
TEXTURA, UMA OPERAÇÃO



 

Textura, uma operação

Dispositivo. A questão metodológica: mote conceitual e 
operador poético. Pesquisa da sensação: texto-imagem e 
palavra poética. Pesquisa em Artes. Corpografias: zonas 
de contaminação. Pensar, experimentação filosófica/
científica/poética. Desordem do discurso: imaginário 
em torno dos pensadores. Proposta indisciplinar na 
pesquisa: por uma teratologia do saber. Relações entre 
Ciência, Arte e Filosofia. Recortes do caos: plano 
de referência, de composição e de imanência. As 
interferências intrínsecas. Transplanar: o pensamento 
como heterogênese. As interferências ilocalizáveis.



  
Dos experimentos poéticos

Sobre Caderno Decurso
Voz dérmica, Corpo sem Órgãos (CsO). Itinerância: as aulas de 
filosofia. Tatear um corpo de pensamento. Tessitura musical.

        
Sobre Diário de corpo do pensamento

Texto diarístico e o fora-texto. O diário de corpo como 
categoria. Personas cambiantes: personagens conceituais? 
Camadas da pele intensiva. Versões a partir de versões. 
Alfabeto: as horas de Paul Valéry. Hecceidade. Escrita em 
quadros: páginas-tela.

         
Cintilações do ENTRE

Modos de olhar-tocar a pele. Algo que impele. Janela-espelho-tela. 
Ler com dedos. Palavra-pele: ser e não ser tocável, o toque 
como questão.



Textura, uma operação 

Esta dissertação apresenta-se como um dispositivo1 que expõe 

1 “Mas o que é um dispositivo? É antes de mais nada um emaranhado, um 
conjunto multilinear. Ele é composto de linhas de natureza diferente. E estas 
linhas do dispositivo não cercam ou não delimitam sistemas homogêneos, 
o objeto, o sujeito, a língua, etc., mas seguem direções, traçam processos 
sempre em desequilíbrio, às vezes se aproximam, às vezes se afastam umas 
das outras. Cada linha é quebrada, submetida a variações de direção, 
bifurcante e engalhada, submetida a derivações. Os objetos visíveis, os 
enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos em posição são 
como vetores ou tensores. (...) A novidade de um dispositivo em relação aos 
precedentes pode ser chamada de sua atualidade, nossa atualidade. O novo 
é o atual. O atual não é o que somos, mas antes o que nós nos tornamos, 
aquilo que estamos nos tornando, isto é o Outro, nosso tornar-se outro. 
Em todo dispositivo, é preciso distinguir aquilo que nós somos (aquilo que 
nós já não somos mais) e aquilo que nós estamos nos tornando: a parte da 



seu constituir-se através do corpo sensível que engendra. Portanto 
falamos em pesquisa ao mesmo tempo em que falamos em 
pesquisa da pesquisa, reflexões que atravessam todo tipo de 
pesquisar. A imbricação entre método e objeto de pesquisa torna 
a questão metodológica mote conceitual e operador poético do 
trabalho. Trata-se de uma perscrutação tanto de processo quanto 
de formato, que leva ao limite a noção de modelo na pesquisa 
acadêmica, inventando um modo que não é reproduzível, nem 
dotado de variáveis mensuráveis. A criação é o método da criação. 

Nesse sentido, a fração dos registros de campo que poderia ser 
considerada excessiva ou inadequada à publicação está, aqui, exposta 
– uma operação que verte diário e caderno em dissertação e livro, e 

história, e a parte do atual. A história é o arquivo, o desenho daquilo que nós 
somos e que paramos de ser, enquanto que o atual é o esboço daquilo que 
nós nos tornamos. De modo que a história ou o arquivo é o que nos separa 
ainda de nós mesmos enquanto que o atual é este Outro com o qual nós já 
coincidimos.” (DELEUZE, 1988) 



vice-versa. Assim, as notas processuais são substrato, instrumento 
e resultado, distendendo os moldes científicos tradicionais a 
ponto de torná-los incabíveis. O procedimento da colagem 
faz incrustar, também, fragmentos textuais vindos das fontes 
bibliográficas diversas. Tal operação é denominada, nesta pes- 
quisa, como “textar”                                                                .

                                                                                                    

Textar é conhecer, imaginar, desejar texturas. Inscrevê-las, 
visibilizá-las, inventá-las. Experimentar paragens, intuir 
geografias, querê-las. Tatear2. Por isso a convergência chamada 

2
 

(BARTHES, 1990, p. 137 apud FABRIS, 2005, p. 180)



texto-imagem: para que se mostre o traçado de uma ideia, cada 
inusitado encontro de palavras no dia a dia, como este – Toda frase 
tem um desenho. Que deslumbrante conjunção: 

Então uma dissertação poderia ser tida como um magnífico 
compêndio gráfico, independentemente da área do conhe-
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(FLUSSER, 2008, p. 31-32)



cimento em que é realizada. Haveria de ser considerada, 
no entanto, a vantagem que teriam os poetas – não os 
desenhistas, nem arquitetos! Também os matemáticos e físicos, 
que experimentam a beleza de linguagens milimetricamente 
calculáveis, capazes de conter todo o infinito, tão custoso a 
nossa imaginação, num único e singelo ∞

No texto-imagem, a palavra se faz presente visual e plastica-
mente. Há um pacto com a sensação que atravessa o que está 
escrito – é também com nuances de luz e cor, pois, que tal 
escritura diz o que diz. O gesto que desenhou cada letra está aí 
sustentado – rastros do toque que a caneta um dia fez no papel, 
dando a impressão de uma textura.

A textura é composta por volumes, reentrâncias, zonas de atrito, 
graus de porosidade, dureza e tensão, entre outros aspectos. Ela 
é um plano em movimento, entre a profundidade e a superfície, 
como a pele: envolve, troca, dobra. Já a impressão de ser uma 
textura é alcançada por sua tradução gráfica numa caligrafia 
correspondente. Esta, por sua vez, possui uma visualidade que 



invoca certa plasticidade, a partir de relevos forjados pela relação 
sombra/luz, embora seja, ainda, superfície inteiramente plana.

A partir dessas noções do grafismo, é possível associar a caligrafia 
da escrita (cujo gesto é o pensamento) à textura do corpo do 
pensamento. Dito deste modo, a matéria a compor sensação é a 
escritura em si, através da palavra poética. 

          (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 196). A palavra poética 
atua sobre a plasticidade da própria língua, ultraja seus estados 
familiares. Sintaxes outras tecem o pensamento pelo qual são, 
elas mesmas, arrastadas. Pensamento e escrita imiscuem-se de 
modo a serem indiscerníveis – corpo do pensamento. Um sem 
fim, nem começo. 

 ”

“



A pesquisa da sensação3 assim realizada estende limiares, 
propondo um esgarçar entre: a matéria e a palavra; o texto e a 
imagem; o sensível e o inteligível. Este híbrido resultante é um 
trabalho metalinguístico, pois trata da metodologia de criação 
fazendo-a acontecer enquanto processo criativo4, ser de sensação 
e pesquisa acadêmica. 

3 

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.197-198)

4 

                                                              



Relações im/possíveis? 5

(LAURENTIZ, 1991, p.17)

5

(LANCRI, 2002, p.25 apud FABRIS, 2005, p. 178)



6

6 Em 1984, Paul Valéry escreve o texto “Introdução ao método de Leonardo 
Da Vinci” (publicado em La Nouvelle Revue, em 1985); trinta e seis anos 
depois, ele produz um metatexto relativo a tal ensaio, no qual revê algumas 
de suas posturas, hesitações que permearam a primeira escrita, imprecisões 
nas escolhas de linguagem, além de situar suas ideias no novo contexto, de 
1930. É com este movimento de produção/avaliação constantes que Valéry 
traça sua trajetória. Assim, investe-se, simultaneamente, na atividade de poeta 
e estudo da poética, chegando inclusive a exercer a docência. “Para mim é uma 

(VALÉRY, 2011, p. 168)
*Nota do autor: 13. Clerk Maxwell. 



sensação muito estranha e muito emocionante subir nesta tribuna e começar 
uma carreira totalmente nova em uma idade em que tudo nos aconselha a 
abandonar a ação e a renunciar ao trabalho” (VALÉRY, 2011, p. 195), inicia 
ele sua aula inaugural no Collége de France, em 1937, sete anos antes de sua 
morte. Segundo João Alexandre Barbosa, na apresentação do livro Variedades 
(primeira coletânea de escritos em prosa de Valéry que se publica no Brasil), o 
autor busca 

(BARBORA, 2011 in VALÉRY, 2011, p. 12)



Apesar dos cientistas também serem intuitivos, a relação que 
estabelecem com a dúvida é estreitamente ligada à certeza; seus 
insights devem resultar em algo reproduzível, por isso precisam 
contar sempre com certo grau de previsibilidade. Para tanto, 
elencam respostas que atendam a suas hipóteses com coerência, 
em nome da vontade de verdade7, enquanto a intuição inicial 
do pesquisador em Artes o fará encontrar a pergunta do  
trabalho – 

                  Assim, este não só expressa,  
como também carrega a questão; é seu corpo sensível. 

7 

                                          



(FOUCAULT, 1970, p. 16-17; 20)



A pesquisa em Artes não equivale, necessariamente, à pesquisa 
artística. Esta é realizada pelo artista na concepção de uma obra 
e execução do respectivo projeto. Já a primeira, é uma pesquisa 
acadêmica desenvolvida na área de conhecimento das Artes; 
ela pode ser dita como uma licença poética da Ciência, pois faz 
encontrar o modo científico com o campo da Arte, através de 
modulações inéditas e/ou inesperadas – 

 
(LANCRI, 2002, p.26 apud FABRIS, 2005, p. 179)

Sua forma de percorrer a pergunta não objetiva chegar a qualquer 
resolução; a própria interrogação escavada e suspendida é a 
necessidade do trabalho. Disso decorre a liberdade em realizar 
incursões diversas (por textos científicos, filosóficos, literários, 
críticos, etc), sem constrangimentos, a fim de abarcar as 
demandas que se impõem ao estudo. Tal modo de agenciamento 
cria zonas de contaminação que aqui chamamos de corpografias. 



Em estudos realizados sob o ponto de vista da dança, Paola 
Jaques (2008) define corpografia como uma “cartografia corporal”: 
“resultados das mais diferentes experiências urbanas vividas 
por cada um”. A autora “parte da hipótese de que a experiência 
urbana fica inscrita, em diversas escalas de temporalidade, no 
próprio corpo daquele que a experimenta, e dessa forma também 
o define, mesmo que involuntariamente” (JACQUES, 2008). 
Nas “corpografias urbanas” desenvolvidas em seus trabalhos, 
interessa investigar a inscrição das práticas de vida no corpo, que 
imprimem, nele, uma disponibilidade física singular (JACQUES, 
2008). Desse modo, elas seriam uma espécie de repertório 
corporal, expresso pelos movimentos e gestos do corpo – “padrões 
corporais de ação”.

Para circunscrever a noção de corpografia, Jaques (2008) a 
diferencia da cartografia e da coreografia. Segundo a autora, “Uma 
cartografia já é um tipo de atualização do projeto urbano, ou seja, 
uma cartografia urbana descreve um mapa da cidade construída e 
assim muitas vezes já apropriada e modificada por seus usuários. 
Uma coreografia pode ser vista como um projeto de movimentação 



corporal, ou seja, um projeto para o corpo (ou conjunto de corpos) 
realizar, o que implica, como no projeto urbano, em desenho (ou 
notação), composição (ou roteiro) etc. (...) os corpos dos bailarinos 
também atualizam o projeto” (JACQUES, 2008).

Na apropriação do termo, aqui empreendida sob a perspectiva 
das Poéticas Visuais, há que se distinguir a noção de corpo 
a que se remetem estas corpografias: não se trata do corpo 
humano, mas sim de um corpo poético. Além disso, este ser 
sensível decorrente da pesquisa é também seu método, o que 
faz destas Corpografias não apenas resultado, mas seu próprio 
meio. Elas reúnem gravações e impressões, compondo este 
corpo do pensamento – um livro que é pele, feito de texturas 
do pensamento.

O corpo poético assim constituído é prenhe de um corpo dis-
sertativo – um se extrai do outro, em permutações entre a com-
posição e a organização. Como nas peças teatrais, é o trânsito 



entre o discurso objetivo (indicações de atuação para os atores) 
e a dimensão poética do roteiro (diálogo dos personagens) 
que possibilita transformá-lo numa obra cênica. No caso deste 
dispositivo, os diferentes grafismos deslizam entre as duas ins-
tâncias. Traços desenhados e escritos se agregam como imagens 
verbais e visuais, metamorfoseando as páginas da bibliografia 
convocada – são feitas de sensações para ainda mais suscitá-las. 
Nada representam, nem demandam provar.

 
 

É também científica 
E poética.
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“- O que é? 
- O Quaresma está doido.
- Mas... o quê? Quem foi que te disse?
- Aquele homem do violão. Já está na casa de saúde...
- Eu logo vi, disse Albernaz, aquele  
requerimento era de doido.
- Mas não é só, general, acrescentou Genelício.  
Fez um ofício em tupi e mandou ao ministro.
- É o que eu dizia, fez Albernaz.
- Quem é? perguntou Florêncio.
- Aquele vizinho, empregado do Arsenal; não conhece?
- Um baixo, de pince-nez?
- Este mesmo, confirmou Caldas.
- Nem se podia esperar outra cousa, disse o Doutor Florêncio.  
Aqueles livros, aquela mania de leitura...
- Pra que ele lia tanto? indagou Caldas.
- Telha de menos, disse Florêncio.
Genelício atalhou com autoridade:
- Ele não era formado, para que meter-se em livros?
- É verdade, fez Florêncio.
- Isto de livros é bom para os sábios, para os  
doutores, observou Segismundo.



- Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não  
possuísse um título “acadêmico” ter livros. Evitavam-se  
assim essas desgraças. Não acham?”

[Trecho do livro Triste fim de Policarpo Quaresma 
(1915), de Lima Barreto]

 

[Trecho do conto “Sobre os símiles”, de Franz Kafka, 
coletânea Narrativas do espólio (KAFKA, 2002, p. 210)]



“–Mas falo pelos cotovelos, como elas. Só pela boca.  
E falo bem. Sei dizer coisas engraçadas e até filosóficas. 
Inda há pouco Dona Benta declarou que eu tenho coisas 
de um verdadeiro filósofo. Sabe o que é um filósofo, 
Visconde? O Visconde sabia, mas fingiu não saber.  
A boneca explicou:
– É um bichinho sujinho, caspento, que diz coisas  
elevadas que os outros julgam que entendem e ficam de 
olho parado, pensando, pensando. Cada vez que digo 
uma coisa filosófica, o olho de Dona Benta fica parado e 
ela pensa, pensa…
– Ficam pensando o quê, Emília?
– Pensando que entenderam.
O Visconde enrugou a testinha e quedou-se uns instantes 
de olho parado, pensando, pensando. Aquela explicação 
era positivamente filosófica.”

 
[Trecho do livro Memórias da Emília (1936),  

de Monteiro Lobato]



[Trechos do conto “O pião”, de Franz Kafka, 
coletânea Narrativas do espólio (KAFKA, 2002, p. 136-137)]



[Trechos da “Nota autobiográfica em torno da  
performance filosófica” – Pérolas aos porcos, performance  

para suínos em torno de O Anti-Édipo, realizada 
por Ondina de Castilho e Peter Pál Pelbart, em 2001-2002  

(PELBART, 2009, p. 163-164; 166)]







[Trecho do conto  
“Fragmentos de Um relatório para uma academia”,  

de Franz Kafka, coletânea Descrição de uma luta  
(KAFKA, 1985, p. 161-164)]



Este imaginário brevemente esboçado, acerca da figura do 
pensador, tensiona a análise da produção discursiva na Filosofia, 
na Ciência e na Arte. A partir dessa provocação, o estatuto do 
trabalho que se instala num gênero híbrido é circunscrito e 
discutido, a seguir.

(FOUCAULT, 1970, p. 8-9)



 

(FOUCAULT, 1970, p. 7)

Em “A ordem do discurso”8, Michel Foucault (1970) delineia 
as leis que regem tal ordenação, propondo formas de subversão 
das mesmas. Segundo o autor, o controle do discurso é 
exercido através de procedimentos de exclusão, coerção e 

8 Tal como ocorre em outras seções desta dissertação, esse texto é referido 
pelo ano de realização da conferência a que corresponde.



sujeição, que podem ser internos ou externos a ele, e resultam 
na elisão de sua realidade porque submetem o acontecimento e 
o acaso do discurso às leis da ordem discursiva. Como modos 
de autocontrole são apontados: o comentário; a reivindicação 
individual da autoria; e o enquadramento em disciplinas9. Já 
no domínio externo dos poderes, estão as interdição, separação 
e/ou rejeição do locutor, além da busca da verdade.  

Neste embate, Foucault (1970) destaca medidas que devolveriam 
ao discurso um verdadeiro risco. Assim, propõe alguns 

9 “(...) uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto 
de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo 
de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos (...). uma disciplina 
não é a soma de tudo o que pode ser dito de verdadeiro sobre alguma 
coisa; não é nem mesmo o conjunto de tudo o que pode ser aceito, a 
propósito de um mesmo dado, em virtude de um princípio de coerência 
ou de sistematicidade. (...) são feitas tanto de erros como de verdades, erros 
que não são resíduos ou corpos estranhos, mas que têm funções positivas, 
uma eficácia histórica, um papel muitas vezes indissociável daquele das 
verdades.” (FOUCAULT, 1970, p. 30-31)



princípios de desordem10: a inversão (trocar o papel positivo 
do autor, da disciplina e da verdade, pelo negativo do recorte 
e rarefação do discurso); a descontinuidade (o discurso como 
práticas descontínuas); a especificidade (opção por expressões 
específicas, que violentem as coisas ao invés de acomodá-las); 
e a exterioridade (propiciar ao discurso condições externas de 
possibilidade). Há, em tais princípios, uma aposta na abertura 
do discurso ao acaso, à descontinuidade e à materialidade que 
lhes são próprias, devolvendo-lhe a dimensão de acontecimento.

10 “Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 
cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem. (...) ele não é 
cúmplice de nosso conhecimento; não há providência pré-discursiva que o 
disponha a nosso favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência 
que fazemos às coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso; 
e é nesta prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio 
de sua regularidade. (...) a partir do próprio discurso, de sua aparição e 
de sua regularidade, passar às condições externas de possibilidade, àquilo 
que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras.” 
(FOUCAULT, 1970, p. 52-53)



No reposicionamento do modo de produção do discurso, faz-se 
necessário, também, repensar as formas de organização do 
saber11, na pesquisa e no ensino, que têm como base o sistema 
disciplinar. “A disciplina é um princípio de controle da 
produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma 
identidade que tem a forma de uma reatualização permanente 
das regras” (FOUCAULT, 1970, p. 36). Para distender a 

11 “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que 
eles trazem consigo. (...) O que é afinal um sistema de ensino senão uma 
ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis 
para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao 
menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com 
seus poderes e seus saberes? (...) sob esta aparente veneração do discurso, sob 
essa aparente logofilia, esconde-se uma espécie de temor. (...) uma profunda 
logofobia, uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa 
de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, de tudo o que possa 
haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de desordem, também, 
e de perigoso, desse grande zumbido incessante e desordenado do discurso.” 
(FOUCAULT, 1970, p. 44-45; 50) 



questão disciplinar (e mesmo a transdisciplinar12), é preciso 
atingir seu ponto nevrálgico: 

 
(FOUCAULT, 1970, p. 33).

O termo teratologia, tomado emprestado da medicina, refere-se 
ao estudo das anomalias e malformações ligadas a uma perturbação 
do desenvolvimento embrionário ou fetal; em sua origem, remete 
ao estudo de monstruosidades (HOUAISS, 2012). 

12 “A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: 
faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam 
entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. A trans-
disciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, 
mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.” 
(FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994) [Artigo 3 da Carta da 
transdisciplinaridade, redigida no Primeiro Congresso Mundial de Trans-
disciplinaridade, em Portugal]



No contexto aqui discutido, o saber indisciplinar13 seria o monstro 
transbordante – ou melhor, “extrabordas” – a insurgir da condição 
além de qualquer disciplina: 

 
Como aconteceu na biologia, diante da genética mendeliana 

 
A descoberta que ele empreendeu no campo do conhecimento 
era inconcebível para o estado da arte da biologia de sua época; 
isso tornava impossível seu enquadrado como verdadeiro ou 
falso tal qual a ciência de então teria capacidade e meios para julgar.

13 

(GREINER, 2006, p. 11)

(FOUCAULT, 1970, p. 35)

(FOUCAULT, 1970, p. 35)



“Acho filosofia e poesia dois empreendimentos igualmente extremos – 
mas opostos – do espírito humano. Eu mesmo ora sou aprendiz de poeta, 
ora aprendiz de filósofo, nunca os dois ao mesmo tempo. (...). Concordo, 
portanto, com Goethe, Guimarães Rosa e João Cabral, entre outros que 
dizem que a filosofia atrapalha a poesia. Nietzsche, que quis ser poeta 

e filósofo ao mesmo tempo, enlouqueceu, e não se sabe o que veio antes: 
a tentativa de ser as duas coisas ao mesmo tempo ou a loucura. (...) 

Embora tenha grandes intuições, Nietzsche frequentemente  
se contradiz, pois é um híbrido de poeta e filósofo.”

 [Fragmento da entrevista “Feito de opostos”, concedida por 
Antonio Cícero e publicada na revista Filosofia (CÍCERO, 2008)]

– E que mal há nisso? 
– Não servir para a filosofia, nem para a literatura. 
   (Nem mesmo para a ciência)
– Há de ser útil em alguma esfera de inutilidades...



Trabalhar o pensamento requer movimentações de enfrentamen-
to do caos14. Para tratar deste risco, Deleuze e Guattari (2010) 

14 



o assumem realizando o livro-pergunta O que é a filosofia?. O 
desafio de tal definição impele aos autores um percurso que 
perpassa o pensamento filosófico, mas demanda também a compre- 
ensão de outros dois tipos: o pensamento científico e o poético. 
Eles resultam do recorte do caos feito pelos planos de imanência, 
referência e composição, dos quais ascendem as respectivas caoides: 
a Filosofia, a Ciência e a Arte. 

O íntimo como ativador do espaço da confiança contrasta-se 
com as atividades do filósofo (que deve desconfiar dos conceitos 

 (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 238-239)



que não criou) e do cientista (que tudo precisa comprovar). 
A abertura por ele promovida possibilita recusar a coerência 
completa; espécie de afirmação das contradições inconciliáveis. 
Insistir nesse método é, sobretudo, não desconfiar dele, 
usufruindo-o extensamente. Não ser científico, nem filosófico 
– ou: experimentar ser outro.

Quando nos interrogamos qual é o corpo que pensa e produzimos 
esta pergunta (e não sua resposta) com um corpo poético, em 
que domínio nos situamos? Pois, embora seja um trabalho 
elaborado na esfera da Ciência – a pesquisa em Artes –, seu 
plano de referência é transpassado pelo da composição e da 
imanência, num trajeto cambiante. 

Segundo Deleuze e Guattari (2010), tais interferências15 

15 



 são intrínsecas aos planos: deslizamentos sutis de um a outro 
que encadeiam uma complexidade tal difícil de enquadrar. 
Esses encontros (e confrontos) dos âmbitos poético, científico e 
filosófico tornam cada parte indiscernível; desta modulação, que 
chamaremos de transplanar, resulta um trabalho insituável entre 
os domínios.

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 234-235)



Avançando nesse sentido, os autores indicam as interferências 
ilocalizáveis16 na Arte, na Ciência e na Filosofia, com as quais 
concluem o mencionado livro. Portanto, após a extensa e deta-
lhada diferenciação das caoides, o que Deleuze e Guattari (2010) 
ressaltam é o ponto comum a elas: o vir a ser do pensamento17. 

16

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 256)
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 Dele advém a imprescindível relação que cada caoide tem com 
seu negativo correspondente. 

 
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 257)

(UNO, 2012, p. 36-37)



Esses três Não apresentam a mesma relação com o caos: 
estão sempre a clamar um povo por vir. Tal como reivindica 
Foucault (1970), eles são o

A ‘fala’ do
 “pensamento não-pensante que se esconde nos três  
                                [Não]”, pura invenção.  

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 257)







Dos experimentos poéticos 

Nos cadernos de curso, a tarefa empreendida foi a de inscrever 
texturas do pensamento, e, depois, destacá-las como texto-
imagem. Desse procedimento, desdobram-se o Caderno Decurso
e o Diário de corpo do pensamento. Tais experimentos apresentam 
os encontros que compõem esta pele, que se estende e toca tudo. 
Um toque que extrapola o domínio das mãos, perfaz-se; um corpo 
que toca e é tocado. 

“A memória neste plano é memória de marcas (...). 
Uma memória que se faz em nosso corpo, não em seu estado visível e orgânico, 

mas sim em seu estado invisível, onde o corpo integra aquela textura 
de que também falei no início, que se compõe das misturas dos mais variados 

fl uxos, e onde se produzem as diferenças que engendram os devires, 
devires da própria textura.” 

(ROLNIK, 1993)

“A“A“A“A“A m memória nesesesesestetetetetetetete plano é memória d de marcas ( ( ( ( (...).).).).). 



Sobre Caderno Decurso 

 
(UNO, 2012, p. 61)

Tocar a voz com ouvidos e superfícies cutâneas além da mão, até 
perceber que eles haviam virado a própria voz, uma pele imensa 
estendida, englobando-nos. Não era mais a voz de um ou de 
outro, nem mesmo dos companheiros teóricos convocados: havia 
um adensamento, que era também profuso.

(UNO, 2012, p. 61)

(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 12; 15)

Uma voz dérmica, esculpida como corpo, no qual era incapaz de 
reconhecer limites. De quem eram suas palavras? Minhas? Deles? 
Deleuze? Deleuzes? Não seria possível apontar. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 18)

(FOUCAULT, 1970, p. 6)
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Logo, o plano de transcrição das aulas mostrou-se (simples 
e tamanha) transfiguração. Não haveriam de ser registros: 
acompanhar as aulas e discussões, itinerando lá e acolá1, foi a 
forma de tatear um corpo de pensamento. Nem meu, nem seu, 
tampouco nosso. Um corpo. Textá-lo.

1 A ideia de criar o Caderno Decurso surgiu no curso de fi losofi a “O tempo em 
Bergson”, ministrado pelo Prof. Peter Pál Pelbart, no Atelier Paulista, em 2011.2. A 
esse contexto, somaram-se suas aulas na Pós-graduação da PUC-SP, durante o mes-
mo período, além do curso “Kafka e o desparafusamento do mundo” (2012.1).

(UNO, 2012, p. 55-56)

 (FOUCAULT, 1970, p. 5-6)
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(VALÉRY, 2009, p. 79)

Conhecer texturas apresentadas através de tantos – Bergson, 
Kafka, Deleuze, suas linhas, seus planos, seus verbos... 

Tudo isto me fez entender que uma textura é composta por 
aspectos muitos deles invisíveis – talvez apenas os cegos, 

libertados da visão, sejam capazes de apreender inteiramente 
tamanha grandeza. 



(VALÉRY, 2009, p. 79)
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(VALÉRY apud DELEUZE, 2010, p. 113)

Textar. Alcançar uma textura a ser sentida por todo o corpo, que
fosse ela também um corpo: com proeminências, valas, pontos 
embaralhados de fuga, sombras minúsculas, ranhuras inesperadas...
Palpáveis, mas de um modo distinto: 

Como fazer essa textura impregnar o papel sem destituí-la da 
flutuação...? A música oferece uma contribuição valiosa sobre 
a tessitura: ela seria a disposição das notas para se acomodarem a 
uma determinada voz ou a um dado instrumento (HOUAISS, 2012). 

Do mesmo modo, a voz dérmica ascende de tal conjunção 
do pensamento, tecendo-se – é o corpo do pensamento que 
se engendra nesta fala. Assim, os diversos conceitos ressoam, 
como notas musicais esposadas numa voz; eles espalham-
se nas páginas, de uma a outra, dos livros, dos cadernos...
 uma grande pele envolvendo todos, que já são a própria tessitura.

um modo distinto: 

(UNO, 2012, p. 49)
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(...) uma aula não tem como objetivo ser entendida 
totalmente. Uma aula é uma espécie de matéria em 

movimento. É por isso que é musical. Numa aula, cada 
totalmente. Uma aula é uma espécie de matéria em totalmente. U

grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma 
movimento. É por isso que é musical. Numa aula, cada 

aula ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos 
grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma 

dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm de esperar. 
aula ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos 

Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele 
dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm de esperar. 

acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? 
Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele 

Não há uma lei que diz o que diz respeito a alguém. O 
acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? 

assunto de seu interesse é outra coisa. Uma aula é emoção. 
Não há uma lei que diz o que diz respeito a alguém. O 

É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não 
assunto de seu interesse é outra coisa. Uma aula é emoção. assunto de seu inter

há nada, não há interesse algum. Não é uma questão de 
É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não 

entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar 
há nada, não há interesse algum. Não é uma questão de 

o que lhe convém pessoalmente. É por isso que um público 
entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar , mas de acordar em tempo de captar 

variado é muito importante. Sentimos o deslocamento dos 
o que lhe convém pessoalmente. É por isso que um público 

centros de interesse, que pulam de um para outro. Isso forma 
uma espécie de tecido esplêndido, uma espécie de textura.

centros de interesse, que pulam de um para outro. Isso forma 

(DELEUZE, 2010, p. 112)

(DELEUZE, 1988-1989. Fragmento da entrevista 
“O Abecedário de Gilles Deleuze”, seção “P de Professor”)
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Sobre Diário de corpo do pensamento

A escrita cotidiana de um diário relaciona-se não só com o âmbito 
confessional da intimidade, mas também com atividades como a 
náutica e aeronáutica – através do diário de bordo –, e a científi ca, 
na fi gura do diário de campo. Na ciência, o texto diarístico1 
desponta como uma necessidade de registrar os meandros das 
atividades de cientistas durante o processo de descolonização, no 
início do século XIX.

A esses pesquisadores, cabia sair de seus laboratórios e investigar 
o ‘estrangeiro’. Chegando em terra alheia, eles viam-se como 
intrusos, demandando, assim, um espaço em que pudessem dizer à 

1  

                        

(BARROS; PASSOS, 2009, p.175)

1  

                              

vontade o que lhes ocorria. Desse regime de escrita, emerge o fora-
texto2 do campo científi co, que põe à prova os ditames tradicionais 
de publicação da experiência científi ca, ultrapassando a linguagem 
distanciada e imparcial da divulgação de dados investigativos.

O diário deste dispositivo versa o pensamento, percorrendo o 
engendramento de seu corpo. Dele emerge uma nova categoria 
no formato diarístico: o diário de corpo, tal como existem 
os diários de campo, de bordo, de viagem, clínico, etc.
Esta variedade de escrita faz elidir certa ordem do discurso, 
mas não sua realidade:                        

2  

  

mas não sua realidade:                                

 

(FOUCAULT, 1970, p. 70)

(BARROS; PASSOS, 2009, p.174)
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O experimento é grafado com personagens (conceituais?)3 que 
se interpõem, formando um emaranhado narrativo caracterizado 
por digressões que se cruzam, desencontram e muitas vezes 
colidem. Em tal miríade de personas, é possível apontar vozes 
como a pesquisa, a pesquisadora, a página, a escrita, o pensamento 

3  

        

3  

                  

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 78)

e a pele. Suas falas são intercambiáveis, não havendo marcação ou 

legenda que indique uma correspondência fi xa nesta polifonia. As 

vozes do diário são camadas daquela pele de natureza intensiva

Não é a (falta de) equivalência com personagens que importa, 
mas sim aquilo que de seus movimentos surge. Invenções infi nitas 
dos zumbidos e balbucios que ascendem dessa tessitura: versões a 
partir de versões a partir de versões a partir de versões... Espécie 
de propriedade fi ccional. 
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(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 10; 13)

 

(Paul Valéry, sobre a criação do livro Alfabeto)



 

(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 10; 13)

 

(Paul Valéry, sobre a criação do livro Alfabeto)







Através de uma escrita telegráfi ca, temas e expressões reincidem 
continuamente no diário, abrindo-lhe, a cada vez, novas camadas; 
esta constituição fragmentada do texto compõe uma escrita em 
quadros. Para encarná-la, a página é tomada como tela, fazendo 
transitar a palavra e o desenho por meios diversos: do traçado 
manuscrito à digitalização e tratamento como imagem, impressão 
digital, gravação química e impressão mecânica. Uma vez que as 
técnicas utilizadas4 produzem diferentes tipos de relevo numa 
mesma superfície, a página-gravura produzida acentua o aspecto 
tátil no experimento, potencializando as questões mobilizadas por 
esta pesquisa. 

4 Gravura em metal feita a partir de fac-símile do texto manuscrito, impressa 
sobre papel fi ltrante preparado com imagem digitalizada (desenhos de Branca 
de Oliveira). Dimensões: 14 cm x 14 cm. Técnica: Serigrafi a/ Água-forte. 
Tiragem: 12 impressões de cada original. Ano: 2012. Produção: Atelier Paulista. 
Apoio: Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo (CAP/ECA/USP).
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Impelir é “fazer avançar à força, empurrar, impulsionar; é 
arremessar com força, atirar, lançar; é dar incentivo, incitar, 
estimular; é obrigar (alguém) a fazer ou não alguma coisa, 
coagir, constranger.” (HOUAISS, 2012). Neste trabalho, impelir 
subsume as defi nições anteriores com a de vir a ser pele. Ora 
o inimaginável de tão perto, ora o inalcançável da mais remota 
distância; ora corpo, ora imagem. Flusser imaginou...

Trechos do texto “Imaginar”)
 (FLUSSER, 2008, p. 39; 42. 
Trechos do texto “Imaginar”)



Através das aproximações e recuos de um incessante zoom in/out, 
forma-se um vulto, o ENTRE. Vir a ser pele é estar-se nele, ser ele 
– “um redemoinho não se distingue do líquido em que se forma” 
(PERNIOLA, 2010, p. 274). Viver o toque da profundeza na 
superfície. Encontro, algo que impele. 

(UNO, 2012, p. 77)
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– desta condição advém sua 
estranheza. Por ser superfície de conexão, de reconhecimento e de 
acontecimento, a pele pode ser relacionada aos limiares da janela, 
do espelho e da tela. Estes são espaços de espaços – expressões do 
através que articulam atravessamentos variados. Espelhos, janelas 
e telas, cada um a seu modo, reverberam e produzem imagens, 
coisas, mundos.

Pele, esse triz que distingue e estreita, estranha propriedade do 
ENTRE. Ela é um através, o que não invalida  



A janela é abertura, a intermediação transparente. Como lugar 
de passagem, ela é um portal que comunica cenas e estados de 
diferentes dimensões. A seu grau de abertura, corresponde um 
grau de seleção, já que, ao enquadrar, a janela recorta e defi ne 
bordas. A janela é tanto moldura como desenho do vazio – capaz 
de emoldurar qualquer conteúdo, no entanto, ela mesma é 
sempre por onde algo passa, preenchendo seu antes e seu depois, 
nunca sua tênue existência de trânsito.



C
in

til
aç

õe
s d

o 
EN

T
R

E

 
O espelho é superfície fronteiriça que reflete a luz sobre ela 
incidida, localizando-se no encontro de dois meios ópticos 
distintos. O espelho apresenta a singular propriedade de, no 
presente contínuo e dentro de seu campo de alcance, duplicar, 
tal e qual, aquilo que o cerca. Fora desse limite, no entanto, nada 
é reproduzível; sua potência de presentificar, pois, depende do 
objeto real. Este, por sua vez, aparece já manifesto numa imagem, 
isto é, o objeto real só é acessível por meio da imagem em que 
está expresso na realidade. Caso o espelho não seja confrontado 
com a coisa-a-ser-refletida, a duplicação não acontece. E, quando 
confrontado com ele mesmo, o espelho é um potencializador de 
imagens, já que as reproduz ao infinito. 



A tela é suporte, base física – opaca, quando ampara qualquer 
projeção, e luminescente, quando as emite; é nela onde os 
signos se inscrevem. A tela é interface entre sensações; ela media 
realidades e, nessa vinculação, dispara a experiência de ver no 
instante efêmero da exibição. Assim, a tela é o aparato que abre à 
imagem sua existência, somente na medida em que a resguarda. 
No sutil movimento de guardar e mostrar ao mesmo tempo, a 
tela detém e revela a imagem, visibiliza-a, possibilitando que 
a imagem apareça. Como superfície de fluxo, a tela é onde a 
imagem acontece. Esta, por sua vez, é um composto de sensações 
que existe numa superfície como pura exterioridade; a imagem 
não pode ser escavada, nem aninha um atrás de si. Ainda assim, 
pondo-se continuamente como fora, engendra volumes – dobras, 
redobras e desdobras nas quais a composição se faz, desfaz e refaz.
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Ler com dedos

O sistema braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, 
desenvolvido pelo francês Louis Braille. A partir da invenção 
do sistema, em 1825, ele desenvolveu estudos que resultaram, 
em 1837, na estrutura básica do código, ainda hoje utilizada 
mundialmente. | Louis Braille nasceu em 1809. Aos três anos 
de idade, perdeu a visão, o que o levou a, quatro anos depois, 
ingressar no Instituto de Cegos de Paris, de onde veio a se tornar, 
mais tarde, professor. A ideia de criar um alfabeto específico para 
deficientes visuais surgiu da notícia de que existia um sistema 
de pontos, inventado com fins militares pelo oficial Charles 
Barbier, que permitia a leitura de mensagens durante a noite, em 
lugares onde seria perigoso acender a luz. A partir de adaptações 
nesse sistema, Louis Braille publicou seu método, adotado 
oficialmente na Europa e na América em 1852, ano de morte do 
inventor. | Formalmente, o braille é um alfabeto convencional 



cujos caracteres são indicados por pontos em alto relevo. A partir 
da combinação dos seis pontos dispostos em duas colunas, são 
gerados 63 símbolos diferentes; eles podem representar letras 
simples e acentuadas, pontuações, números, sinais matemáticos 
e notas musicais. O código é usado em literatura nos diversos 
idiomas, na simbologia matemática e científica, na música e 
até mesmo na informática. | O braille aproveita-se do sistema 
epicrítico do ser humano, relacionado ao tato e à percepção de 
alterações discretas da temperatura. Esta sensibilidade dita “fina” 
é responsável pela sensação do toque e da vibração; através dela 
é possível distinguir, por exemplo, as pequenas diferenças de 
posicionamento entre dois pontos, conforme exige o braille. No 
sistema somatossensorial humano, contrasta-se a esse tipo de 
percepção, a sensibilidade protopática – que é difusa, responsável 
por impressões dificilmente localizáveis. Ela responde aos estímulos 
cutâneos dolorosos, além dos graus extremos de temperatura.  
 
(Fontes: Projeto Braille Virtual da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (FE-USP)/ Wikipedia)
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Palavra-pele:  

ser e não ser tocável, o toque como questão





Que corpo é esse?

CONHECER UMA PERGUNTA IRRESPONDÍVEL



1

1 CHAVES, 2011, p. 57. 
(Trecho do livro de artista Pois é, de Anésia Pacheco e Chaves)

Como fi ndar isto que é imenso, sem ter nem começo? A pesquisa 
de uma vida. Inapreensível como aquele sopro – a chama – a 
chave. A chave perdida. A chave que sequer existe. algo que é 
impossível procurar, encontrar e tampouco, talvez, perder.2 Por isso 
não se termina. Que a conclusão verse infi nitamente como novas 
hipóteses. Que suspenda a previsão, para que esta mude: diante 
de todas as possibilidades, ocupar o lugar de outra. Ser sempre 
outra. Pretérito mais-que-imperfeito: seria, se fosse, mas não era. 
Viver a duração de outros mundos. Dentre todos os ondes, estar 
em nenhures. Insituável.

2  NIETZSCHE apud DELEUZE, 1976, p. 64.
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