  maquinismo  burocrático  que  o 

havia tomado, fazendo-o começar a fugir  para uma reinvenção de 

si.  O  corpo  da  crise  deveria  ser  esquecido em  prol  de  um  novo 

que  precisaria  ser  criado.  Inicialmente,  eu  não  sabia  como 

poderia  uti l izar  os  ganchos,  e  então,  durante  as  três  semanas 

posteriores  à  fixação  dos  mesmos  nas  paredes,  eram  doze 

ganchos,  f iz  alguns  testes.  Percebi  que  instalar  as  l inhas 

formando  uma  espécie  de  teia  e  depois  seguí-las  com  os  olhos 

vendados,  escapando  da  interpretação  visual,  produzia,  no 

mínimo, a sensação de se estar jogado no inesperado, pela via do 

táti l  e  do  sensível,  interrompendo-se  o  fluxo  ininterrupto  do 

pensamento.  Além  disso,  pensei  que  lançar-se  ao  inesperado 

desse  modo,  poderia  produzir  sensações  muito  parecidas  com  o 

pânico ,  que  segundo  ele  dizia,  precisava  ser  vigiado  a  todo 

instante,  pois  a  “crise  inesperada”  poderia  “aparecer  a  qualquer 

momento”.  Esse  estado  de  vigíl ia  constante,  atenta  a  irrupção 

das  crises,  poderia  ser  suti lmente  avariado  com  a 

experimentação da instalação das l inhas.

Ele  passou  pela  experiência  duas  vezes.  Na primeira,  instalou  as 

l inhas  enquanto  eu  lia  em  voz  alta  A  passagem  das  horas60,  de 

Fernando  Pessoa:  “Multipliquei-me  para  me  sentir  /  para  me 

sentir,  foi  preciso  sentir  tudo”.  Quando  ele  acabou  com  um 

carretel  e  meio  de  l inha  e  disse  que  estava  pronto,  perguntei 

como  achava  que  poderia  experimentar  a  instalação.  Como  não 

teve  idéia  alguma,  sugeri  que  lhe  puséssemos  uma  venda  e  que 

ele caminhasse pelo lugar sem enxergar. Nesse momento, percebi 

que  a  situação  estava  interferindo  num  ponto  de  amarração  da 

crise,  pois  ele  ficou  com  “medo”  de  por  a  venda,  e  logo  depois 

60 Fernando Pessoa, O eu profundo  e os outros eus, Nova Fronteira.
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decidiu  enfrentar  o  desafio.  A  partir  daí,  caminhou  por  cerca  de 

uma  hora,  entre  os  fios  da  sua  rede,  enquanto  eu  lia  o  extenso 

poema em voz alta.

Algumas  semanas  depois,  num  momento  em  que  a  conversa  foi 

tocada  pelo  assunto  do  medo  de  soltar-se  à  vida  vivida  no 

presente,  sugeri  que ele passasse novamente pela experiência de 

instalação das l inhas. Fiz  algumas modif icações no programa, por 

exemplo,  não  li  texto  algum  durante  o  processo  todo,  f iquei  em 

silêncio, acompanhando com os olhos.

Depois  que  a  rede  de  linhas  estava  instalada,  coloquei-lhe  a 

venda  aos  olhos  e  ele  começou  a  movimentar-se  pelo  lugar. 

Dessa  vez  ele  não  teve  medo de  colocar  a  venda,  o  que  pareceu 

ser  uma  diferença  signif icativa.  Passados  alguns  minutos, 

comecei a soltar  bolas  de pingue-pongue pela  sala, aos seus pés, 

tentando produzir-lhe uma sensação de insegurança ao caminhar, 

provocando  o  corpo  a  inventar  um outro  tipo  de  movimento  para 

locomover-se  pelo  espaço  desconhecido.  As  bolas  disparavam um 

som interessante  pelo  ambiente  e  o  efeito  geral  era  de  riso  por 

parte  do  paciente;  como  numa  brincadeira  descontraída,  eu 

também  ria  em  silêncio,  satisfeito  com  o  que  via  –  ele  tentava 

pegar  as  bol inhas  pelo  som  e  esquecia  de  cuidar  das  l inhas, 

esbarrando nelas distraidamente.

Percorreu suas l inhas e o espaço por cerca de trinta minutos,  até 

encontrar-se  em  um  impasse  importante.  Ele  disse  baixinho: 

“Perdi  a  noção  do  espaço”.  Por  longo  tempo  ele  havia  se 

deslocado  pelas  l inhas  no  centro  da  sala,  sem  encostar-se  em 

paredes  e  móveis,  quando  de  repente  bateu  na  poltrona  que 

ficava  ao  lado  da  janela.  Na  hora  não  percebi  o  que  tinha 

acontecido,  ele  continuou andando pela  sala  por  mais  meia  hora, 
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quando  então  lhe  pedi  que  encontrasse  um  modo  de  final izar  a 

experiência.  Deixou  a  janela  onde  ficara  nos  últimos  minutos  e 

retirou a venda. Então, contou-me o que ocorrera.

“Eu  achava  que  estava  na  porta  e  quando  bati  na  poltrona 

percebi  que  estava  ao  lado  da  janela”.  Tomado  pelo  pensamento 

de  ter  perdido  a  noção  do  espaço ,  foi  invadido  pelas  mesmas 

sensações  que  precediam suas  crises,  e  teve  medo  de  sofrer  um 

ataque  de  pânico  naquele  instante.  Seu  primeiro  impulso,  disse, 

foi  o  de  querer  retirar  imediatamente  a  venda  que  lhe  cobria  os 

olhos  para  situar-se  espacialmente  e  evitar  a  possível  crise.  Mas 

ele  decidiu  por  não  retirá-la  e  continuou  a  caminhar,  sentindo  o 

medo dissipar-se lentamente até desaparecer.

Duas  semanas  mais  tarde,  surgiu  um ótimo indicador  dos  efeitos 

disparados  por  essa  experimentação.  Ele  me  disse  que  estava 

percebendo  que  o  alarme  anti-crise ,  antes  ininterruptamente 

l igado, tinha passado longos períodos desligado nos últ imos dias.
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A literatura é uma saúde

“E  assim,  certa  manhã,  deixando  meu  grosso 

manuscrito  incompleto  sobre  a  escrivaninha  e 

dobrando  pela  última  vez  meus  confortáveis 

lençóis caseiros, parti  com meu saco de viagem 

no  qual  poucas  coisas  fundamentais  foram 

enfiadas,  e  caí  fora  em  direção  ao  oceano 

Pacíf ico com cinquenta dólares no bolso61”.

Jack Kerouac – On The Road

A  literatura  tem  seus  experimentadores.  Eles  escrevem,  como 

diria  Deleuze,  na  extremidade  de  seu  próprio  saber,  na  ponta 

extrema  que  separa  nosso  saber  de  nossa  ignorância  e  que 

transforma  um  no  outro62; eles  escrevem  seus  próprios 

movimentos,  transformam  os  acontecimentos  de  suas  vidas  em 

matéria  escrita,  sempre  na  borda  de  uma  quase  insuportável 

sustentabi l idade  da  integridade  física;  situação  que  os  faz 

produzir para manterem-se vivos e ainda acreditando no mundo – 

a literatura  é  uma saúde63.  Alguns  desses  escritores  vivem numa 

situação  muito  parecida,  em  condições  precárias,  resistindo  à 

pressão  de  um  mundo  com  o  qual  não  querem  compactuar,  um 

mundo que não lhes faz sentido.

Para  muitos  Senhores,  esses  homens  poderiam  parecer-se  com 

meros  vagabundos,  e  o  olhar  fr io  sobre  eles,  seus  trajes,  suas 

roupas,  os  faria  concluir  rapidamente  que  não  passam  de 

61 On the road. Jack Kerouac. ed. L&PM. p. 29. 2004. 1ª ed. Norte americana: 1955.
62  Gilles Deleuze, Diferença e repetição, ed. Graal, 2ª ed., p. 18

63 Conf. Gilles Deleuze, Critica e Clínica, ed. 34, p. 9.
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preguiçosos  que  não  gostam  de  trabalhar.  Em  sua  estreita 

perspectiva,  tais  Senhores  teriam  toda  razão,  a  não  ser  pelo 

equívoco  do  enquadramento.  Esses  homens  que  levam  suas 

escritas  para  tão  longe,  que  subvertem  a  doutrina  dos  códigos, 

tudo  que  eles  mais  desejam é  trabalhar  essa  constante  l iberação 

dos  fluxos  que  correm  pelos  seus  corpos  e  são  despejados  em 

páginas  criadas  na  sucessão  de  dias  ininterruptos,  alinhavadas 

pelas  canetas,  lápis,  máquinas  de  escrever,  sem  nem  mesmo 

terem tempo para ir  a uma possível  geladeira vazia de alimentos. 

Ora,  meus  caros  Senhores,  tudo  que  esses  homens  mais  querem 

na  vida  é  trabalhar,  só  que  em  suas  próprias  obras,  que  são  o 

principal  alimento  do  qual  sentem fome.  Para  eles,  nada  poderia 

ser  mais  tr iste  que  viver  uma  vida  separada  dos  seus  próprios 

gestos.  De  certo  modo,  eles  são  vagabundos  sim,  e  o  que  mais 

querem  é  fazer  com  que  todos  os  códigos  vagabundeiem  e  se 

embaralhem através de seus corpos descarnados.

Eu  mesmo  não  saberia  como  chamá-los:  beats,  marginais, 

vagabundos  etc...  Eu  poderia  citar  alguns  desses  nomes:   J.D. 

Salinger,  John  Fante,  Charles  Bukowski,  Henry  Miller,  Jack 

Kerouac,  Will iam  Burroughs,  Alen  Ginsberg,  José  Agrippino, 

Roberto Piva. Esses que fizeram da literatura uma escrita de cada 

encontro  intensivo  vivido,  que  escreveram  em  nome  próprio,  e 

em  nome  de  muitos,  que  criaram  campos  literários 

autobiográficos  muito  diferentes  de  qualquer  tipo  de  diário 

relatório  de  fatos  cotidianos,  que  colocaram  a  própria  vida  à 

disposição dos encontros com tudo que lhes atravessava, de tudo 

aquilo  que  lhes  provocavam  movimentos,  sensações,  olhares 

singulares no mundo e através do mundo,  das matérias visíveis e 

óbvias  operadas  pelos  grandes  conjuntos  de  controle,  como  das 

matérias  invisíveis,  percebidas  apenas  com  uma  modificação  do 

corpo,  uma  quebra  da  máquina  organismo,  pela  invenção  de  um 

novo modo de estar vivo.
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“Estou vivendo na Vil la  Borghese.  Não há um resquício  de sujeira 

em  parte  alguma,  nenhuma  cadeira  fora  do  lugar.  Estamos 

completamente sozinhos aqui  e estamos mortos 64.”  Assim começa 

Trópico de Câncer,  de Henry Miller; 

“Não  tenho  dinheiro,  nem recursos,  nem esperanças.  Sou  o  mais 

feliz  dos  homens  vivos.  Há  um  ano,  há  seis  meses,  eu  pensava 

ser  um  artista.  Não  penso  mais  nisso.  Eu  sou.  Tudo  quanto  era 

l iteratura  se  desprendeu  de  mim.  Não  há  mais  l ivros  a  escrever, 

graças  a  Deus.  E  isto  então?  Isto  não  é  um livro.  Isto  é  injúria, 

calúnia,  difamação  de  caráter.  Isto  não  é  um  livro  no  sentido 

comum  da  palavra.  Não,  isto  é  um  prolongado  insulto,  uma 

cusparada  na  cara  da  Arte,  um  pontapé  no  traseiro  de  Deus,  do 

Homem,  do  Destino,  do  Tempo,  do  Amor,  da  Beleza...  e  do  que 

mais  quiserem.  Vou  cantar  para  você,  um  pouco  desafinado 

talvez,  mas  vou  cantar.  Cantarei  enquanto  você  coaxa,  dançarei 

sobre seu cadáver sujo...65”

Walter  Franco,  músico  paulistano,  criador  de  uma  obra 

excepcional  na  década  de  setenta,  tem  uma  música  com  oito 

segundos  de  duração  com  a  seguinte  frase:  “Apesar  de  tudo, 

muito  leve66”.  Em  uma  entrevista  recente,  ele  conta  que  criou  a 

música  depois  de  assistir  a  implosão  de  um edifício  no  centro  de 

São Paulo, que durou exatamente oito segundos. É como se, para 

ele,  uma  estrutura  rígida  como  a  de  um  prédio,  de  um  conjunto 

molar,  pudesse  ser  f lexibil izada  “apesar  de  tudo”,  desde  que 

instalássemos  os  dispositivos  adequados  á  produção  de  um 

deslocamento dos seus alicerces.  E o que poderia  fazer  funcionar 

esse  tipo  de  deslocamento  quando  não  seja  o  caso  do  encontro 

entre  prédio  e  explosivos?  De  um  modo  geral,  poderíamos  dizer 

64 Henry Miller. Trópico de Câncer, Círculo do Livro, p. 7.
65 Idem.
66 Walter Franco. Apesar de tudo é leve. Álbum: Revolver.1976.
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que  são  os  acontecimentos  disparados  pelas  experimentações 

intensivas  que,  por  exemplo,  em Henry  Miller  são  acionadas  pela 

produção literária.

Primeiro,  ele  vive  uma  constante  situação  de  percepção  de  uma 

realidade  que  não  combina  com  o  que  nele  se  agita.  O  local  em 

que  está,  l impo  e  organizado  perfeitamente,  a  falta  de  dinheiro, 

recursos e esperanças.  Mas esses elementos que Miller  coloca em 

sua  mira,  não  estão  necessariamente  no  ambiente  que  o  rodeia, 

no  exterior  empírico,  o  que  levaria  a  pensar  numa  relação  entre 

corpos  separados,  individuados.  Mil ler  encontra  esses  elementos 

compondo a  própria  multiplic idade  que o  povoa.  A  Vil la  Borghese 

é algo em Miller, Deus é algo em Miller, a Arte é algo em Miller, o 

Homem é algo em Miller  e até mesmo Miller  é algo em Miller;  ele 

opera  uma  reinvenção  de  si  a  partir  de  um  desprendimento 

daquilo  tudo  que  o  reprime  –  era  necessário  raspar  o  juízo  de 

deus,  como  na  luta  de  Artaud.   Das  sensações  l imitadoras  que 

todo  esse  entulho  rígido  produz,  ele  chegará  à  possibil idade  de 

gerar leveza, de sacudir  o que lhe incomoda,  através da escrita e 

da  vida  levadas  como  processos  de  experimentação.  A  escrita  é 

onde  Miller  constrói,  ao  mesmo  tempo  que  a  escrita  é  que 

constrói em Miller, uma maquinaria de fazer partir. 

Mas a l iteratura não é só uma saúde para aqueles que criam suas 

obras  como  única  forma  de  se  manterem  vivos,  sua  potência 

clínica  também  afeta  aqueles  que  com  ela  encontram-se  através 

da  leitura  –  um livro  pode mudar  uma vida,  como sabemos.  Essa 

maquinaria  l iterária  de  fazer  partir  em  processos  experimentais 

de  reinvenção  de  si,  também  produz  algo  em  quem  nela  se 

banhe, donde um receituário l iterário desse tipo pode ser tomado 

como  disposit ivo  de  intervenção  em  psicoterapia,  funcionando 

como  possível  experimentação  provocadora  de  dissoluções  dos 

edifícios  instalados  no  corpo  pelos  processos  de  subjetivação 

homogeneizantes,   podendo  com  isso  deslocar  um  indivíduo  de 
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seus  territórios  enrijecidos,  que  o  impedem  de  inventar  novas 

estéticas existenciais.  

A  partir  desse  pensamento,  e  conectado  ao  pensamento  de 

receituário  poético  de  Guattari67,  tenho  procurado  experimentar 

os  efeitos  da  inserção  da  literatura  como  disposit ivo  clínico  em 

psicoterapia.  Na  clínica  é  muito  comum  ouvirmos  pessoas 

dizerem  de  um  tipo  de  crise  muito  semelhante  a  de  Miller, 

produzida  por  uma incompatibi l idade  com o  mundo  legitimado  da 

sociedade.  Pacientes  que  dizem  não  ver  sentido  no  estado  das 

coisas,  que  perderam  a  confiança  nas  pessoas,  e  que  procuram 

uma  saída  dessas  zonas  existenciais  repressoras,  podem  muito 

bem  se  beneficiarem  num  encontro  com  a  obra  de  Henry  Miller, 

por exemplo, assim como de tantos outros, conforme cada caso.

Em  situações  muito  variadas  util izei  fragmentos  l iterários  como 

dispositivo  de  experimentação  em  psicoterapia,  desde  leituras 

onde a dupla revezava-se dizendo poemas e trechos de livros  em 

voz  alta,  até  casos  em  que  eu  sugeria  leituras,  sempre 

acompanhadas  de  um  propósito,  ao  menos,  minimamente 

delineado,  tendo  a  ver  com  o  sentido  da  intervenção  que  eu 

pretendia.  Por  exemplo,  um paciente  que  diz  ter  dif iculdades  em 

relação  a  pessoas  em  posições  hierárquicas  elevadas,  recebeu 

como sugestão  de  leitura  experimental  Carta  ao  Pai,  de  Kafka,  e 

como  complemento,  sempre  trazer  o  l ivro  para  trabalharmos  em 

nossos  encontros,  a  partir  dos  pensamentos  que  a  leitura 

disparasse. 

Em outras situações é o  próprio paciente  que diz  que a l iteratura 

funciona  como  uma  clínica  para  si;  como  uma  garota  que  dizia 

não  ver  sentido  nas  coisas  e  estar  passando  por  “muitas  crises”, 

mas  que  em  seguida  falou  de  dois  l ivros  que  lhe  ajudaram  a 

superar  as  crises  vividas  pelo  fim  do  namoro  e  pela  morte  de 
67 cf. Micropolítica: cartografia do desejo.
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uma  tia.  Isso  foi  descoberto  num  primeiro  encontro  com  ela, 

porque,  conforme  o  caso,  além  de  fazer  um  mapeamento  da 

história  de  vida  e  das  crises  do  paciente,  procuro  fazer  uma 

espécie  de  anamnese  descontraída,  ou  simplesmente,  uma 

conversa  sobre as  suas  preferências  artísticas  em  literatura, 

cinema,  fotografia,  artes  plásticas,  música   etc.  Disse-lhe  que 

parecia  que  ela  tinha  inventado  uma  clínica  para  si  através  da 

literatura,  pois  os  l ivros  lhe  ajudaram  a  superar  crises  e 

impasses.  Vendo que ela compreendeu e concordou com o que eu 

disse,  sugeri  que  a  l iteratura  pudesse  ser  um  campo  a  ser 

experimentado  na  psicoterapia.  A  partir  daí,  na  mesma  sessão, 

ela falou que gostava muito de escrever, mas que parou por falta 

de  incentivo  do  ex-namorado  e  de  confiança  própria ,  mas  que 

traria  seus  escritos  para  eu  ver  –  o  que  poderia  ser  um sinal  de 

que  o  campo  da  experiência  l iterária  estava  sendo  reativado. 

Mais  adiante,  em  nossa  conversa,  chegamos  a  Clarice  Lispector, 

que,  segundo  ela,  era  quem lhe  fazia  sentir  que  não  era  a  única 

desse  jeito  no  mundo;  a  escritora  lhe  era  uma  companhia 

inseparável.  Corri  e  peguei  Água  Viva  na  estante,  nós  dois  já 

havíamos  lido  esse  l ivro,  mas  ela  disse  que  não  se lembrava. 

Sentei-me  novamente  e  l i  algumas  passagens:  vivo  à  beira68... 

posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a 

veia  que  pulsa 69...  então  escrever  é  o  modo  de  quem  tem  a 

palavra  como  isca:  a  palavra  pescando  o  que  não  é  palavra 70... 

Passei-lhe  o  l ivro,  ela  abriu  e  leu  o  primeiro  parágrafo  em 

silêncio e depois disse: olha só, é assim que eu tava dizendo que 

me sinto.. . Eu disse - então leia em voz alta para nós. 

“É com uma alegria tão profunda.  É uma tal  aleluia.  Aleluia, grito 

eu,  aleluia  que  se  funde  com o  mais  escuro  uivo  humano  da  dor 

de  separação  mas  é  grito  de  felicidade  diabólica  (...)  Mas  tenho 

68 Henry Miller. Trópico de Câncer, Círculo do Livro, p. 12
69 Idem, p. 14
70 Idem, p. 21
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ainda  um  pouco  de  medo:  medo  ainda  de  me  entregar  pois  o 

próximo instante é o desconhecido 71...”

Util izei  Água  Viva  com  vários  pacientes,  em  diferentes  situações 

e  programas,  assim  como  Trópico  de  Câncer,  de  Henry  Miller. 

Este  último,  por  tratar-se   de  uma  longa  experiência  que  vai  de 

uma  vida  l imitada  por  todos  os  lados,  passando  por  uma  crise 

provocadora de uma potência de revide alucinatória,  chegando ao 

final  com  um  intenso  canto  de  louvor  à  vida,  exaltação  de  tudo 

que  flui.  No  começo  do  livro,  Henry  Miller  estava  sobrevivendo 

em  Paris  em  situação  dif íci l,  fazendo  pequenos  serviços  para 

pessoas  desinteressantes   em  troca  de  comida  e  lugar  para 

dormir.  Depois  ele  passa  a  alternar  suas  cenas  de  sufocamento 

com as de implosões raivosas e l ibertadoras.

Depois  de  uma  seqüência  de  palestras  humanitaristas  e 

pacif istas,  o  hindu  fi l iado  a  Ghandi,  que  Henry  Miller 

acompanhava  em troca  de  alguns  trocados,  decide  ir  à  desforra: 

“Alguns  minutos depois  ele  dança  com uma puta  nua...  posso ver 

a bunda refletida uma dúzia  de vezes  nos espelhos que forram o 

aposento.  A  mesa  está  cheia  de  garrafas  de  cerveja,  a  pianola 

chia  e  arqueja...72”  Mil ler  está  sentado  num  sofá  e  observa  o 

hindu  realizando  seus  caprichos  num  bordéu  periférico.  Aos 

poucos,  ele  começa a notar  que sua percepção   da  cena passa  a 

ter  uma  sutileza  incomum,  sua  visão  modifica-se   numa  espécie 

de  desmoronamento  subjetivo ,  descarnif icação  do  espírito 

escalpelando  o  fi ltro  da  mente  e  tornando  exposta  a 

superficialidade  de  um  devir  desumanizante...  “Há  uma  espécie 

de  pandemônio  abafado  no  ar,  uma  nota  de  violência  reprimida, 

como  se  a  esperada  explosão  exigisse  o  advento  de  algum 

detalhe  absolutamente  insignificante,  algo  microscópico,  mas 

inteiramente  impremeditado,  completamente  inesperado....”  Ele 

71 Idem, p. 09
72 Idem, p. 96.
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vê o  movimento  dos  corpos,  repara  detalhadamente  nos  objetos, 

sente  o  ar  lhe  revirando  os  poros,  fundindo  seu  sangue  às 

paredes  do  bordéu,  numa  espécie  de  devaneio  que  permite  a 

alguém  participar  de  um  acontecimento,  e  mesmo  assim, 

permanecer  absolutamente  ausente;  o  ambiente  ganhando 

volume,  densidade,  como  se  cada  corpo  orgânico  ou  inorgânico, 

visível  ou  invisível  que  participava  do  cenário  fosse  sendo 

subitamente  macerado  por  um  pilão  de  metal  através  de  sua 

percepção. 

“Todo  o  meu  ser  estava  reagindo  aos  ditames  de  um  ambiente 

que nunca antes  experimentara;  aquilo  que  podia  chamar  de 'eu' 

parecia  estar  se  contraindo,  condensando,  recuando  das  velhas 

costumeiras fronteiras  da carne,  cujo perímetro conhecia apenas 

as  modulações  das  extremidades  dos  nervos.  (...)  E  quanto  mais 

sólido  e  substancial  ia  se  tornando  seu  núcleo,  mais 

extravagante,  delicada  e  palpável  parecia  a  realidade  próxima, 

para a qual ele estava sendo lançado 73”. 

Ele  chegara  em  um  momento  de  sua  vida   em  que  beirava  os 

l imites  da  suportabil idade,  sentia  que  não  tinha  mais  para  onde 

recuar,  estafado  pelo  esgotamento  das  perspectivas  de  manter 

sua  vida  possível,  mas  ainda  assim  respirava  um  aroma  de 

esperança,  uma sensação  de  que  algo  estava  em curso,  algo  que 

lhe  movesse  dali.  “Tudo  se  suporta:  desgraça,  humilhação, 

pobreza, guerra, crime, tédio – na crença de que, da noite para o 

dia,  algo acontecerá, um milagre, que tornará a vida tolerável 74”. 

Mil ler  conectado  a  uma  maquinaria  composta  por  uma 

multiplic idade  de  elementos  que  o  arrastam  para  um  estado  de 

consciência  intensif icada ,  como  diria  Castañeda,  a  qual  já  não 

pode  mais  responder  com  as  velhas  configurações  da  alma. 

Desumanização  que  o  toma  aos  poucos,  mas  inteiramente,  que 

73 Idem. p. 96.
74 Idem. p. 97.
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faz  com que  escapem todas  as  suas  possibil idades  de  interpretar 

os  códigos  da  sobrevivência  que  até  então  cultivara, 

espremendo-o  nos  l imites  do  mundo,  agitando-o  num 

embaralhamento  dos  códigos,  atirando  todas  as  cartas  do  seu 

baralho  para  o  alto,  e  obrigando-o  a  encarar  a  fr ia  lâmina 

metálica  em  sua  fronte;  antes  de  um  possível  aniquilamento 

completo,  ele  reage  como  se  acontecesse  uma  implosão  de  tudo 

que  o  fazia  calar  diante  de  um  mundo  impróprio  aos  fluxos 

desejantes  que o provocavam, a todo instante,  a  saltar  e morder 

a vida como seu último ato. 

“A  gente  precisa  afundar-se  de  novo  na  vida  a  fim  de  ganhar 

carne. O verbo precisa fazer-se carne, a alma tem sede. Qualquer 

migalha  em  que  meus  olhos  pousem,  agarrarei  e  devorarei.  Se 

viver  é  a  coisa  suprema,  então  viverei,  mesmo  que  precise 

tornar-me  canibal.  Até  agora  eu  vinha  tentando  salvar  o  meu 

precioso  couro,  preservar  os  poucos  pedaços  de  carne  que 

escondem  meus  ossos.  Estou  cheio  disso.  Atingi  os  l imites  da 

resistência.  Minhas costas estão contra a parede; não posso mais 

recuar. (...) O mundo que abandonei é uma jaula. 75” ...e ele salta 

voraz,  estômago  vazio,  células  emagrecidas  pela  escassez  de 

proteínas...  “A  aurora  está  nascendo  sobre  o  novo  mundo,  um 

mundo  de  selva  no  qual  os  espíritos  descarnados  rondam  com 

garras  afiadas.  Se  sou  um  hiena,  sou  uma  hiena  descarnada  e 

faminta: avanço para engordar-me76”.

* * *

75 Idem
76 Idem. p. 99.
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Um corpo para falar

Em  nosso  primeiro  encontro  na  clínica,  propus  que  nossa 

conversa fosse gravada com uma câmera de vídeo apontada  para 

ele.  Ele  achou  um  pouco  estranho  e  fez  algumas  perguntas. 

Disse-lhe que minha idéia era que tivéssemos um registro do que 

ele falaria para, posteriormente, podermos assistir.   Garanti  para 

ele,  evidentemente,  que  as  imagens  não  seriam  vistas  por  mais 

ninguém  a  não  ser  nós  dois.  Além  disso,  disse-lhe  que  achava 

que  assistirmos  posteriormente  a  sua  performance  no  vídeo 

poderia  ajudar a perceber como ele l idava com a fala  e como seu 

corpo funcionava quando ele falava, já que isso tinha a ver com o 

principal  incômodo que sentia. Ele aceitou.  

Coloquei  a  câmera  sobre  uma televisão que eu havia  deixado na 

sala,  preparado  para  que  a  proposta  fosse  aceita.  A  câmera  foi 

conectada  à  TV  de  modo  que  ele  pudesse  ver  sua  imagem,  caso 

desejasse. Ele estava sentado em frente. Fiz o enquadramento de 

forma que o  corpo inteiro  aparecesse e  sentei-me num ângulo  de 

45  graus  entre  ele  e  a  televisão.  Com  o  controle  remoto  da 

câmera em mãos disse-lhe: “Quando vires a luz vermelha saberás 

que a câmera está gravando.  Se quiseres que eu pare  de gravar, 

é  só  dizer.  Podemos  começar?”  Ele  disse  -  “Não  sei  o  que  é 

pior...  se  é  ter  uma câmera  ou  um estranho  olhando,  assim,  pra 

tua  cara,  para  conversar”.  Comecei  a  gravar  e  perguntei  -  por 

quê?.  Parecendo nervoso,  ele  disse  que achava que a câmera era 

pior, já que um estranho pelo menos tinha um rosto. 

No  começo,  ele  disse  que  gostaria  de  dizer  porque  procurou 

praticar  psicoterapia.  Fiquei  calado  ouvindo  e  olhando  para  ele. 

Falou  durante  alguns  minutos  sobre  dif iculdades  de  falar  em 

público  e   uma  gagueira  que  lhe  acompanhava  há  muito  tempo. 
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Eu  disse  que  em  primeiros  encontros  gostava  que  a  pessoa 

falasse  de  si  através  da  sua  história,  e  que  isso  me parecia  uma 

base  de  partida  interessante  para  processos  que  funcionam para 

que  a  gente  se  modifique;  a  história  como aquilo  a  que  estamos 

em vias  de  diferir.  A  conversa  durou aproximadamente  uma hora 

e  ele  falou  a  sua  história.  Quando  terminamos,  pedi  que  ele 

trouxesse suas fotos pessoais  no próximo encontro,  pois  isso  nos 

ajudaria a criar um mapa de onde partir.

Ver suas fotos disparou vários efeitos interessantes e indicadores 

de experimentações a serem criadas para o seu caso. Percebemos 

uma  variação  em  seus  gestos  em  cada  uma  delas,  onde  ele  foi 

modificando  sua relação com a  lente  da  câmera  fotográfica,  cada 

vez  mais  desviando  o  olhar.  Além  disso,  as  fotos  abriram  a 

possibil idade  de  que  ele  contasse  a  história  de  uma  viagem  que 

fez,  que  segundo  disse,  havia  dividido  sua  vida  em  antes  e 

depois daquela experiência. 

Num  outro  encontro,  depois  de  dois  meses,   ele  chegou  falando 

do livro  que havia  adquirido,  um volume de coletâneas das obras 

de  Roberto  Piva,  poeta  paulista.  Pedi  que  ele  lesse  algum poema 

e,  ao  mesmo  tempo,  pensei  que  seria  interessante  fi lmar  a 

leitura e perguntei o que ele achava – ele concordou. Não haveria 

um  devir-outro  quando  se  lê  outro?   Era  a  segunda  vez  que 

util izaríamos a câmera como dispositivo na clínica, mas dessa vez 

não  numa  situação  de  entrevista,  e  sim  de  leituras.  Me  parece 

agora,  que essa talvez tenha sido a primeira situação  com o qual 

percebi  efetivamente  que  minha  ação  clínica  havia  se  modificado 

mais  radicalmente,  e  que  o  motivo  disso  estava  relacionado  a 

tentativa  que eu começara a investir  de  experimentar  como seria 

produzir  uma  clínica  que  ocorresse  através  de  sucessivos 

procedimentos  de experimentação. 

Pela  primeira  vez,  eu  tive  consciência  de  que  havia  me  colocado 
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à disposição  de perceber  que  tipo  de experimentação  poderia  ser 

interessante  de  colocar  em funcionamento  num caso  específ ico  – 

que programa experimental  criar  para as máquinas  desejantes de 

um indivíduo? Por causa de experiências que vinham acontecendo 

com  outros  pacientes,  eu  sabia  que  indicações  para  criação  de 

procedimentos  poderiam partir  tanto  dele  como de  mim,  e  que  o 

mais  comum  seria  acontecer  uma  alternância  ou  composição  de 

propostas.  No  caso  desse  paciente,  eu  percebera   que  havia 

necessidade  de  experimentar  “falar”  em  diferentes  situações, 

pois  ele  pedia-me,  a  seu  modo,  para  ajudá-lo  a  criar  um  corpo 

com  o  qual  pudesse  falar  em  diferentes  situações.  A  partir  daí, 

começamos  a  util izar  a  câmera  de  vídeo  como  dispositivo 

acoplava  numa   máquina  de  fazer  falar  e  ver  a  si  próprio.  Eu 

tinha  a  expectativa  de  que  o  dispositivo  não  se  l imitasse  apenas 

a  efeitos  de  auto-reconhecimento,  mas  que  também  abrisse 

espaço  para  a   invenção  de  novos  modos  de  falar,  olhar,  mover-

se.

Comecei a perceber as qualidades que a câmera poderia ter como 

dispositivo  de  intervenção  ao  fi lmar  crianças.  Na  época,  eu  fazia 

meus  primeiros  movimentos  com  uma  câmera  de  vídeo.  Ao 

verem-se  na  tela  da  câmera  as  crianças  ficavam  surpresas, 

alegres  e  muitas  vezes  eufóricas.  Algumas  vezes  eu  chegava  a 

pensar  em  desligar  a  câmera  para  evitar  tumultos  provocados 

pelo acúmulo de pequenos tentando caber na imagem transmitida 

pelo  monitor  de  apenas  cinco  centímetros,  mas  eles  resolviam 

isso  entre  si.  Se  eu  permitisse,  a  experiência  poderia  durar  por 

tempo  il imitado,  acabando  com  inúmeras  fitas,  pois  elas 

experimentavam  suas  imagens  como  uma  brincadeira, 

improvisando  gestos  umas  coladas  nas  outras.  Não  raramente,  a 

câmera  era  sentida  como  a  possibil idade  de  apresentar  algo  do 

seu  universo,  nesse  caso,  geralmente  alguém começava  a  cantar 

alguma  música  de  que  gostava  ou  dizer  algo  para  alguém 

imaginário:  “oi  meu  amor,  isso  aqui  é  pra  você”,  passando  as 
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mãos  em  seus  próprios  cabelos  e  com  um  olhar  sensual  na 

direção  da  lente,  disse  um  menino  de  12  anos.  Esses  efeitos 

interessavam-me,  a  possibil idade  lúdica  da  maquinaria  e  o  que  a 

função de registro acionava - “vai  aparecer na TV?”. A partir  daí, 

em minhas próprias sessões experimentais,  comecei a testar esse 

dispositivo,  até  o  momento  em  que  pensei  em  util izá-lo  na 

clínica.

Um  dispositivo,  quando  assim  definido,  pode  ser  util izado  de 

maneiras  muito  diversif icadas,  sendo  que  ele  só  funciona  se 

acoplado  a  algo.  Seja  a  uma  outra  máquina  ou  a  um  propósito 

específ ico;  eles  ganham  ou  provocam  uma  variação  de  sentidos 

conforme  a  variação  dos  suas  conexões  com  os  outros;  por  isso 

é  que  podemos  dizer  que  eles  não  são  apenas  matérias,  mas 

materiais  de  disposit ivos.  Uma  câmera  de  vídeo,  por  exemplo, 

desconectada  da  sua  função  de  gravação  de  imagem  e  som 

poderia  ser  util izada  como  peça  decorativa  ou  objeto  ofensivo  a 

se  jogar  em  alguém  como  se  fosse  uma  pedra.  Mesmo  se 

considerarmos  uma  câmera  em  suas  funções  áudio-visuais, 

dependendo  de  como  a  util izarmos,  ela  produzirá  efeitos  muitos 

diferentes.  No  caso  de  um vídeo  documentário,  por  exemplo,  ela 

funcionará  de  uma  maneira,  no  caso  da  clínica,  de  outra.  Essa 

diferença  de  uso  de  uma  maquinaria,  ou  disposit ivo,  creio  que 

está  na  base  do  que  tenho  entendido  como  programa 

experimental.  Para  Deleuze  e  Guattari,  o  programa  funciona 

como motor de experimentação77, e tanto os disposit ivos como os 

programas,  são  construídos  a  partir  das  intenções  que  tenhamos 

em  cada  caso  ou,  como  diriam  esses  autores,  é  preciso  saber 

com que intensidades você quer povoar seu corpo sem órgãos78. 

Quando  experimentamos  fi lmar  as  suas  leituras,  eu  o  aproximei 

da  câmera.  Não  havia  a  presença  do  televisor.  A  câmera  foi 

77 Mil Platôs, v.3., Ed. 34,  p. 11
78 Idem. P. 13.
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colocada num tripé  na altura  dos  seus  joelhos,  quase em contato 

com  o  corpo.  Falei  para  ele  sobre  a  idéia  de  programa 

experimental  que  estava  pesquisando  e  porque  eu  pensava  que 

no  seu  caso  a  câmera  poderia  ser  um  dispositivo  .  Minha  idéia 

era  de  que  o  paciente,  ao  mesmo  tempo  que  experimentasse  o 

falar através da câmera, fosse abrindo em sua vida possibi l idades 

de  ampliar  sua  potência  de  experimentação  do  falar.  Então, 

disse-lhe que minha proposta era de que ele falasse olhando para 

sua  própria  imagem  na  tela  da  câmera,  para  experimentar  o 

falar;  ele  achou  interessante.  O  primeiro  poema  foi  l ido  quase 

sem que  ele  olhasse  para  a  câmera,  que estava  instalada  em um 

tripé,  à  altura  de  seus  joelhos,  apontada  para  seu  rosto  e  com a 

pequena  tela  que  lhe  é  anexa  também  virada  para  ele, 

transmitindo sua imagem instantaneamente. Ele começou a ler:

“A vida  me carrega no ar  como um gigantesco  abutre.  A  verdade 

dos  deuses  carnais  como  nós,  lânguidos,  não  provém  do  nada,  

mas  do  desejo  trovejante  do  coração  partido  pelo  amor,  em sua 

disparada  pelo  rosto  de  um  adolescente  com  sua  fúria  delicada. 

Cruzo  avenidas  insones,  corroídas  de  chuva.  Minha  mão  alcança 

minha  dor  presente,  me  prepara  para  um  dia  duro,  amargo  e  

pegajoso.  A  tarde desaba  seu azul  sobre  os telhados   do mundo.  

Você  não  veio  ao  nosso  encontro  e  eu  morro  um  pouco  e  me 

encontro  só  numa  cidade  de  muros.  Você  talvez  não  saiba  do 

ritual  do  amor  como  um  fonte,  a  água  que  corre  não  correrá, 

jamais,  a  mesma,  até  o  poente.  Minha  dor  é  um  anjo  ferido  de 

morte.  Você  é  um  pequeno  deus  verde  e  rigoroso.  Horários  de  

morte,  cidade,  cemitério.  A morte  é  a ordem do dia.  A noite  vem 

raptar o que sobrou de um último soluço” (Roberto Piva79).

Quando  terminou,  sugeri  que  ficasse  olhando  para  si  durante 

algum  tempo,  o  que  ele  fez,  movendo  a  cabeça  para  os  lados, 

mexendo  no  cabelo,  variando  a  forma  de  olhar.  Ele  estava 

79 Paranóia, Ed. Massao Ohno.
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começando a se familiarizar  com a câmera e vendo-se assim pela 

primeira  vez.  Quem  sabe,  o  fato  da  câmera  “não  ter  rosto” 

começava  a  ter  menos  importância  agora,  quando  ele,  assim 

como as  crianças,  começava a  “brincar”  com a  máquina.  “A  água 

que corre não correrá jamais  a mesma até o poente” porque  algo 

não deixará  de misturar,  recombinar  e multiplicar  toda  a  matéria 

disponível.  

Fomos  percebendo  que  a  instalação  da  câmera  acoplada  a  uma 

maquinaria  de  comunicação  humana,  poderia  modificar  todo  um 

sistema de criação e organização  da  fala,  da  visão,  da expressão 

do  corpo  e  da  escuta,  forçando  mudanças  de  perspectivas  nas 

formas atuais.  Pedi para que ele lê-se um trecho de um livro que 

peguei  na  minha  estante,  Lugar  Público ,  de  José  Agrippino  de 

Paula,  por  achar  que  se  comporia  bem com o  autor  que  ele  lera, 

e  portanto,  com  algumas  questões  que  lhe  eram  importantes,  e 

para ver como seria sua performance lendo algo desconhecido até 

aquele momento. 

“Um  ruído  longínquo  que  se  esvai.  Sentir  toda  a  superfície  do 

corpo. A minha mão passa pelo l imite  dos objetos. Caminhar  num 

silêncio sem tocar o solo, adormecido de todos os sentidos” (José 

Agrippino de Paula80)

Enquanto  ele  l ia  não  tinha  como  olhar  para  a  tela,  o  que  me 

deixava  um  pouco  inquieto,  já  que  eu  pretendia  criar  uma 

situação  em que ele  ficasse  o máximo de tempo possível  olhando 

para  sua  própria  imagem.  Pedi  então,  para  que  ele  lê-se  uma 

frase  do  livro  e  depois  dissesse  o  texto  olhando  para  a  tela,  e 

assim  sucessivamente.  Ao  mesmo  tempo,  pedi  para  que  ele 

tentasse  deslocar-se  de  si,  que  tentasse  produzir-se  outro, 

conforme os afectos que ele sentisse  atuantes em cada poema ou 

parágrafo,  pois  parecia-me  que  a  leitura,  apesar  da  diferença 

80 Lugar Público, Ed. Papagaio.
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entre  os  textos,  mantinha  uma  certa  regularidade  de  estilo. 

Depois  de meia  hora a experiência  chegou a  um limite,  ele  havia 

cansado. Começamos a conversar,  ainda em gravação, e ele falou 

sobre alguns efeitos disparados pela câmera. 

“É  incrível  como  esse  negócio  de  falar  olhando  para  a  própria 

imagem  dá  mais  segurança  para  a  fala”.  Pedi  para  que  ele 

explicasse  para  mim o que  queria  dizer  com isso:  “A imagem em 

minha  frente  fica  chamando  a  atenção  para  o  próprio 

pensamento;  a  fala  não  sai  sem ser  pensada.  É  como quando  se 

coloca  o  corpo  pra  correr,  e  ele  fica  a  mil...  agora  parece  que  a 

cabeça tá se mexendo mais”. 

No  encontro  seguinte,  assistimos  as  imagens  gravadas.  Ao  final 

de  40  minutos  de  exibição,  posicionei  a  câmera  como  no  modo 

anterior,  aos  joelhos,  e  pedi  que  ele  falasse  das  suas  sensações, 

percepções  e  pensamentos  sobre  o  que  acabara  de  ver  e  ouvir. 

Sua  primeira  fala  foi:  “Estou  chocado!”  E  lançou  um  série  de 

frases  sobre  as  percepções  que  tivera:  “as  camadas  de 

percepções  que  eu  invento...  como  falo  rápido...   como 

gaguejo...  desde  pequeno  falam  que  eu  falo  muito  rápido  e  eu 

nunca  dei  bola  pra  isso...  como  abstraio  meu  pensamento... 

agora  não  sei  o  que  eu  tava  querendo  dizer  naquela  hora  ...em 

algumas  partes  eu  não  reconhecia  a  mim  mesmo...  algumas 

frases  achei  mais  sinceras,  outras  mais  racionalizadas  de  uma 

maneria  formal,  parecia  que  eu  não  estava  falando  nada...  como 

eu movimento as mãos, não paro de tocar o meu rosto...  também 

reparei  na  tensão  dos  músculos  de  meu  rosto,  cujo  um  médico 

sugeriu de tratar com injeções de uma droga; depois de perceber 

isso  estou  sentindo  que  estou  falando  com  o  rosto  mais  solto... 

em  alguns  momentos,  assistindo  o  vídeo,  eu  não  consegui 

entender  que  palavra  eu  estava  dizendo...  eu  não  posso  deixar 

isso tudo ser tão banal,  f icar por isso mesmo, eu preciso começar 

a articular um nova invenção de fala”. 
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A  câmera  de  vídeo  começava  a  explicitar  algumas  das  suas 

qualidades como dispositivo de intervenção. Para mim, nada seria 

melhor  do  que  a  expressão  de  uma  vontade  de  “inventar  uma 

nova  fala”,  mult ipl icar-se,  no  entanto,  todo  cuidado  me  parecia 

ser  pouco  no  que  dizia  respeito  a  esses  efeitos  e  as 

metamorfoses  que  poderiam  ser  investidas  a  partir  da 

experiência.  Aquela  frase  conclusiva  não  havia  ocorrido 

gratuitamente  e  não  fora  deixada  solta  no  ar.  A  cada  comentário 

que  ele  fazia  sobre  sua  performance  em  frente  a  câmera,  eu 

procurava  saber  que  valor  ele  lhes  atribuía,  pois  nada  seria  pior 

do que um entusiasmo em relação às “maravilhas do dispositivo”, 

que deixasse o  paciente  agir  de  modo a forjar  uma “nova fala”  a 

partir  de  uma  idealização  do  que  seria  uma  “fala  correta”,  pois 

nesse  caso,  em  vez  de  se  aproveitar  a  potência  do  brincar,  do 

experimentar,  como  disparadora  da  força  criativa  ativa,  estaria-

se  produzindo  uma  ação  como  a  de  um  ortopedista  colocando  o 

osso  “no  lugar”,  ou  como  a  de  antigos  professores  que 

amarravam a  mão esquerda  de  um aluno  canhoto,  para  que  esse 

se  tornasse  destro.  Sem  esse  cuidado,  as  reverberações  da 

experimentação  poderiam sair  pela  culatra.  Era  fundamental  que 

o  desterritorialização  provocada  pelo  dispositivo  seguisse  o 

caminho  de  uma  criação  de  si  e  não  de  uma  descoberta  de  um 

ideal de si formatado pelas expectativas mundanas.

Quando ele disse, estupefato: “Nossa! Como falo rápido!”;  “Como 

toco  meu  rosto”.  As  afirmações  parecem  estar  compondo  uma 

lista  de  modos  percebidos  como desagradáveis  a  partir  de  si.  Se 

eu interpretasse somente por  essa perspectiva,  concordando com 

suas  observações,  mesmo  que  sem  dizer  a  ele,  poderia  estar 

perdendo  a  oportunidade  de  levar  o  paciente  à  experimentação 

das  percepções  que  teve   de  si  através  da  fala,  donde  entra  a 

importância  das  entrevistas  realizadas  por  alguém  que  mantém 

uma  posição  não  interpretativa  e  quiçá,  de  ignorância  zen sobre 
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o  que  é  dito  pelo  outro.  Ou  seja,  quando  eu conseguia  ficar  sem 

interpretar  e  lhe  perguntava  coisas  do  tipo  “como assim?”,  “isso 

é  bom ou  ruim?”,  “mas  por  que  isso  te  surpreendeu?”,  “e  o  que 

tem  isso?”,  mesmo  quando  as  suas  afirmações  pareciam  óbvias, 

no  contexto  geral  de  suas  problemáticas,  ao  ponto  de  ele  não 

entender porque eu estava fazendo uma pergunta dessas; parecia 

que  isso  possibil i tava  a  abertura  de  um  novo  campo  de 

experimentação,  compondo  um  segundo  momento  da  util ização 

dos  dispositivos  de  intervenção,  a  partir  dos  efeitos  acionados 

pela  conversa  sobre  a  experiência  –  trata-se  de  se  colocar 

disponível ao indivíduo e de submeter-se ao seu caso.

De  algum modo,  parecia-me que  as  duas  coisas  poderiam  andar 

juntas,  a  identif icação  e  a  multiplicação  de  si  diante  da  câmera. 

Quando lemos juntos a base para esse texto,  durante uma sessão 

clínica,  ele disse-me que a possibi l idade de ver-se e falar  vendo-

se   “restaurou  um  percepção  do  meu  Eu  que  estava  perdia.  São 

coisas  de  mim  que  eu  nunca  tinha  visto”.  Cada  vez  que  ele  via 

imagens  gravadas  no  passado  recente,  estranhava-se,  não  mais 

no  sentido  de  uma  desconexão  consigo,  anteriormente 

interpretada  por  ele  mesmo como problemática,  mas   no  sentido 

de perceber  que já  não era mais  o  mesmo,  que havia  mudado de 

solo  existencial.  Cada vez  mais  ele  ativava  potências  afirmativas 

e sentia  que esses movimentos de diferenciações poderiam nunca 

mais cessar. 

Decidimos  juntos  por  continuar  a  util izar  a  câmera  como 

dispositivo,  a  partir  dos  efeitos  que  ele  sentiu  e  a  partir  da 

vontade  que  ele  expressou  em  experimentar  mais  vezes  o 

dispositivo.  Concluindo  seus  comentários  sobre  o  que  assistiu  da 

segunda  experimentação  com  a   câmera  de  vídeo,  ele  disse: 

“Logo  que  comecei  a  ver  o  vídeo  eu  pensei,  'nossa,  tem muito  o 

que se reinventar aí'”.  
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“O  rosto  constrói  o  muro  do  qual  o  signif icante  necessita  para 

ricochetear,  constitui  o  muro do signif icante,  o  quadro  ou a tela. 

“O  rosto  escava  o  buraco  de  que  a  subjetivação  necessita  para 

atravessar,  constitui  o  buraco  negro  da  subjetividade  como 

consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho81”.

No  terceiro  encontro  com  util ização  da  câmera,  modifiquei  mais 

uma  vez  a  instalação  e  a  proposta.  Os  dispositivos  em  cena: 

câmera  de  video,  tr ipé,  televisor,  fone  de  ouvido,  poltrona, 

psicólogo  e  paciente.  O  programa:  ele  sentou-se  na  poltrona  a 

um metro do televisor que estava bem à sua frente. A câmera foi 

instalada  num tripé  na  altura  da  base  do  televisor,  f icando  bem 

no  meio  de  suas  pernas.  Um fone  de  ouvido  ligado  na  câmera  e 

conectado  aos  seus  ouvidos,  permitia  que  ele  tivesse  um retorno 

de  áudio.  De  certo  modo,  ele  estava  sendo  duplicado  ou 

multiplicado.  Atrás,  num sofá  da  mesma  cor  da  poltrona,  deitei-

me  escondido,  o  que  foi  motivo  de  gracinhas  da  parte  dele,  que 

deu  risada  da  minha  situação  -  “agora  você  é  que  está  num 

divã!”  (apesar  de  eu  nunca  ter  uti l izado  divã  com  ele,  o 

comentário foi engraçado). 

81 Mil Platôs, v3, p. 32
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(Rafael Adaime em foto divulgação de Bruno Bernardi)

A  experiência  ocorreria  de  modo  muito  diferente  das  anteriores. 

Eu  desejava  produzir  um  deslocamento  em  minha  posição 

modificando  minha  qualidade  enquanto  disposit ivo  em  cena, 

tornando-me  mais  um  motivo  para  ele  falar,  do  que  um 

interlocutor  direto,  como  ocorria  antes.  Modificando  o  programa 

experimental  eu  esperava uma modificação  no  efeitos  disparados 

pelos  dispositivos  no  sentido  de  permitir  que  o  paciente  pudesse 

explorar  mais  l ivremente  o  que  a  câmera  lhe  possibil i taria  como 

invenção  de  modos  de  ver,  mover  e  falar.  Na  primeira  conversa 

fi lmada,  formávamos  um  triângulo  e  por  mais  que  houvesse  a 

câmera inserida no encontro, ele olhava para mim, que estava ao 

lado,  e  pouco  experimentara  com  a  sua  própria  imagem  no 

televisor.  Na  segunda,  a  câmera  ficava  entre  nós  dois  e  ele  era 

convidado  a  olhar  apenas  para  a  própria  imagem  na  pequena 

tela;  ele fora fi lmado lendo e depois conversando comigo. Agora, 
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a proposta era de que ele falasse o que desejasse olhando para a 

sua  própria  imagem  na  tela  da  TV,  enquanto  eu  estaria  fora  do 

seu campo de visão.

Depois  de  rir  descontraidamente  de  algumas  palhaçadas  que  fiz 

lá  de  trás,  contornando  sua  cabeça  com  as  mãos,  o  que  ele  via 

pelo  monitor,  começou  a  falar  o  que  queria.  Inicialmente  ele 

olhava  apenas  para  baixo  e  poderia-se  dizer  que  não  estava 

olhando  nada.  A  câmera  captava  seu  corpo  da  cintura  até  o  topo 

da  cabeça.  Pedi  que  ele  tentasse  falar  olhando  para  sua  própria 

imagem e  ele  se  olhou  no  monitor,  mudou  a  posição  do  corpo  e 

começou  a  experimentar  esse  modo,  sem  comentar  meu  pedido. 

Inicialmente,  a  proposta  parecia  dif íc i l  de  ser  realizada.  Meu 

trabalho  não  foi  muito  além  de  ficar  mantendo  ele  a  falar  e  de 

pedir  de  vez  em  quando  que  ele  tentasse  buscar  mais  o  próprio 

olhar  na  TV.  O  assunto  era  uma  narração   relacionada  a 

possibil idades  de  trabalho  que  ele  não  estava  levando  muito  à 

sério.  Ele  falava  rapidamente  e  eu  não  percebia  efeitos 

importantes  disparados  pela  instalação.  Pensei  que  um  dos 

motivos poderia ser o enquadramento inicial  que fiz; embaixo sua 

cintura  e  acima  de  sua  cabeça  uns  dez  centímetros  de  sobra. 

Levantei-me  sem  dizer  nada  e  modifiquei  o  enquadramento, 

fazendo  com  que  apenas  o  seu  rosto  aparecesse  na  tela  de  29 

polegadas.  Eu queria  que ele  não tivesse outra escolha a não ser 

olhar para o próprio rosto. Voltei  a sentar e percebi que ele ficou 

um  tempo  em  silêncio  até  recomeçar  a  falar,  agora,  mais 

lentamente.  Aos  poucos,  ele  começou  a  permanecer  mais  tempo 

falando  e  olhando  para  sua  imagem.  Parecia-me  que  já  não  lhe 

importava  muito  o  conteúdo  do  que  dizia.  A  fala  ficou 

gradativamente mais lenta, intercalada por momentos em que ele 

olhava  mais  atentamente  para  sua  imagem.  Quando  encontrava 

sua  imagem com olhar  intenso,  era  como se  ocorresse  um falha, 

uma avaria  num sistema  de  comunicação,  como uma invasão  por 

vírus na linguagem. Ele mudava o tom de voz, compunha sua fala 
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de  outro  modo,  demorava  um  pouco  mais  do  que  o  de  costume 

para  soltar  as  frases;  pequenas  diferenças  instaladas  numa 

estrutura  repetitiva.   Experimentou  caretas  e  percebeu  os 

movimentos  que  fazia  em  diferentes  situações.  Depois  de  vinte 

minutos  pediu  para  dar  um  tempo,  levantou-se,  acendeu  um 

cigarro  e  andou pela  sala  falando  sem parar.  A  câmera  fi lmava  a 

poltrona vazia.

Em relação a primeira sessão com câmera a diferença foi  enorme 

em todos  os  sentidos.  Enquanto  da  primeira  vez  ele  pouco  olhou 

para a televisão,  dessa vez ele passou o tempo inteiro  vendo seu 

próprio  rosto,  de tão próximo que estava.  Algo  o fazia  sentir  que 

não  era  ele  exatamente  que  estava  ali  no  vídeo,  a  presença  da 

câmera  modificava  o  modo  de  colocação  das  frases,  assim  como 

alterava  o  modo  de  funcionamento  do  pensamento.  “Com  a 

câmera é preciso pensar antes de falar”.

Com a sensação de que esse programa havia disparado os efeitos 

mais  intensos,  mantive  a  mesma  configuração  em  mais  cinco 

sessões  com  a  util ização  da  câmera  de  vídeo.  Segundo  ele  me 

disse,  essa  série  de  experiências  reverberou  em  um  amplo 

espectro  da  sua  vida,  como  ter  começado  tratamento 

fonoaudiológico,  ter  participado  de  um  grupo  de  teatro  e 

realizado  algumas  apresentações  e  ter  apresentado  seu  trabalho 

de  conclusão  de  curso  sem  crises  intensas  de  ansiedade  e 

gagueira pela exposição pública. 

Um  conversa  que  tivemos  por  MSN  messenger  é  ilustrativa  dos 

efeitos que as experimentações com vídeo lhe produziram: 

“Ele diz:

queria te agradecer por ter topado esse nosso trabalho

Ele diz:

foi fundamental para eu ter topado as experiências que estão me ajudando tanto
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Ele diz:

tipo teatro, fono, festa, casa, essa coisas todas

Ele diz:

que se moveram em mim graças aos nossos encontros”

* * *

Para  ampliar  a  pesquisa  sobre  esse  programa  experimental  e 

possibil i tar  a  demonstração  pública  dessas  experiências 

associadas  à  dissertação  de  mestrado,  convidei  alguns  amigos 

para  experimentarem  o  programa.  Realizei  sete  entrevistas  de 

outubro  a  dezembro  de  2007;  em  cada  uma  delas  estivemos 

presentes  apenas  eu  e  o  participante.  Uma  seleção  dessas 

entrevistas  está  no  DVD  que  acompanha  a  publicação  dessa 

pesquisa.

Em dezembro  de  2007,  fui  convidado  a  participar  de  uma mostra 

coletiva  de  arte,  chamada  MIL971 82,  e  levei  a  televisão  e  a 

câmera  para  a  galeria,  onde  montei  a  mesma  instalação,  que 

chamei  Fale  Consigo .  Em  três  dias,  20  pessoas  experimentaram 

falar  consigo.  A  instalação  estava  posta  na  sala  da  exposição, 

dentro  da  casa,  como  mostra  a  fotografia  abaixo.  No  pátio, 

performances,  shows,  dj´s,  vj´s,  grafiteiros,  festa,  bebidas, 

criavam  ritmos  variados  no  encontro  numa  configuração  leve  e 

festiva.  Em  cada  momento  da  gravação  do  Fale  Consigo as 

variações  atmosféricas  do  evento  interferiram diferentemente  na 

experiência  de cada participante.  Uma seleção desse material  em 

vídeo acompanha esta dissertação.

82 http://mil971.wordpress.com/video-instalacao/
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(Geandre  Tomazoni  acompanhado  por  Rafael  Adaime,  na  vídeo 

instalação Fale Consigo – Mostra MIL971. Foto: Fabiana Prado)

***
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PARTE I I I

M A N T E R
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“Lembra- se  da  h i s tó r i a  que  você  me  contou  uma  vez  a 

respe i to  de  uma amiga  sua  e  os  ga tos  de la? 8 3 ”  

E le  a  a judou  a  l eva r  os  do i s  ga tos  pa ra  se rem  sac r i f i cados . 

O  mot ivo :  e la  i r i a  v ive r  em  out ro  lugar  e  não  t inha  com 

quem  de ixa r  os  b i chos .   Ped iu  a  e le  uma  ca rona .  E la  en t rou 

na  c l í n i c a  ve te r iná r ia  com  o  ga to  ave rme lhado  e  o  ou t ro 

f i cou  no  car ro  com  e le .  E le  o lhou  nos  o lhos  do  b i cho ,  que 

p rocurava  esconde r - se  emba ixo  do  banco  e  teve  medo  de  se r 

a r ranhado .  O  ou t ro  ga to  es tava  b r incando  no  co lo  da  dona , 

na  bo rda  do  ba l cão  da  c l í n i ca ,  à  be i r a  da  mor te .  En tão ,  e le 

abr iu  a  po r ta  do  ca r ro  e  de ixou  o  ga to  fug i r .  O  an ima l , 

cas t rado ,  obeso  e  f l á c ido ,  ta lvez  pe la  p r ime i ra  vez  na  sua 

v ida ,  cor reu  po r  uma  sa r je ta  como  um  autên t i co  fe l i no  e 

en t rou  num  bue i ro .  E le  f i cou  fe l i z ,  sen t iu - se  con ten te , 

pensou  que  o  an ima l  t i nha  se  to rnado  um  ga to .  E le 

cons ide rou  que  e ra  como  esse  ga to ,  m imado ,  acomodado , 

mas  que  em ce r tos  momentos  pod ia  se r  tomado  pe lo  esp í r i to 

de  homem ,  a ss im  como  o  ga to  te r i a  s ido  tomado  pe lo 

esp í r i to  de  ga to .

Mas  o  ou t ro ,  o  índ io ,  pensou  que  e le  não  cons ide rou  todas 

as  poss ib i l i dades  poss íve i s  pa ra  o  caso ,  i ndo  logo  se 

acomodando  a  que  lhe  pa rec ia  ma is  van ta josa .  Em  pr ime i ro 

lugar ,  e le  não  cons ide rou  a  h ipó tese  de  se r  como  o  ga to 

averme lhado ,  a l i enado  em  d i r e ção  à  p rópr ia  mor te  na  c l í n i c a 

ve te r iná r ia .  Segundo ,  não  bas tava  ao  ga to  que  fug iu  te r  s ido 

a t ravessado  por  um  dev i r -ga to ,  se  l ogo  ao  en t ra r  no  bue i ro 

perdesse  toda  a  po tênc ia ,  mor rendo  de  fome  ou  sendo 

devorado  pe los  ra tos ;  e ra  p rec i so  mante r - se  ga to ,  cons t ru i r 

a  metamor fose  com  os  e lementos  necessá r io s  pa ra  uma 

ce r ta  duração  das  in tens idades .

83 Carlos Castañeda, Porta para o infinito, Record, p. 100.
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Um corpo para viajar

Dom Juan,  de Castañeda84,  parte  do princípio  de que o mundo da 

vida  diária  não  é  real  como  acreditamos  que  seja,  que  a 

realidade  ou  o  mundo  cotidiano  que  todos  conhecemos  é  apenas 

uma  descrição  inserida  pela  sociedade  quando  ainda  somos 

crianças: “(Dom Juan) mostrou que todos que entram em contato 

com uma  criança  são  um mestre  que  lhe  descreve  o  mundo  sem 

cessar,  até  o  momento  em que  a  criança  é  capaz   de  perceber  o 

mundo conforme descrito. (...) a partir  daquele momento, porém, 

a criança é sócia85”.

O  terceiro  l ivro  de  Castañeda,  Viagem  à  Ixtlan,  apresenta  uma 

importante  diferença  em  relação  aos  dois  primeiros,  disparada 

por  uma  questão  que  ele  mesmo propôs  à  Dom Juan:  um amigo 

seu  estava  tendo  problemas  com o  fi lho.  O  menino  de  nove  anos 

tinha  morado  com a mãe nos últimos  quatro  anos  e  agora  estava 

morando com o pai. O pequeno era desajustado na escola, não se 

concentrava  e  não  se  interessava por  nada;  era  dado  a  crises  de 

raiva,  mal  comportamento e fugia  de casa.  Castañeda apresentou 

esse  caso  à  Dom  Juan  e  lhe  pediu  uma  sugestão  sobre  o  que  o 

amigo  poderia  fazer.  O  índio  conclui,  dizendo  que  alguém  tinha 

que ajudar o garoto a parar o mundo. 

Primeiro,  disse  Dom  Juan,   o  amigo  deveria  ir  a  um  antro  de 

marginais  e  escolher  um  bandido  jovem  e  mal  encarado,  e 

mandar o sujeito seguí-lo,  ou esperar por ele num lugar onde ele 

fosse  com  o  fi lho.  O  homem,  diante  de  uma  deixa  previamente 

combinada,  a  ser  dada  depois  de  um  mau  comportamento  da 

criança,  deveria  saltar  de  seu  esconderijo,  pegar  o  pequeno  e 

84 Antropólogo e escritor.
85 Carlos Castañeda, Viagem à Ixtlan, Record, p. 08.
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surrá-lo  com  vontade.  Depois  do  susto,  o  amigo  deveria 

encontrar  uma  maneira  de  ajudar  o  menino  a  recuperar  a 

confiança em si.  O segundo procedimento sugerido pelo  índio era 

tão  surpreendente  quanto  o  anterior.  Depois  do  susto  produzido 

pela  surra,  o  seu  amigo  deveria  arranjar  um  meio  de  fazer  o 

menino  ver  uma criança  morta,  num hospital  ou  cl ínica.  Além de 

ver  o  cadáver,  o  garoto  deveria  ser  incentivado  a  tocá-lo  em 

qualquer  parte,  menos  na  barriga.  “Depois  que  o  menino  fizer 

isso, f icará novo.  O mundo nunca mais  será o mesmo para ele 86”, 

disse Dom Juan. 

Castañeda ficou chocado com a sugestão de intervenção feita por 

Dom  Juan,  mas  ao  mesmo  tempo,  percebeu  que  era  isso  que  o 

índio  vinha tentando fazer  com ele  próprio,  o  tempo todo,  ajudá-

lo  a  parar  o  mundo,  ou  seja,  atingir  certos  estados  de 

consciência  durante  os  quais  a  real idade  da  vida  cotidiana  é 

modif icada  porque  o  fluxo  das  interpretações,  normalmente 

ininterrupto,  foi  detido  por  um  conjunto  de  circunstâncias 

estranhas  a  esse  f luxo 87.  Através  de  uma  diversif icada  série  de 

experimentações  nada  convencionais,  o  índio  tentara  o  tempo 

todo  interferir  no  modo  dogmático  pelo  qual  Castañeda  percebia 

o mundo conforme a descrição convencional.

Viagem  à  Ixtlan  é  a  obra  onde  Castañeda  descreve  todas  as 

outras experimentações que o índio lhe fizera passar para que ele 

conseguisse  parar o mundo.  A primeira intervenção de Dom Juan, 

foi  pedir-lhe  que  encontrasse  um  ponto,  um  lugar  na  varanda 

onde pudesse sentar sem se cansar - parar o mundo, em primeiro 

lugar, era encontrar um lugar de onde partir.

 “Ex i s te  qua lque r  co i sa  mor ta  dent ro  de  mim.  Seme lhante  à 

l í ngua  que  se  mantém ine r te  en t re  os  dentes ” .  

86 Idem, p. 11
87 Idem, p. 12
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{ José  Agr ipp ino 8 8  }

E le  me  fa lou  que  es tava  com medo  de  v i r  a  en louquecer ,  que 

andava  sempre  g r ipado  e  que  com  f reqüênc ia  sen t ia  do res 

em  seus  ó rgãos .  Sub i tamente ,  e ra  l evado  a  um  es tado  que 

chamava  de  suspensão  dos  sen t idos ,  onde  o  co rpo  pa rec ia 

se r  desco lado  do  mundo  e  o  pensamento  de  que  não  vo l ta r i a 

a t ing ia  seu  g rau  máx imo .  E le  não  sab ia  o  que  e ram  essas 

c r i ses ,  nem  porque  hav iam  começado ,  ta lvez  t i vessem  a  ve r 

com  uma  sé r ie  de  expe r iênc ias  a  que  v inha  ded i cando-se  há 

a lgum  tempo .  Em  deco r rênc ia  das  c r i ses ,  e le  passou  a  te r 

uma  sé r ie  de  d i f i cu ldades  em  l i da r  com  co i sas  da  v ida ,  como 

produz i r ,  c r i a r ,  t r aba lha r ,  v ia ja r .   E le  me  contou  o  seu  caso 

a  f im  de  que  eu  pudesse  a judá- lo .  Marcamos  um  encont ro  e 

começamos .

A  suspensão  de  sen t idos  e ra  um  t ipo  de  func ionamento  do 

corpo  em que  a  consc iênc ia  não  pod ia  ma is  de te rminar  o  que 

acontec ia .  A  pe r cepção ,  a inda  com  o  f i l t r o  da  sub je t i v idade , 

ten tava  da r  sen t idos  pa ra  a  fa l ta  de  poder  de  ação  do  corpo 

quando  suspensos  os  sen t idos  e  o  a to  da  vontade .  E le 

poder ia  e s ta r  em  qua lque r  s i tuação ,  l avando  a  l ouça ,  po r 

exemp lo .  En tão ,  repent inamente ,  sua  capac idade  de  mante r 

a tuante  a  in te rp re tação  convenc iona l  do  mundo  era 

suspensa ,  e  nada  ma is  poder ia  se r  desc r i to  e  iden t i f i cado . 

Os  ob je tos  pe rd iam  os  seus  nomes ,  suas  de te rminações ,  a 

f aca  de ixava  de  se r  a  f aca ,  mantendo  apenas  as  suas 

fo rmas ,  a  sua  maté r ia .  Como  em  V i rg ín ia  Wo l f ,  as  co i sas 

a t ing iam  a  cond i ção  de  ob je tos  só l i dos .  En t re  os 

expe r imentado res  como  e le ,  que  buscava  po r  d i f e ren tes 

modos  l eva r -se  pa ra  l onge  dos  domín ios  da  sub je t i v idade ,  da 

s ign i f i c ação  e  do  o rgan i smo 8 9 ,  a l cançar  e sse  es tág io  não  e ra 

88 Lugar  Púb l i co ,  Papaga io ,  p .  72
89 Conf. Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil platos v.3, Ed. 34.
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de  todo  ma l ,  ao  con t rá r io ,  e ra  mu i tas  vezes  dese jáve l . 

Porém,  i s so  começou  a  ocor re r  sem  que  t i vesse  nenhum 

d i spos i t i vo  a tuando  na  sua  condução .  A lém d i s so ,  o  p rocesso 

oco r r i a  de  modo  desagradáve l ,  e  a  consc iênc ia ,  a inda  em 

es tado  v ig i l an te ,  en tend ia  que  hav ia  pe rd ido  o  m ín imo  de 

con t ro le  necessá r io  pa ra  ev i ta r  uma  ida  sem  vo l ta ,  ou  um 

processo  de  en louquec imento  doent io .   

Se ja  po r  u t i l i z ação  de  a luc inógenos  ou  de  ou t ros 

d i spos i t i vos ,  as  expe r imentações  de  Cas tañeda  parec iam 

es ta r  na  v i z inhança  do  que  esse  pac ien te  chamou  de 

suspensão  de  sen t idos ,  como  nessa  passagem,  em  que  o 

au to r  desc reve  os  e fe i to s  de  uma  ocas ião  em  que  lhe 

oco r reu  o  que   chama  de   des lo camento  do  ponto  de 

ag lu t inação  em d i r e ção  ao  nagua l .  

“Não  consegu i  descobr i r  onde  me  encont ra ra .  Pa rec ia  f l u tua r 

como  um  ba lão .  Es tava  soz inho .  Sent i  uma  pontada  de 

te r ro r ,  e  m inha  razão  apressou-se  a  cons t ru i r  uma 

exp l i cação  que  f i z esse  sen t ido  pa ra  m im  naque le 

momento 9 0 ” .

Pa ra  esses  fe i t i ce i r os ,  o  nagua l  não  faz  pa r te  da  mesma 

fa ixa  de  emanações  de  ene rg ia  u t i l i z ada  pe los  homens  em 

sua  v ida  d iá r i a ;  a  consc iênc ia  do  homem  comum  se r ia 

apenas  uma  pequena  po r ção  se le c ionada  de  um  todo  mu i to 

ma is  amp lo .  A  consc iênc ia  norma l ,  o  mundo  humano ,  o 

conhec ido ,  a  rea l i dade ,  a  rac iona l idade  e  o  senso  comum, 

se r iam  somente   uma  i l ha ,  que  os  índ ios  chamam  de  tona l 9 1 ; 

um P lano  de  Organ i zação:  “e le  é  o  o rgan i smo  e  também tudo 

o  que  é  o rgan i zado  e  o rgan i zado r ;  mas  e le  é  a inda  a 

s ign i f i c ânc ia ,  tudo  o  que  é  s ign i f i can te  e  s ign i f i cado ,  tudo 

90 Carlos Castañeda, O fogo interior, Record, p. 117.
91 Porta para o infinito, Record, p. 111
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que  é  susce t í ve l  de  in te rp re tação ,  de  exp l i cação ,  tudo  que  é 

memor i záve l ,  sob  a  fo rma  de  a lgo  que  l embra  ou t ra  co i sa ; 

en f im,  e le  é  o  Eu ,  a  pessoa ,  ind iv idua l ,  soc ia l  ou  h i s tó r i ca ,  e 

todos  os  sen t imentos  co r respondentes 9 2 ” .

Pa ra  Cas tañeda ,  o  que  mantém  os  ind iv íduos  a l imentando 

incessantemente  a  pe r cepção  homogênea  que  têm  do  mundo 

e  de  s i ,  é  a  f i xação  da  percepção  na  f reqüênc ia  do  tona l ,  

rea l i zada  a inda  quando  somos  c r i anças .  Pa ra  os  índ ios ,  há 

um  agente  no  co rpo  responsáve l  pe la  pe r cepção ,  o  ponto  de 

ag lu t inação ,  que  a t ravés  dos  p rocessos  de  in i c i ação  é  f i xado 

no  modo  tona l .  Esse  agente ,  em  ce r tos  casos ,  por  exemp lo 

quando  o  ind iv í duo  consegue  para r  o  mundo ,  é  capaz  de 

mover - se  da  fa ixa  tona l  em  d i r e ção  à  nagua l ,  ope rando  um 

processo  de  des te r r i to r i a l i z ação  abso lu tamente  necessá r io 

pa ra  abr i r  o  co rpo  à  passagem do  dese jo .

Des locando-se  a r r i s cadamente ,  pa ra  mu i to  l onge  das 

f ron te i r as  do  “eu” ,  e ra  como  se  o  meu  pac ien te  t i vesse 

so f r ido  uma  sé r ie  de  avar ias  em  seu  s i s tema  tona l ,  po r 

ass im  d i ze r ,  que  já  não  ma is  pod ia  ga ran t i r  o  m ín imo 

necessá r io  pa ra  a  con t inuação  da  v ida .  Segundo  Cas tañeda , 

o  tona l  dever ia  se r  l en tamente  d im inu ído ,  mas  nunca 

abandonado  po r  comp le to ,  po i s  e le  é  o  o rgan i zado r  do 

mundo ,  re sponsáve l  po r  da r  o rdem  ao  caos ,  e  po r tan to , 

necessá r io  aos  p rocessos  v i ta i s .

“Não  é  exage ro  a f i rmar ,  como  d i zem  os  fe i t i ce i r os ,  que  tudo 

quanto  sabemos  ou  fazemos  como  homens  é  obra  do  tona l . 

Nes te  momento ,  po r  exemp lo ,  aqu i l o  que  es tá  empenhado 

em  fazer  sen t ido  dessa  nossa  conversa  é  o  seu  tona l :  sem 

e le  só  have r ia  sons  e  ca re tas  e  você  nada  compreende r ia  do 

92 Mil Platôs, v.3, p. 25
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que  es tou  fa lando 9 3 ” .

O  p rob lema  com  o  tona l ,  como  Dom  Juan  d i z  pa ra 

Cas tañeda 9 4 ,  é  que  o  p rocesso  c i v i l i z a tó r io  fe z  com  que  e le 

passasse  a  ag i r  como  um  guarda  seve ro  e  despó t i co , 

con t ro lando  todos  os  mov imentos  humanos  e  não  de ixando 

que  cesse  o  f l uxo  in te rp re ta t i vo  que  mantém  o  Eu 

p roduz indo  um  d iá logo  in te rno  in in te r rup to .   Quando  o 

ind iv í duo  consegue  para r  o  d iá logo  in te rno ,  para r  o  mundo , 

e le  des lo ca  o  ponto  de  ag lu t inação  da  pe r cepção  pa ra  o 

nagua l ,  que  segundo  os  f e i t i ce i r os ,  “é  a  ún i ca  pa r te  de  nós 

que  consegue  c r i a r 9 5 ” .  Todos  os  p roced imentos 

expe r imenta i s  po r  que  passa  Cas tañeda  in i c i a lmente ,  vão  no 

sen t ido  de  d im inu i r  o  seu  tona l ,  para  “ t r ans fo rmá- lo  de 

guarda  em um guard ião 9 6 ” .  

No  caso  de  meu  pac ien te ,  e ra  necessá r io  ag i r  no  sen t ido 

inve r so ,  e ra  p r io r i tá r i o  r e cons t ru i r  o  tona l ,  po i s  esse  hav ia 

s ido  excess ivamente  d im inu ído .  Começamos  com  longas 

conversas  em  que  d i s co r r í amos  em  torno  da  c r i se ,  mapeando 

exaus t i vamente  o  modo  como  e las  acontec iam  e  que  e fe i to s 

aca r re tavam.  A lém  d i s so ,  as  conversas  em  torno  da  sua 

h i s tó r i a  pessoa l  e  dos  seus  ob je t i vos ,  con t r ibu íam  para  um 

nova  invenção  da  sub je t i v idade ,  mesc lando  um 

remane jamento  do  passado  e  a  invenção  de  p ropós i to s  pa ra 

a  v ida  v iv ida  no  p resente ,  ass im  como  para  um 

v i s lumbramento  de  cenas  fu tu ras  (po rv i r ) .

Um  out ro  fa to r  que  fo i  co lo cado  no  momento  em  que 

faz íamos  nossos  p r ime i ros  mov imentos ,  e ra  que  e le  não 

que r ia  co r re r  um  out ro  r i s co ,  o  de  f i ca r  imposs ib i l i t ado  de 

93 Porta para o infinito, Record, p. 111
94 Idem.
95 Idem, p. 127
96 Idem, p. 111.
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dar  con t inu idade  as  expe r imentações  que  v inha  rea l i zando , 

em  out ras  pa lav ras ,  e le  não  que r ia  de ixa r  de  par t i r  em 

processos  esqu i zos .  Pa ra  con t r ibu i r  com  o   desa f i o  que  e le 

te r i a  de  recr i a r  seus  p roced imentos  expe r imenta i s , 

compar t i l he i  com  e le  a  pesqu i sa  b ib l i og rá f i ca  que  eu  v inha 

fazendo  sobre  a  programação  de  expe r iênc ias  ps i codé l i cas .

O  te rmo  expe r iênc ia  ps i codé l i ca  p rogramada  f o i  i nventado 

por  T imothy  Leary 9 7  e  cons i s te  em  prepara r  um  programa 

para  as   exper imentações  agenc iadas  por  a luc inógenos  a 

pa r t i r  de  um  propós i to  pa ra  u t i l i z á - lo s .  A lém  de  Leary ,  o s 

r i tua i s  de  u t i l i z ação  de  p lan tas  a luc inógenas  dos  ind ígenas  e 

as  ind i cações  de  Baude la i r e  se rv i r am  como  insp i r ação  pa ra 

que  e le  pudesse  inventa r  seus  p rópr io s  p rogramas .  Char le s 

Baude la i r e  d i z i a ,  a  r espe i tos  dos  ind iv íduos  de  en t rega 

excess iva . . .  qu i s  se r  an jo ,  to rnou-se  bes ta 9 8 .  As  ins t ruções 

do  C lube  do  Hax ixe ,  do  qua l  o  poe ta  e ra  membro , 

re comendavam,  segundo  Theoph i l e  Gaut ie r ,   que  o 

consumido r  da  d roga  t i vesse  um  propós i to ,  e s t i vesse  com  o 

corpo  sad io ,  sem  preocupações  ou  tensões ,  e  a inda ,  que 

f i zesse  sua  exper iênc ia  em um loca l   aconchegante .

“Sabe-se,  portanto,  que  se  alguém deseja  aproveitar  ao  máximo 

os  efeitos  mágicos  do  haxixe,  é  necessário  se  preparar 

antecipadamente   e  fornecer  de  alguma  maneira  o  motif  para 

suas variações extravagantes e fantasias irrestritas. É importante 

estar  com  a  mente  e  o  corpo  tranqüilos,  não  ter  nesse  dia 

nenhuma  ansiedade,  tarefa  ou  horário,  e  estar  em  um 

apartamento  que  Baudelaire  e  Edgar  Alan  Poe  adorariam:  um 

quarto  de  decoração  poética  e  confortável,  luxo  bizarro  e 

elegância misteriosa; um retiro privado e escondido 99”.

97 Em Mandala: A experiência alucinógena, Civilização Brasileira. 
98 Charles Baudelaire, Paraísos artificiais, L&PM, p. 23.
99 Tymothy Leary, Flashbacks, Brasiliense, pp 52-53.
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O  estudo  das  experiências  psicodélicas  programadas  está 

diretamente  conectado  as  indicações  dos  esquizoanalistas  quanto 

a invenção de programas experimentais  para a  criação de  corpos 

sem  órgãos por  isso,  servem  como  meio  a  ser  estudado  e 

experimentado  em  procedimentos  que  não  necessariamente 

util izem  drogas  como  disposit ivo.  Um  programa  desse  tipo 

funciona  como  um  motor  de  experimentação ,  compreendendo 

duas  fases  distintas:  a  primeira  de  fabricação  de  um  CsO  e  a 

segunda  de  fazer  algo  passar  sobre  ele.  Ao  mesmo  tempo,  o 

programa  está  contemplado  pelas  estratégias  de  prudência  que 

cada  experimentador  pode  criar,  tentando  evitar  cair  no 

esvaziamento  do  corpo  quando  pretendia  a  completude  do 

processo100.  

 *  *  *

Para  ten ta r  con t r ibu i r  com  a  recon f iguração  do  organ i smo, 

invente i  um  modo  de  aprox imar -me  do  corpo  de le  a t ravés  de 

a lgumas  ins ta lações ,  i nsp i r ado  pe lo  t r aba lho  de  Lyg ia  C la rk 

e  pe lo  en foque  que  Sue ly  Ro ln ik  lhe  dá  em  sua  ex tensa 

pesqu i sa .

Na  sa la  de  minha  casa ,  onde  faz íamos  nossas  sessões ,  hav ia 

um  so fá  cama  desses  que  são  compos tos  apenas  por  do i s 

b lo cos  de  espuma  grossa  e  duas  a lmo fadas  compr idas . 

D i spus  o  do i s  b lo cos  emp i lhados  no  cen t ro  da  sa la  e  p ropus 

a  e le  que  de i tasse ,  po i s  eu  p re tend ia  f aze r  uma  amarração 

to ta l  de  seu  co rpo  ao  co l chão  com  um  tec ido  mu i to  l ongo  e 

b ranco .  E le  concordou  com a  p ropos ta  e  de i tou .

O  tec ido  es tava  enro lado  e  t inha  dez  met ros  de 

100 Sobre programa conf. Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil Platôs, v.3, ed. 34, p. 12.
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compr imento .  Comece i  p rendendo  o  te c ido  a  um de  seus  pés , 

passe i  por  t r az  da  sua  cabeça  e  a t ravés  do  ou t ro  pé , 

f o rmando  um  t r i ângu lo .  A  pa r t i r  da í  fu i  amar rando  b raços , 

mãos  e  dando  a  vo l ta  com  o  te c ido  po r  ba ixo  do  co l chão , 

sempre  de ixando  que  o  te c ido  mant ivesse  um  tensão  de 

f i xação  do  corpo ,  a té  que  e le  f i cou  comp le tamente 

imob i l i z ado .  En tão ,  co loque i  sobre  os   seus  o lhos  um  pano 

p re to  e  acomode i  em  seu  abdome  uma  lona  p re ta  de 

p lás t i co ,  que  es tava  embru lhada  no  fo rmato  de  uma  grande 

bo la  e  que  t inha  um  peso  cons ide ráve l .  E le  f i cou  nessa 

pos i ção  por  ce r ca  de  me ia  hora ,  em  s i l ênc io .  Mant ive -me  ao 

l ado ,  observando  sem in te r fe r i r .

M inha  idé ia  in i c i a l  e ra  co loca r  seu  corpo  numa  s i tuação  que 

p rovocasse  uma  reação  da  vontade ,  que  e le  p rec i sasse  de 

fo r ças  pa ra  resp i r a r  e  de  ação  p rópr ia  pa ra  que rer  escapar 

de  uma  s i tuação  imped i t i va .  I s so  po rque  as  c r i ses  o 

pegavam  de  surpresa ,  e  o  medo  ge rado  po r  e las  o  de ixava 

sem  reação;  e le  f i cava  pa ra l i sado  e  sen t ia  t remenda 

impo tênc ia  em  conta r  com  o  co rpo ,  tan to  pa ra  ev i ta r  as 

c r i ses  como  para  sa i r  de las .  Out ro  pensamento  oco r re ra -me: 

se  o  co rpo  es tá  passando  po r  suspensões  de  sen t ido , 

f a c i l i dade  em te r  f l u tuações  repent inas ,  o  que  acontece r ia  se 

o  f i xássemos  ao  so fá ,  numa  s i tuação  em  que  não  pudesse 

escapar ,  como se  lhe  fo sse  p roduz ida  uma ancoragem?  

A  fo r ça  dos  te c idos  con t ra  o  seu  co rpo  f i xo  no  co l chão  ma is 

o  peso  da  bo la  de  p lás t i co  no  seu  abdome  faz iam  o  seu 

pu lmão  osc i l a r  mu i to  l im i tadamente ,  ex ig indo  um  pouco  de 

es fo r ço  pa ra  resp i r a r .  Não  hav ia  como  escapar  sem  a  minha 

in te r fe rênc ia .  Eu  não  sab ia  o  que  es tava  acontecendo 

naque le  s i l ênc io  e  imob i l i dade ,  mas  achava  in te ressante  e le 

es ta r  aparen temente  mu i to  ca lmo .
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Depo i s  de  t r in ta  m inutos  pe rgunte i  se  e le  e s tava  bem  – 

es tava .  Pergunte i  se  eu  poder ia  começar  a  desamarrá - lo ,  e le 

d i s se  que  s im.  Depo i s  ava l i e i  que  dever ia  te r  de ixado  a 

ins ta lação  po r  ma is  tempo ,  a té  que  e le  ped i s se  pa ra  sa i r , 

mas  i s so  não  fo i  poss íve l ,  eu  já  não  supo r tava  ma is  a 

sensação  de  vê - lo  amar rado .  Re t i r e i  a  bo la  de  p lás t i co , 

desamar re i  o  co rpo  in te i r o  e  po r  ú l t imo  re t i r e i  o  pano  que 

es tava  em  seus  o lhos .  E le  e s tava  mu i to  t r anqü i l o ,  r e sp i r ava 

norma lmente  e  abr iu  os  o lhos  depo i s  de  um ce r to  tempo .

“Eu  ca r regava  dent ro  de  mim  um s i l ênc io .  A lgo  seme lhante  a 

uma paz .  A  dor  d im inu i 1 0 1 ” .

Pergunte i  como  se  sen t ia  e  e le  d i s se  -  t i ve  uma  espéc ie  de 

v i são  –  e ra  como  se  eu  fosse  um  ga to  com  a  cabeça  p resa 

en t re  os  dentes  de  um  cão ,  f i ng indo-se  de  mor to  na 

expec ta t i va  de  pode r  e scapar  po r  um  vac i l o  qua lque r  do 

in im igo .  

Cur io samente ,  naque le  tempo ,  eu  ganhara  recentemente  um 

jovem ga to  de  um  amigo ,  que  faz ia  suas  p r ime i ras  incur sões 

pe la  rua ,  sendo  que ,  por  causa  da  con f iguração  do  ed i f í c i o 

em  que  moro ,  eu  sempre  t inha  de  desce r  jun to ,  como 

acompanhante  humano,   e  abrir  as  portas  para  o  bichinho  criar 

um mundo  para  si  que,  naturalmente,  seria  maior  e  diferente  do 

que eu poderia oferecer-lhe. 

Meu propósito, desde que pedi para o meu amigo dar-me o bicho, 

era  fazer  com  que  ele  passasse  por  um  processo  de  sair  do 

apartamento  para  morar  na  rua.  Essa  situação  tinha  suas 

conexões  com  a  visão  de  meu  paciente,  que  em  suas  investidas 

experimentais  procurava  aumentar  seus  territórios,  buscando  um 

novo  corpo,  um  novo  pensamento,  uma  nova  sensibil idade, 

101 José Agrippino de Paula, Lugar Público, Papagaio, p. 72.
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diferente da que o mundo cotidiano dos homens parecia  oferecer. 

Eles  tinham  propósitos  semelhantes,  ele  e  o  gato,  ampliar  seus 

territórios  existenciais  e viver plenamente seus momentos.  Então 

eu  ia  informando  para  o  meu  paciente,  que  também  tinha  um 

gato, como andavam as experiências do meu gatinho.

Como  o  gato  não  teria  como  retornar,  caso  precisasse  ou 

quisesse,  e  como  eu  não  queria  simplesmente  abandoná-lo  à 

própria  sorte,  pois,  ao  menos  para  mim,  havia  um  pacto  entre 

nós,  passei  a  acompanhá-lo  em  suas  primeiras  expedições  pela 

rua,   que  aconteceram  principalmente  de  madrugada.  Além  do 

mais,  meu  objetivo  era  que  o  gato  ganhasse  as  ruas  e  para  isso 

acontecer  eu  teria  de  cuidar  como  me  fosse  possível,  da  sua 

migração  sem  que  ele  morresse,  pois  como  ele  fora  criado  em 

casa,  de  certo  modo,  t inha  sido  humanizado  e  precisava, 

portanto,  de  um período de simulações de  rua  para  tornar-se  um 

gato  completo.  Foi  numa  dessas  vezes  que  o  acompanhei,  que 

pela  primeira  vez  consegui  ver  o  que  ainda  me  era  invisível,  o 

l imite  territorial  que  ele  havia  construído,  a  l inha  invisível  de 

onde ele não passaria, ao menos naquela noite.

Me  desloquei  para  além  da  metade  da  quadra,  o  que  signif icava 

para além dos l imites do prédio abandonado, e comecei a chamá-

lo,  com  o  objetivo  de  que  ele  me  seguisse  até  a  esquina  onde 

existe  uma  escola  em  que  vivem  outros  gatos.  Ele  andou  um 

tempo na minha direção e parou no limite do prédio da fábrica de 

refrigeradores.  Não  se  deslocava  nem  mais  um  passo.  Resolvi 

então  fazer  uma  experiência.  Fui  até  ele,  peguei-o  no  colo  e 

levei-o  comigo até  a esquina.  Durante  o trajeto  ele  não parou de 

se  contorcer  tentando escapar,  mesmo assim,  levei  o  plano até  o 

fim. 

Chegando  lá,  soltei  o  animal  no  chão  e  numa  disparada  sem 
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nexo,  sem  um  mínimo  de  vaci lo  em  olhar  ao  redor,  como  que 

puxado  por  um  imã,  ele  correu  como  eu  nunca  t inha  visto  de 

volta para a frente do prédio em que moramos.

Ass im  como  o  ga to  que r ia  ma is  do  que  a  v ida  em  um 

apar tamento  com  um  humano ,  meu  pac ien te  também  parec ia 

que re r  des lo ca r -se  pa ra  zonas  i numanas .  Mas  o  seu  p ro je to 

pa rec ia  te r  i do  bem  somente  a té  o  momento  em  que  as 

c r i ses  começaram  a  to rnar  sua  v ida  in to le ráve l ,  como  se  e le 

t i vesse  es t i cado  dema is  o  f i o  metamor foseante  da 

expe r imentação ,  no  sen t ido  de  um  desmoronamento  ou 

breakdown ,  como d i z  Rona ld  La ing .

A  expe r iênc ia  com  o  ga to  hav ia  nos  mos t rado  como 

func ionava  a  p rudênc ia  de  um  an ima l  e spre i tado r  de 

te r r i tó r i o .  E le  hav ia  cons t ru ído  seu  te r r i tó r i o  a té  o  l im i te  da 

fábr i ca  de  re f r ige rado res  de  ar ,  onde  e le  pod ia  te r  ma io res 

poss ib i l i dades  de  ga ran t i r  a  con t inu idade  da  p rópr ia  v ida . 

D i f e ren temente  dos  cães ,  acos tumados  à  segurança  das  l e i s 

humanas ,  que  a fas ta  i l uso r iamente  a  p resença  da  mor te ,  o 

ga to  sabe  que  ass im  como  e le  es tá  espre i tando  uma  presa 

ou  uma  sa ída  poss íve l  pa ra  expand i r  seu  te r r i tó r i o ,  também 

a  mor te  o  espre i ta  a  todo  ins tan te  e  que ,  po r  i s so ,  bas ta 

qua lque r  vac i l o  de  sua  pa r te  pa ra  se  cap tu rado .

*  *  *

Depo i s  de  um  mês ,  em  que  eu  e  meu  pac ien te  passamos 

conversando  sobre  os  e fe i to s  da  amar ração  e  sobre  as 

excur sões  de  meu  ga to  à  rua ,  aconteceu  uma  out ra 

in te r fe rênc ia  no  co rpo ,  uma  nova  ins ta lação .  Eu  es tava 

es tudando  e lementos  que  pudessem  ser  u t i l i z ados  como 

ob je tos  re lac iona i s 1 0 2 ,  jun tando  mate r ia l  em  uma  pequena 

102 Termo utilizado por Lygia Clark
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ca ixa  de  fe r ramentas  que  t inha  em  casa .  Es tava  p reparado , 

pode-se  d i ze r ,  pa ra  que  a lgo  me  desse  um  s ina l  de  ag i r  com 

os  ob je tos  no  co rpo  de le  em  qua lque r  d ia .  E le  chegou , 

de i tou  no  co l chão  e  f i cou  longo  tempo  em  s i l ênc io  e  eu 

também  não  fa le i  nada .  Depo i s  pe rgunte i  como  e le  e s tava  e 

d i s se -me  que  es tava  com  um  descon for to  no  pe i to  e  que 

es tava  com  r in i te  e  tosse .  Ge ra lmente  e le  e ra  tomado  po r 

s in tomas  desse  t i po ,  i nd i cando  momentos  de  saúde  f í s i ca 

f r ág i l ,  p r inc ipa lmente  no  que  d i z i a  r espe i to  ao  seu  s i s tema 

imuno lóg i co  resp i r a tó r io ,  mu i to  vu lne ráve l .  F ique i 

caminhando  ao  redor  do  so fá  em que  e le  e s tava  e  de  repente 

ped i  pa ra  que  t i r asse  o  casaco ,  co loque i  uma  venda  em  seus 

o lhos  e  lhe  d i s se  que  i r i a  co lo ca r  ob je tos  sobre  o  seu  pe i to . 

A  venda  nos  o lhos  t inha  a lguns  p ropós i to s :  de ixá- lo  ma is 

sens íve l  aos  sen t idos  do  res to  do  co rpo ,  pe la  ausênc ia  da 

v i são ;  de ixa r -me  ma is  à  vontade  pa ra  t r aba lha r  na 

ins ta lação  de  ob je tos  em conta to  com o  co rpo ;  imped i r  que  a 

v i são  de te rminasse  a  fo rma  e  a  na tu reza  dos  ob je tos ,  seu 

nome  inc lus ive ,  f azendo  o  ind iv íduo  pe rde r ,  desse  modo ,  a 

sensação  do  encont ro  com  as  co i sas  em  graus  de  peso , 

dens idade ,  ca lo r ,  odor  e t c .  

Acomode i  um  saco  de  bo las  de  gude ,  de  ma is  ou  menos  um 

qu i l o ,  sobre  o  pe i to ;  pense i  em  produz i r  o  e fe i to  de  p ressão 

pa ra  no  deco r re r  da  expe r iênc ia  t r ans i ta r  pa ra  o  l eve ,  suave 

e  de l i cado .  Ench i  um  saco  com  água  e  l eve i  pa ra  a  c l í n i ca , 

de ixando-o  de  l ado .  Envo lv i  seu  b raço  d i r e i to  com  uma  te la 

de  ny lon  e  o  e sque rdo  com  um  f i lme  de  PVC,  desses  que  se 

usa  pa ra  emba la r  a l imentos .  Espe re i  um  tempo . . .  e le  d i s se 

que  “es tava  tudo  bem” .  O  de ixe i  ass im  por  a lguns  minutos  e 

depo i s  re t i r e i  o  saco  de  bo las  de  gude  do  pe i to  co lo cando-o 

no  encont ro  en t re  b raço  e  an tebraço  esque rdo;  a l i v i ando  o 

pe i to  e  ten tando  fazer  o  incômodo  t ransmigra r  jun to  com  a 

d i fe rença  de  po tenc ia l  que  se r ia  p rovocada  pe las  sensações 
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de  a l í v io  e  p ressão  em  reg iões  d i f e ren tes  do  mesmo  corpo . 

Em  segu ida ,  co loque i  o  saco  com  água  sobre  o  pe i to  e  um 

pano  embeb ido  em  á l coo l  na  l a te ra l  d i r e i ta  do  mesmo  –  o 

á l coo l ,  po r  se r  mu i to  vo lá t i l  f a z  o  co rpo  pe rder  ca lo r , 

p roduz indo  sensação  de  es f r i amento .  Acomode i  uma  cebo la 

com  o  topo  co r tado  en t re  o  saco  com  água  e  o  seu  que ixo , 

dese jando  in te r fe r i r  em  seu  o l f a to .  De ixe i - o  ass im  po r  ma is 

um  tempo .  Eu  es tava  com  duas  agu lhas  de  t r i cô  e  as  en f i e i , 

uma  de  cada  uma  vez ,  no  espaço  en t re  o  f i lme  de  PVC  e  a 

pe le  do  b raço  esque rdo;  po r  ba ixo  do  saco  de  bo las  de  gude; 

ten tando  p roduz i r  uma  sensação  de  que  as  agu lhas  es tavam 

lhe  pene t rando  o  corpo .  O  PVC  func ionava  como  se  fo sse 

uma  segunda  pe le  e  o  peso  das  bo l inhas  de  gude 

p ress ionava  tudo  con t ra  o  b raço ,  to rnando  d i f í c i l  separa r 

uma co i sa  da  ou t ra .

Pergunte i  como  es tava  a té  a l i  e  e le  d i s se  –  quando  tu  t i r ou 

o  peso  do  pe i to  e  co locou  no  b raço  fo i  como  se  t i vesse  ido 

jun to  o  ma l -es ta r  que  eu  sen t ia .  Hav ia  r ea lmente  oco r r ido 

uma  t ransmigração  do  incômodo ,  como  eu  imag ina ra  se r 

poss íve l ,  a  pa r t i r  dos  re la tos  de  sessões  de  Lyg ia  C la rk . 

En tão ,  pense i  -  se  o  incômodo  no  pe i to  hav ia  se  des locado 

a té  o  b raço ,  po r  que  não  poder ia  se r  des lo cado  para  fo ra  do 

corpo ,  como numa espéc ie  de  c i ru rg ia?

Esquente i  água ,  despe je i  numa  gar ra fa  té rmica  e  vo l te i  pa ra 

a  c l í n i ca .  Jogue i  a  água  em  um  tec ido  e  o  depos i te i  no 

ombro  esque rdo ,  ac ima  do  saco  com  bo las  de  gude .  Em 

segu ida ,  des loque i  o  saco  de  bo las  de  gude  do  b raço  pa ra  o 

an te -braço ,  r asgue i  o  f i lme  de  PVC  na  reg ião  onde  o  saco  de 

bo las  de  gude  es tava  an te r io rmente  e  co loque i  ou t ro  pano 

quente  no  lo ca l .  Puxe i  as  agu lhas  de  t r i cô ,  uma  a  uma, 

vagarosamente ,  po r  poucos  cen t íme t ros ,  como  se  es t i vesse 

ex t ra indo  a lgo  a t ravés  de las  na  d i r e ção  da  mão  e  pa ra  fo ra 
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do  co rpo .   Segu i  e sse  p rocesso  no  b raço  esque rdo  como  uma 

máqu ina . . .  des lo ca  o  saco  de  bo l i t as  em  d i r e ção  a  mão , 

r asga  o  PVC  onde  o  saco  es tava ,  ma is  um  pano  quente ,  puxa 

as  agu lhas  ma is  um  pouco .  Pe rgunte i  como  es tava ,  e  e le 

d i s se  que  es tava  sen t indo  in tensamente  a  p resença  do  l ado 

esque rdo  do  co rpo  desde  a  m igração  das  bo l i t as .  Com o  saco 

de  bo l i t as  já  no  pu l so ,  as  agu lhas  quase  to ta lmente  pa ra 

fo ra ,  de ixe i  o  tempo  passa r ,  sen tado  e  observando .  

Logo  ma is ,  fu i  a té  o  b raço  esque rdo  e  re t i r e i  as  bo l i t as ,  as 

agu lhas  e  o  p lás t i co  todo  e  tape i  o  b raço  in te i r o  com  os 

panos  aquec idos .  De ixe i  o  tempo  passa r  e  no te i  que  seus 

l áb ios  f az iam mov imentos  cu r io sos ,  se  con t ra íam e  po r  vezes 

pa ravam  em  pos i ções  inus i tadas ,  como  se  e le  e s t i vesse  em 

t ranse  ou  sonhando .

Em  segu ida  re t i r e i  o  mate r ia l  que  a inda  es tava  ins ta lado  no 

corpo  e  pe rgunte i  se  e le  gos ta r ia  de  d i ze r  a lguma  co i sa .  E le 

f a lou . . .  memór ias  do  co rpo  e  memór ias  fo ra  do  co rpo . . . 

v inda  à  tona  de  con teúdos  b loqueados  pe los  d iques 

corpo ra i s . . .  o  express ivo  do  co rpo  e  as  suas  memór ias . . .  o 

pu lmão  como  órgão  d i r e tamente  l i gado  com  o  ex te r io r . . .  a 

s ingu la r i dade  da  voz  e  suas  m i l  f a ce tas . . .  Quanto  ao 

incômodo  que  sen t ia  no  pe i to ,  hav ia  sumido .

À  med ida  que  e le  fo i  re cupe rando  o  uso  do  corpo ,  a  vontade 

de  v ia ja r  pe lo  mundo  começou  a  in tens i f i ca r - se .  Ao  mesmo 

tempo ,  e le  nunca  qu i s  que  a  c r i se  passasse  em  t roca  da 

imposs ib i l i dade  de  con t inuar  as  suas  p rópr ias 

expe r imentações ,  as  que  faz ia  an tes  da  c r i se .  Desse  modo , 

enquanto  faz íamos  o  poss íve l  pa ra  rec r i a r  o  corpo ,  e le  f o i 

tomado  pe lo  desa f io  de  re inventa r  o  modo  como  rea l i zava 

suas  exper iênc ias ,  a  f im  de  que  e las  apontassem  no  sen t ido 

da  abe r tu ra  de  sa ídas  e  não  de  um  novo  desabamento .  Como 
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d iz  La ing:

“A  loucura  não  é  necessa r iamente  um  desabamento 

(breakdown ) ;  pode  ser  também  uma  aber tu ra  de  sa ídas 

(break th rough ) . . .  O  ind iv íduo  que  faz  a  exper iênc ia 

t r anscendenta l  da  pe rda  do  ego  pode  ou  não  pe rde r  de 

d ive r sas  mane i ras  o  equ i l í b r i o .  Pode ,  en tão ,  se r  cons ide rado 

louco .  Mas  ser  l ouco  não  é  necessa r iamente  se r  doente , 

mesmo  se  em  nosso  mundo  os  do i s  te rmos  se  to rnaram 

comp lementa res 1 0 3 ” .

Onde  a lguém  inves te  suas  expe r imentações  sem  que rer  ca i r 

num  buraco  negro ,  é  que  ta lvez  es te ja  uma  das  p r inc ipa i s 

ta re fas  da  esqu i zoana l i se ,  ou  da  esqu i zo te rap ia .  Como  se  a 

nova  ta re fa  fo sse  cu ida r  dos  p rocessos  esqu i zos  de  um 

ind iv í duo ,  pa ra  que  e le  cons iga  da r  cons i s tênc ia  às  suas 

expe r imentações ,  i ndo  cada  vez  ma is  l onge  a t ravés  de  te r ras 

v i rgens  e  exó t i cas ,  abandonando  a  te r ra  co lon ia l  do  Éd ipo , 

da  neurose ,  sem  que  com  i s so  ca ia  numa  te r r i to r i a l i dade 

to ta lmente  desér t i ca ,  improdut iva ,  onde  toda  a  p rodução 

dese jan te  pá ra  ou  c r i s ta l i z a :  co rpos  ca ta tôn i cos  que  ca í r am 

num r io  de  chumbo ,  imensos  h ipopó tamos  f i xos  que  não  ma is 

vo l ta rão  à  supe r f í c i e 1 0 4 .   

“Des fazer  o  o rgan i smo  nunca  fo i  mata r - se ,  mas  abr i r  o  corpo 

a  conexões  que  supõem  todo  um  agenc iamento ,  c i r cu i to s , 

con junções ,  supe rpos i ções  e  l im ia res ,  passagens  e 

d i s t r ibu i ções  de  in tens idade ,  te r r i tó r i o s  e 

des te r r i to r i a l i z ações  med idas  a  mane i ra  de  um 

agr imenso r 1 0 5 ” .

103 “O processo”, em  O Anti Édipo, Assírio e Alvim.
104 Idem.
105 Mil Platôs, v. 3, ed. 34,  p. 22.
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“Eu  es tou  aqu i . . .  o  meu  quar to .  Se ja  o  que  Deus  qu i se r .  Eu 

vou  mesmo.  Eu  vou  mesmo.  P rometo .  Um  medo ,  um  pavo r . 

( . . . )  Eu  es tou  espe rando  um  mi lagre .  Va i  acontece r  aqu i .  O 

Cr i s to  que  desça  e  abençoe  es tes  pu tos .  Eu ,  eu  vou  para  o 

céu  de  he l i cóp te ro 1 0 6 ” .

Um  corpo  pa ra  poder  v ia ja r ,  e ra  como  se  e le  qu i sesse  me 

d i ze r  i s so  desde  o  começo .  Es tando  com  o  corpo  em  cr iação , 

to rnara-se  necessá r io  inventa r  um  modo  de  consegu i r 

d inhe i ro  pa ra  pa r t i r .  Mas  como  consegu í - l o ,  com  toda  a 

d i f i cu l dade  de  l i da r  com  os  me ios  de  ava l i a ção  da  soc iedade 

quando  se  que r  um  emprego?  En t rev i s tas ,  d inâm icas  de 

g rupo ,  tempo  de  expe r iênc ia .  Pa ra  i s so ,  i nves t imos  jun tos 

na  invenção  de  um  personagem  que  pudesse , 

d i s fa r çadamente ,  en t rar  em a lguma  empresa ,  t r aba lha r  como 

qua lque r  um e  jun ta r  a  quant ia  necessá r ia .  

Cons ide re i  que  e ra  p rec i so  inventa r  d i spos i t i vos  de 

expe r imentação  do  f a la r  que  s imu lassem  a  s i tuação  das 

expos i ções  ind iv idua i s  onde  se  é  convocado  a  fa la r  em 

púb l i co ,  numa  s i tuação  de  ava l i a ção ,  se le ção  ou  ju lgamento . 

Em  um  l i v ro  de  José  Ânge lo  Ga ia r sa 1 0 7 ,  encont re i  uma  sé r ie 

de  exer c í c i o s  re sp i r a tó r io s  que  passe i  a  u t i l i z a r  nas  sessões 

com  e le ,  f azendo  uma  pequena  mod i f i cação ,  po r  exemp lo , 

quando  expe r imentamos  o  p roced imento  numa  banhe i ra 

che ia  de  água ,  onde  o  som  da  resp i r ação  f i ca  ma is  in tenso  e 

o  co rpo  move-se  pa ra  c ima  e  pa ra  ba ixo  dependendo  da 

quant idade  de  a r  nos  pu lmões .  O  ind iv íduo  resp i r a  a t ravés 

de  um  cano  de  p lás t i co ,  tendo  um  re to rno  in tenso  do  seu 

modo  de  resp i r a r ,  podendo ,  a  pa r t i r  da í ,  va r ia r  o s  modos , 

inventa r  uma nova  re lação  com o  ar .

106 José Agrippino. Lugar Público. Ed. Papagaio. p. 113.
107 Respiração, angustia e renascimento. José Angelo Gaiarsa. Ed. Ícone. 1994.
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Jun to  a  i s so ,  a  câmera  de  v ídeo  começava  a  se r  u t i l i z ada  na 

c l í n i ca  como d i spos i t i vo  de  expe r imentação  do  fa la r ,  vendo  e 

escu tando  a  p rópr ia  imagem.  “O  programa:  e le  sen tou -se  na 

po l t r ona  a  um  met ro  do  te lev i so r  que  es tava  bem  à  sua 

f ren te .  A  câmera  fo i  i ns ta lada  num  t r i pé  na  a l tu ra  da  base 

do  te lev i sor,  f i cando  bem  no  me io  de  suas  pernas .  Um  fone 

de  ouv ido  l i gado  na  câmera  e  conec tado  aos  seus  ouv idos , 

perm i t i a  que  e le  t i vesse  um  re torno  de  áud io ”.  O  mesmo 

programa  expe r imenta l  f o i  rea l i zado  com  out ro  pac ien te ,  do 

qua l  f a lo  em  out ro  b lo co  dessa  d i s se r tação ,  um  corpo  pa ra 

fa la r ,  onde  t ra to  espec i f i camente  da  u t i l i z ação  de  câmera  de 

v ídeo  em ps i co te rap ia .  Aqu i ,   passa re i  d i r e to  aos  e fe i to s . . .

Depo i s  de  uma  ba te r ia  de  te s tes   que  inc lu í r am  ent rev i s ta 

ind iv i dua l  e  em  grupo ,  p rova  de  conhec imentos  ge ra i s  e 

espec í f i cos ,  d inâmicas  de  g rupo ,  en t rev i s tas  com  ps i có logos , 

e le  consegu iu  se r  empregado  num  lugar  onde  em  se i s  meses 

poder ia  jun ta r  d inhe i ro  su f i c i en te  pa ra  pa r t i r .

Depo i s  de  do i s  anos  em  que  passamos  compar t i l hando 

expe r iênc ias  c l í n i ca s ,  hav ia  chegado  um  momento  em  que 

nossos  encont ros  se  mod i f i ca r i am.   Seu  co rpo  a inda  sen t ia 

va r iações  desagradáve i s  em  ce r tas  s i tuações ,  como  po r 

exemp lo ,  d i f i c u ldade  de  exp i ra r  o  a r  dos  pu lmões  dent ro  dos 

bancos  e  do  met rô ,  mas  e le  p rópr io  já  pod ia  inventa r 

d i spos i t i vos  que  a l i v i a ssem  o  descon for to ,  o  que  me  parec ia 

um  s ina l  de  que  hav ia  re cupe rado  e fe t i vamente  sua  po tênc ia 

de  invenção  de  expe r imentações  c l í n i cas  –  o  p ropós i to  de 

v ia ja r ,  é  c l a ro ,  co r roborava  com  essa  pe r spec t i va .  Um  d ia , 

con tou-me  que  ao  en t rar  no  met rô  co locou  um  tampão  em 

cada  ouv ido ,  e  que  com  i s so  hav ia  consegu ido  resp i r a r 

(exp i ra r )  na tu ra lmente .  

O  fa to  de  te r  consegu ido  o  emprego ,  depo i s  de  t r ansco r r ido 
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o  per íodo  de  expe r iênc ia  e  te r  s ido  e fe t i vado  como 

func ionár io ,  ma is  os  p repara t i vos  de  v iagem  que  es tava 

fazendo  –  es tudando  l í nguas ,  e sco lhendo  câmeras , 

es tudando  mapas  e  poss íve i s  ro te i r os  a  segu i r  –  também 

eram  ind í c io s  de  que  e le  hav ia  re cupe rado  sua  saúde  e  sua 

po tênc ia  de  exper imentação .  A  pa r t i r  da í ,  de ixamos  de  nos 

encont ra r  semana lmente  em  minha  c l í n i ca  e  passamos  a  nos 

comun ica r  a lgumas  vezes  po r  e -ma i l  e  te le fone ,  num 

acompanhamento  a  ce r ta  d i s tânc ia .  Depo i s  de  se i s  meses  e le 

t inha  consegu ido  economiza r  a  quant ia  necessá r ia  e  pa r t iu 

em sua  v iagem pe lo  mundo .   

Quanto  ao  meu  ga to ,  agora  v ive  no  p réd io  da  fábr i ca  de 

re f r ige rado res  de  ar ,  e  as  vezes  nos  vemos ,  eu  da  minha 

jane la ,  e le  do  a l to  do  ed i f í c i o .

*  *  *
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“Out ro ra  eu  pensava  que  se r  humano  era  o  ma is  a l to 

ob je t i vo  que  um  homem  pod ia  te r ,  mas  ve jo  agora  que  i s so 

se  des t inava  a  des t ru i r -me .  Ho je  s in to  o rgu lho  em  d i ze r  que 

sou  i numano ,  que  não  pe r tenço  a  homens  e  gove rnos ,  que 

nada  tenho  a  ve r  com c renças  e  p r inc íp io s .  Nada  tenho  a  ve r 

com  a  maqu ina r i a  r angente  da  human idade  –  eu  per tenço  à 

Te r ra !  ( . . . )  Ho je  es tou  cônsc io  de  minha  l i nhagem.  Se  sou 

inumano  é  po rque  meu  mundo  t ransbo rdou  de  suas 

f ron te i r as  humanas ,  porque  se r  humano  parece  uma  co i sa 

pobre ,  t r i s te ,  m ise ráve l ,  l im i tada  pe los  sen t idos ,  r e s t r ing ida 

pe las  mora l i dades  e  pe los  cód igos ,  de f in ida  pe los  lugares -

comuns  e  i smos .   ( . . . )  Tenhamos  um  mundo  de  homens  e 

mu lhe res  com  d ínamos  en t re  as  pe rnas ,  um  mundo  de  fú r ia 

na tu ra l ,  de  pa ixão ,  ação ,  d rama,  sonhos ,  l oucura ,  um mundo 

que  p roduza  êx tase  e  não  pe idos  secos .  Cre io  que  ho je  ma is 

do  que  nunca  é  p rec i so  p rocura r  um  l i v ro ,  a inda  que  e le 

tenha  só  uma  grande  pág ina:  p rec i samos  p rocura r 

f r agmentos ,  l a scas ,  unhas  dos  dedos  dos  pés ,  tudo  quanto 

con tenha  miné r io ,  tudo  quanto  se ja  capaz  de  ressusc i ta r  o 

corpo  e  a  a lma.  ( . . . )  É  poss íve l  que  es te jamos  condenados , 

que  não  ha ja  espe rança  pa ra  nós ,  para  nenhum  de  nós ,  mas 

se  ass im  fo r  so l temos  en tão  um  ú l t imo  e  to r tu ran te  u ivo 

capaz  de  ge la r  o  sangue  nas  ve ias ,  um  be r ro  de  desa f io ,  um 

gr i to  de  guer ra !  Fo ra  as  l amentações !  Fo ra  e leg ias  e 

réqu iens !  Fo ra  b iogra f i as  e  h i s tó r i as ,  b ib l i o te cas  e  museus ! 

Que  os  mor tos  comam  os  mor tos .  Dancemos  nós ,  o s  v ivos ,  à 

be i r a  da  c ra te ra ,  uma  ú l t ima  e  agon i zan te  dança .  Mas  que 

se ja  uma  dança ! 1 0 8 ” .  

(Henri Mil ler.  Trópico de Câncer)

*  *  *

108 Ed. Circulo do Livro, p. 243.
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