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Resumo 

 

 

 

Inicialmente são consideradas três obras cuja a narrativa tem uma estreita 

ligação com o mar: O velho e o mar, Moby Dick e A lenda do pianista do mar. 

Há uma abertura a questões existenciais lançadas por seus personagens 

que irá encaminhar a pesquisa para temas como a memória, o cuidado de si 

e o esquecimento. São situações de fronteira definindo os contornos da 

realidade a partir do  encontro entre a criação de si e a potência que cada ato 

livre desprende. 
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Abstract 

 

Initially there are considered two literary works and a film whose 
narratives have an intimate connection with the sea: The Old Man and 
The Sea, Moby Dick and The Legend of 1900. 
There is an opening through the characters experiences and existential 
issues that will lead the research to themes such as memory, self-care 
and oblivion. 
They are frontier situations defining the reality contours from the 
encounter between self-creation and the potency that each free act 
liberates. 
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Apresentação 

 

Dois caminhos se abriram durante o tempo de escrita desses textos. Primeiramente 

uma inclinação às coisas do mar, essa leveza de espírito e resistência frente às 

intempéries que os homens e as mulheres que vivem a suas margens carregam 

quanto mais simples e mais intensa forem suas vidas. Foram essas figuras 

marítimas que me suscitaram a penetração no espaço aquoso, perigoso porque 

avança de certa forma sobre a necessidade da coesão literária, mas libertadora 

porque faz surgir delas ícones de força e de invocação para luta que a própria 

escrita necessita.  

Nesse caso declino-me ao estudo da literatura com O velho e o mar, de Hemingway, 

Moby Dick  de Melville, e no cinema A Lenda do Pianista do Mar de Giuseppe 

Tornatore. Os personagens principais desse autores foram capazes de fazer-me 

elevar a outras questões, que por fim, acabaram se retirando do mar e se colocaram 

nas mais existenciais e cruas da vida humana, como a memória e o esquecimento.  

Fui percebendo que, ao delinear aquilo que mais me parecia agudo, ia tomando 

forma uma vontade de fazer um novo caminho, sem abandonar ainda assim aquele 

outro cravado no coração dos personagens do mar, mas como que impulsionados 

por eles, e assim foram aparecendo primeiramente os pensadores como Blanchot 

para discutir a questão profunda do personagem de Melville, depois Barthes quando 

vem falar sobre o silêncio e a consciência dopada para fazer uma análise à 

monomania do capitão Ahab, e com Bergson estudo a memória e a lembrança, 

mundo das relações com o passado que é rechaçado pelo pianista Mil Novecentos. 

E é aí nesse momento que é como se saltasse novamente a memória e o 

esquecimento como fio condutor dessa busca que se pretende aqui.  

Aparecem então outros conceitos que estão como que absorvidos ao tema principal 

a vocação, a percepção, a consciência, determinando juntas uma ética da memória. 

Quanto aos autores escolhidos para compor esses textos devo afirmar que eles 

fazem parte de um mesmo bando, de uma tribo que por sua escrita perfuram a 

realidade fazendo jorrar dela um tanto de caos, algo de um mundo virtual que em 

suas vozes, em suas escritas, fazem vibrar todo o pensamento filosófico. Deleuze é 
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aquele que recebe em sua mesa os convidados, longe de querer dominar a cena, 

ele é ele que propicia a conversa entre todos, interligando-os.  

Outro filósofo nesse trabalho de máxima importância é Henri Bergson. Sua presença 

foi de total amparo a questão da memória, por sua pesquisa, como diz Lapoujade, 

"descer no tempo e encontrar a continuidade subterrânea da qual somos feitos"1. Só 

é possível entrar no tempo pela emoção. Talvez seja ela que ao longo do tempo dá 

o tom de nossa vida, mas ela se cava no presente, no posicionamento diante do 

mundo, envolve assim uma ética. Uma ética que irá extrapolar o âmbito individual 

quando todo ato passa a forçar alterações sociais. Ou como diz ainda Lapoujade "o 

ato livre é carregado de todas as emoções reprimidas que nos constituem, ele tem 

uma dimensão política profunda, essencial, talvez mais decisiva que toda 'política'"2. 

Da mesma maneira Foucault entra na pesquisa com o viés do cuidado de si, onde 

fixa a necessidade de uma autovigilância às representações que tomam a nossa 

memória e pensamento, e contra ela, as práticas originadas no ideal grego do cuidar 

de si, o ocupar-se consigo mesmo com o objetivo de transformar-se a si mesmo e 

gerar práticas que tem a pergunta como base fazendo coro com Espinosa: em que e 

como devo transformar meu ser mesmo de sujeito? 

Enquanto isso o Brasil passa por um momento de inquietação que acaba por 

explodir nas ruas das cidades grandes e pequenas, parece inaugurar uma certa 

potência de querer e agir antes esquecida e emoldurada nas notícias de jornais de 

outros países. Quando tudo parecia ser tomado por uma impossibilidade de 

mudança como se tivesse de ser engolida goela abaixo a nossa própria passividade 

chega esse ímpeto do qual não é possível se abster.  

Ao ensaiar essa retirada das mediações mais literárias e artísticas a vazão se dá por 

aquela conjuntura política de coletivos, de Black Blocs, de massa, de anarquismo, 

que ao invadir as ruas, ao enfrentar a sua própria apatia desloca a percepção, 

inventa uma outra coragem, cria paixões vitais, questionam nosso modo de vida e 

expõe a vontade de fazer da vida algo que não se parece nada com o que temos 

agora. Não é uma reivindicação mais, é sim uma amostra de que algo morreu, um 

presente frustrado precisou ser assumido, foi necessária uma ruptura, um corte 

                                                           
1
 LAPOUJADE, David. Tempo, liberdade e emoção. In: Cadernos de subjetividade, 2013: 109. 

2
 IDEM: 113. 
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afiado, dos comportamentos e da autoimagem, para finalmente pôr a morrer aquilo 

que já estava agonizando mas forçado a respirar e se fazer espetáculo. 

Que seja esse território em formação um espaço de decisão, de escolha, um 

território de potencialidades e de afinidades como irá dizer Landstreicher. Recorro 

também a esse anarquista para observar que o que acontece agora é um 

extravasamento de novas sensações coletivas, talvez um corpo mais intenso nas 

suas relações com a cidade, com a família, e com o que ainda nem nomeado foi. 

Quero promover por essa escrita não um caminho, mas ao menos a lucidez de que 

estamos sempre a construir um.  
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1. Imensidão ou um plano de trabalho que se inicia 

 

Alucinação: as ondas deslizam até se aplainar. O tempo acontece totalmente entre 

eles, elementos dispersos em conexão, espaços íntegros expostos ao véu da 

escuridão: sob o barco a profundeza, no homem a profundeza, seu olhar o cega e 

ele navega o céu, meio sem rumo, meio à deriva, meio certo de algo. As estrelas 

não são a caça do pescador, a lua foge, os seres do céu são todos insondáveis. La 

mar é uma amante perversa: pode conceder ou aniquilar. 

 

Os dias e as noites, desmanchamento tênue nos lençóis de ouro estendendo-se 

finalmente em mel, o sal nos braços dourados, nos cabelos, na boca, nos olhos 

líquidos de tanto mar. Instantâneo que se escapa para todos os lados em abraços 

ardentes doces medusas malignas. Prossegue dançando e levando a dançar o 

barco que cambaleia orbitando em seu imenso universo.  

 

A quem pertence o corpo do homem? O coro disforme quer arrastá-lo, mas ele 

precisa querer ir... Na linha fina do tempo que a noite ainda canta sua melodia 

gótica, o vento da praia lambe sua pele salgada de tanto tempo de entrega: La mar, 

a amante ideal, desnudar-se a ela com paixão. Amar. Entrar em zona de 

indiscernibilidade entregando o corpo ao ato amoroso. Mesmo que possa ser 

violentado, ser conduzido até onde o tempo explode continuamente, infinitamente 

sem decência, gritar com as profundezas, deriva e prazer de ser desfigurado.  

 

O pescador conhece os segredos do mar, sabe que sua profundidade não pode ser 

pensada, concluída, o mar não existe para quem o vive, no ouvido do pescador ecoa 

a sensação de ouvir o mar sussurrar: Tramo durante as noites. As ondas nervosas 

berram nos cantos da terra para os pescadores que as aprenderam ouvir, são luas 

que se perdem no infinito, é o negro tomando o tempo. Ocasiões de deslumbre 

terrível essas horas em que posso confabular, longe do olhar do sol que parece 

tentar se apossar de minha força em cativeiro. Mas minhas ondas se exaltam, o meu 

corpo exala e me confessa dando turbulências que não posso controlar. Estou 

preparando a onda mais alta e informe, enlouquecida de minha fúria, arrasadora: 

será o fim do mundo quando reinarei depois em pura devassidão e completude.   
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E o mar sem fim produz. Nasce gerando-se: E o mar calmo, e o mar denso, e o mar 

canta, e o mar afoga, e o mar liberta, e o mar negro, e o mar plácido. Suas ondas 

são incessantes, e o mar não para nunca. 

 

Quando se tornam elementos atraídos numa conjunção carnal não há mais 

decifração e individualidade, apenas potência em explosão, “ela toma o lugar de 

tudo o que está presente. Já não vemos homens, já não manejamos coisas, já não 

falamos com palavras específicas, ou figuras singulares”. 3 

 

Deserto de águas moventes, fluxos avantajados desejando agarrá-lo e levá-lo 

embora, pedindo a ele o seu desejo de partir e esquecer tudo o que já deixara, 

apaixonar-se: passión perturbadora, não há garantia, não há promessa. Quantos 

riscos ele poderia suportar para se entregar?  

 

Aqui está a dilaceração do homem, mínimo e mágico, sendo atravessado pela 

solidão dos mares, com a possibilidade de desaprender a falar, esquecer os códigos 

e se deixar marear, ensolarar, anoitecer, quando ele se perde de si mesmo, em 

quantos ele pode se transfigurar, aquele emaranhamento com todos os elementos 

presentes? 

 

O mar permite os movimentos dançantes da sedução, um baile de conquista até 

atravessar as ondas, um brandir de gozos ininterruptos num acasalamento de deixar 

se invadir, há apenas reis e rainhas anônimos no mar, deuses nus prontos ao amor 

sem limites, uma dança soprando em sons perdidos da terra, um encontro de 

espumas brancas alvoroçando o desejo, se saboreia a virgindade a todo o momento, 

toda a virgindade é brindada e festejada aos seus deuses submersos: viva a 

entrega, viva o prazer, viva o gozo eterno.  

 

Estar desesperado. O que é o desespero a não ser se sendo de maneira 

descontrolada e pura, no exagero de um si mesmo que se exerce com todas as 

forças de acontecer, não apenas se fundir com outra força, mas ir com ela, 

encarnado, mas junto com ela, encontrar a fuga, e que passeio pode ser esse, 

                                                           
3 BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita – a experiência limite, 2001: 47. 
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loquaz, velocidade, infinitude, plenitude, transversalidade, desmolecularização, que 

sabor pode ser, em que somos tomados, desnivelados, surpreendidos. Aí está a 

grande onda, a majestade em se dobrar nesse furacão montado de ventania, 

dinamizar as forças, no sentido de transmutação. Soberania. Fuga que se desloca 

na cavalgadura dos raios. 

 

O estado de extravasamento: ondas, podem ser ondas macias, languidão, elas 

sempre apagarão a trilha, desamarrarão os pequenos e incontáveis nós tão bem 

atados, desenhados que fizemos ao longo de nossa existência, desse caminho 

medroso atacado a todo momento pelas forças do impossível, pelos nômades da 

terra da perdição.  

 

Sol e noite queimam as faces da pele nua, do corpo envolto na nudez e pureza da 

sua origem que não termina, misturados a aquilo que chega, o frio, a branquitude, o 

som de uma noite no mar, músicas do além, de suas divindades sonhadas ou não 

pelo homem, coro dos informes. 

 

Que velocidade é essa que chega dos confins? A mesma que não cessa de 

atravessar o corpo do homem, flecha. 

 

Disparatada, como domá-la? Inventando, num niilismo próprio dos que já morreram, 

o submundo da verdade. Algo atroz senão por fazer acreditar os olhos...  

 

De que terra somos, talvez o mar queira ainda nos tomar, agraciando-nos nos 

braços cósmicos das águas e nos em balsa amar. 

 

Terra e mar e morte e tempo. Ó pequeno homem em seu frágil barco, o que procura 

no mar dos deuses? Pois sabe bem que seus frutos são seus párias, filhos do 

vendaval, os primeiros filhos do mundo quando este ainda era livre, não tinha nome 

nem rei; você, filho que veio depois e a tudo deu conhecimento, estatuto, verdade, 

até sua contemplação não se pode: não entender o seu entendimento, elucubrações 

sempre de um passado, de um já vivido, porque não olha sem olhar, porque apenas 

não se embebeda das águas, lambe as rochas pois elas já são vidas, enlouquecer 



8 
 

nos braços da tontura do mar. Não há preocupação pois  o mar apaga as manchas e 

lhe dá febre de todo o tempo do mundo.  

 

A pequena ave que saboreia o mar frente aos olhos de seu inibidor, de seu caçador, 

sabe que o mar é toda uma vida, por isso o sobrevoa,  ave sem raízes. Quão 

pequeno pode ser aquele que se conduz? O quão grande for.  

 

Quanto amor pela certeza! Vindoura será tua ignorância da ignorância? Ou talvez 

será isso mesmo que o irá alavancar, árvore rude e seca que te assegura das 

raízes? A ti o mar brinda a sua dança. Lambe as tuas patas, arranca-lhe os pés da 

terra firme! 

 

Sabedoria da colheita do vento que bem sabe elas te alcançam já na terra, penetram 

em suas casas a ventar suas cortinas, querem beijá-lo longamente para a ti levar 

embora, pequenos homens, quão grande é a sua vontade e como pode ser 

dominada, o que querem é se perder sim, no deserto movente.  

 

Pequenos homens do mar, esses que não sabem falar, pois falam com o sol, falam 

com a noite que o despedaça em sua solidão. Quantos cânticos lhe assombraram e 

você não soube dizer? Quantas vezes sentiu o assobio do medo, mas na sua morte 

se tornou outro homem?  
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2. Conhecimento e prática - o caso d'O velho e o mar 

 

Gostaria de ser aquele peixe, e trocaria de bom grado a minha vontade e a minha 
inteligência para ter tudo o que ele tem.  

O velho e o mar - Ernest Hemingway 

 

Quanto mais a margem se afasta mais se afastam os espaços ordenados pelo 

homem. Há um homem da terra silenciando-se frente ao homem do mar. É sobre um 

homem do mar que Hemingway irá contar, é a história do velho pescador no livro O 

velho e o mar.4  

O velho pescador luta contra a própria exaustão da idade, do corpo que se vê de 

frente a algo muito maior do que ele. Ele se sobressai sobre si mesmo no mar, ele 

se fortalece. La Mar. Compreende as intempéries do mar como um amante entende 

sua mulher, pois assim mesmo é La Mar, uma mulher caprichosa, a lua a afeta, e 

sua crueldade existe apenas porque ela não a sabe evitar. 

Estar preparado ou ter conhecimento sobre o mar, conhecer as manhas dos peixes, 

é no entanto, algo que nada garante em relação ao sucesso na pesca. O velho já 

não tem mais tanto brilho nos olhos, mas seu coração é como os das tartarugas 

desdenhadas pela maior parte do pescadores, que tem um coração que não para de 

palpitar mesmo depois de morta. 

Ele poderia ser e talvez fosse mesmo o melhor pescador da região, mas sabia que 

só poderia pescar se houvesse um encontro entre pescador e peixe.O velho 

pescador de Hemingway tem aí a sua fortaleza: saber de sua fraqueza perante o 

desconhecido. 

 

Os sonhos por exemplo, havia muito tempo eles não eram visitados pelas imagens 

de tempestades, de mulheres, não o eram os seus sonhos povoados com difíceis 

lutas entre ele e os grandes peixes, os grandes acontecimentos haviam sido 

esquecidos, não o eram nem sonhos irrealizáveis, nem sobre as trivialidades da 

vida.  

                                                           
4
 HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar, 1980: 34. 
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Os temas que compunham os devaneios do seu sono, eram sim os leões na beira 

da praia brincando como pequenos gatos. O velho pescador que sonha com leões 

despreocupados num movimento do presente, não há dúvidas, não há grandes 

preocupações,  não há grandes questões a serem resolvidas. Um velho felino na 

terra.  

Ele se encontra em uma situação de fronteira, debilitado, mas resistente, a sua força 

física diminuída pela idade, irá enfrentar um peixe astuto que luta sem resignação 

pela sua própria vida. Esse limite lhe impõe às questões mais profundas, para além 

das questões cotidianas. No entanto, sonha com leões à beira da praia, tranquilos. 

Que enigma será esse? 

Para navegar o mar é preciso fechar os olhos, há um diagrama possível apenas na 

cegueira: “... O mar liso refletiu-se nos olhos, incomodando-o muito e teve de remar 

desviando o olhar. Olhava para baixo, para a água, examinava as linhas que 

desapareciam perpendicularmente na escuridão do oceano”.5 

 

Depois de 85 dias ao mar ainda não havia capturado o seu peixe. O que o pescador 

tem de experiência, o que o velho leva com ele é, no entanto, uma certa distração de 

sua própria experiência. Se ele esquece o sal come o peixe cru, se ele não se 

lembra de trazer mais arpões ou facas terá que lutar corpo a corpo com tubarões. Se 

o grande peixe que foi pescado está preso a ele, ele também está preso ao peixe, e 

é por isso que quem irá determinar o caminho não é o pescador. A única postura 

possível será deixar o peixe arrastá-lo aos confins até quando suas forças também 

forem possíveis. Estão amarrados pela mesma linha do anzol. E o sacrifício se opera 

em um e no outro e é nesse momento, como num ato de exaustão que o velho 

pescador irá devenir. 

 

O devir é o arremessamento do corpo inteiro. Ao entrar no mar entra-se de corpo 

todo mesmo que não se queira: o sol expõe aos olhos sua fragilidade, os animais 

marítimos e que circundam o oceano, como os pássaros caçadores ou a serem 

caçados, começam a visitar o novo elemento que chega, a solidão se torna 

quietude, observação, multiplicação.  

 

                                                           
5 HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar, 1980:34. 
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O personagem tem como característica a impessoalidade, uma fraqueza perante os 

desafios do seu ofício, uma distração que o faz sempre improvisar apesar de todo o 

seu conhecimento, uma aceitação dos acontecimentos e um devir entre ele e os 

peixes, não um devir como o do capitão Ahab de Moby Dick em que ele é levado 

pela vingança ao encontro.  A distração parece ser um tipo de concentração, é a não 

identificação, mas é penetração de mundos. 

 

. O velho respeita e honra seus oponentes, especialmente esse que é peixe que o 

leva aos confins do mar, um caçador admitindo que foi caçado, é esse o jogo que se 

entrelaça na trama.  

 

A aventura começa quando ele diz, parece ser o mote da história, que deve se 

concentrar apenas naquilo para o qual ele nasceu – e quando pesca o seu peixe irá 

dizer que talvez não devesse ter escolhido a vida de pescador, mas que não havia 

jeito pois foi para isso que nasceu - sua fragilidade fica exposta quando o peixe o 

arrasta cada vez para mais longe da terra, e ele sabe que nada pode fazer a não ser 

ir junto. A conjunção entre eles é uma linha, a linha de pesca, algo sobre o peixe ou 

seu tamanho não o sabemos: na profundeza do oceano ele segue sem que pare pra 

descansar, não salta nunca à superfície, e o velho é levado por essa linha ligada 

entre ele e a própria profundeza, assim ele mesmo diz: 

 

É maravilhoso e estranho e quem saberá a idade que ele tem?” Pensou o velho. 
“Nunca pesquei um peixe tão pesado e tão estranho. Talvez seja demasiadamente 
inteligente para saltar. Podia acabar comigo se saltasse ou se se lançasse numa 
disparada louca. Mas talvez já tenha sido engodado diversas vezes e sabe que assim 
que se deve levar a cabo a sua luta. Não tem meios de saber que sou apenas um 
homem contra ele, nem que sou apenas um velho (...). Agarra na isca como um 
macho e puxa como um macho e na sua luta não há pânico. Terá algum plano ou 
estará tão desesperado quanto eu6?7 

 

Quando Blanchot fala sobre a questão mais profunda não a separa da dialética que 

busca compreender o seu tempo, seu mundo, porque esses não a esgotam. Como 

dois movimentos intrínsecos um no outro eles acabam por liberar uma energia 

                                                           
6 Grifo meu. 
7 HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar, 1980: 52. 
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inesgotável: enquanto uma precisa atender a resposta a qual é submetida, a outra 

permanece na possibilidade de acontecer, na incerteza e no imediato8.  

Essa última é a questão profunda. O velho a vive, ele tem entendimento e aceitação 

de sua fraqueza. Tem todo o preparo da experiência como pescador, mas o que vive 

o retira do campo da certeza para jogá-lo à perigosa sensação do encontro que se 

abre no campo do possível.  

Ele fica diante de si mesmo no meio do mar, mas já é um si mesmo absorvido pelas 

forças marítimas, sobre o peixe que ele está caçando assim ele irá pensar: 

 

Depois teve pena do enorme peixe que não tinha nada para comer, mas a sua 
determinação de matá-lo jamais arrefeceu, mesmo naquele momento de pena. 

"Quantas pessoas irá ele alimentar? Mas serão elas merecedoras de um peixe assim¿ 

Não, claro que não. Ninguém é merecedor de comê-lo tão grandes são a dignidade e 
a sua maneira de agir. 

 

 

Ao se questionar dessa forma ele se volta para a realidade de sua condição, ao 

responder a si ele fica entre a aquilo que ele pode resolver e aquilo que nem ele 

pode formular. É essa necessidade de interrogar, diz Blanchot, que leva em direção 

as questões que se encerram, mas ao mesmo tempo, às questões que não podem 

ser formuladas.  

 

É um estado além da interrogação, mas como ela não a estagna abre uma 

profundidade no homem que questiona seu tempo e sua vida. Ela continua a existir 

num vazio mesmo quando vem à superfície. O velho é disparado com sua 

interrogação para a existência daquele outro que é o peixe.   

 

Seu conhecimento sobre o mar e as ferramentas que utiliza extrapolam seu sentido 

utilitário para fazer parte de algo que envolve a criação de uma vida. Diferente dos 

pescadores que tem o mar como um inimigo traiçoeiro, no qual eram obrigados a 

conhecer seus movimentos para sua própria integridade, no caso do velho isso é 

como se colocar no único lugar onde realmente se possa viver. Todo conhecimento 

aponta para a ação, e na pesca é onde ele realmente vive.  

                                                           
8
 BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita - a experiência limite, 2001. 
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Quando ele está em terra firme, em sua casa, lendo jornais ele percebe o vazio de 

todas as questões mundanas. Justamente porque algo media as coisas e ele que é 

a fala, a palavra, as respostas às questões mais íntimas e indizíveis. São, no 

entanto, esse rumor que nada parece alimentar que traz de volta a questão mais 

profunda quando pesca. Todas as questões que se respondem se tornam um rumor 

daquilo que não pode ser respondido. 

 

A questão profunda, aquela em que não existe sujeito a interrogar, quando o 

discurso se definhou e apenas sobrou o neutro (o silêncio?), a questão se toma a si 

mesma e impessoal como é faz-se existir em ressonância. O ser que instaura a 

questão, é tomado por ela, exercido, levado, sua existência se torna a própria 

questão profunda.  

 

Na segurança da terra firme ela se dilui novamente, é uma essência rara que se 

esvai ao contato com a linguagem, efêmera e violenta em sua delicadeza de se 

retirar tão logo ela mesma passa a ser questão: o homem e seu encontro no outro. 

Do mundo já não interessa sua lógica ordinária: nada da própria história do homem, 

mas o inumano sim, o não-mundo sim, a fuga parece ser o movimento de sua 

apresentação: o desvio da fala, a insuficiência da afirmação e da interrogação e a 

pobreza da negação. 

 

Sua existência se afirma quando ele está em exercício. Sua inteligência na pesca só 

pode ser confirmada como uma inteligência quando ele faz uso dela na prática. Uma 

experiência que impossibilita as separações metafísicas ou racionais. Blanchot irá 

dizer sobre essa experiência que ele chama de neutralidade como uma experiência 

que se realiza na sua "impossibilidade de conclusão." 9 

 

 
 
 
 
 

                                                           
9
  BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita – a palavra plural. São Paulo: Escuta, 2010: 59. 

 



14 
 

3. Fronteira da memória - A vingança de Ahab 

Oh, coisa cruel! É injusto que para incendiar os outros seja preciso consumir primeiro 
a si próprio! O que ousei, o que desejei eu o fiz! Pensam que enlouqueci (...), sou 
diabólico, sou a loucura demoníaca! Aquela loucura enlouquecida que só se acalma 
para compreender-se! Pela profecia eu ficaria estropiado; e, na verdade, perdi uma 
perna. Profetizo agora que estraçalharei meu estraçalhador. Agora, pois, sou o profeta 
e o cumpridor da profecia.  

Moby Dick - Herman Melville 

 

Produzir certa perturbação utilizando a memória para forçar outras possibilidades de 

existência – a consciência lida com um número finito da linguagem enquanto o 

inconsciente pode, tem o poder, de se revelar às minúcias das forças. Se o primeiro 

contato – na mediação – não desperta potências de vida qual o tratamento deve lhe 

ser dado? A percepção é uma via que pode ser expandida: usar o jogo entre 

memória e esquecimento. Produzir órgãos para se chegar mais perto de afectos que 

irão produzir a vida.  

Se existe um privilégio do sistema  em efetivar um diagrama de forças, um privilégio 

que se afirma no jogo do poder, na economia e na vida social e íntima, há que se 

inventar um mecanismo que se faça irregular e desconcertante aos seus 

investimentos. O que define a criação de mundo em que estamos imersos é a 

produção de subjetividade que se alia a uma linguagem comum difundida pelos 

meios de comunicação, o consumo da expectativa de uma vida ideal parte 

inicialmente aí, quando até mesmo essa linguagem tem uma simbologia burguesa. 

Deslocando-se da atuação para a utopia e idealização funda-se a inoperância da 

ação porque destitui as experimentações isoladas e coletivas.  

A percepção nessa conjectura carrega consigo os velhos laços e valores morais e 

nos fixa no panorama da ordem vigente de que há um modelo, uma pré-estrutura de 

imposição, que sufoca novos potenciais e novas configurações sociais. Desqualifica 

novas virtudes, novos contatos com os segredos da arte querendo ser atualizados, 

afastam pensamentos misteriosos que nos rondam e querem ser liberados, 

pensamentos sombras que nos urgem nos sonhos madrigais e poderiam ser 

efetivados como canto em pequenas doses. São pensamentos ainda indizíveis que 

fariam toda diferença na criação de um outro mundo a ser inventado e que ao ser 
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vislumbrado passa a existir. Para isso haveria de ser quebrada a estrutura da 

percepção, inverter a dinâmica.  

A percepção pode ser um poder sobrenatural, os gatos, filhos e herdeiros na cidade 

dos tigres e onças como a do velho de Hemingway sabem o que é percepção. Não 

há domesticidade alguma que os faça abandonar o território ganho pela memória. 

Por isso são animais soturnos. Os peixes são animais que herdaram da linhagem 

dos monstros mais antigos da Terra a sabedoria do que é ser um monstro. Não 

aparecem a não ser em sonho, que nada mais é que o real se fazendo num outro 

território. Num território do homem, do homem da razão e da linguagem, que é ao 

mesmo tempo o maior território que os monstros podem adentrar, porque a eles é 

seguro esse território.  

São esses medos a neblina do mar à noite. Onde os peixes languidamente esticam-

se em sua permeabilidade de corpo. Dentro deles os animais mais antigos do 

universo. Escorre neles algo que nunca será apreendido a não ser em desmaios da 

razão.  

E aquele que caça se desfaz em sua caça. Numa relação ambiciosa de tomar, 

encarnar novos sentidos, como aconteceu com Ahab e o velho do mar.  

O acontecimento é de nossa natureza, da natureza do homem, justamente porque 

ele é um ser coletivo e que se afeta, se estranha. Está sempre esbarrado em forças. 

É posicionar-se em relação aos afectos.  

“Uma baleia morta ou barco destruído” range Ahab. Encontrou a grande razão da 

sua vida. Homem do mar, como ofício a pesca. Ele foi levado àquilo que ele nunca 

poderia deixar de ser, o encontro da vocação. Mais do que encontrar uma 

personalidade como apoio ou segurança, encontrou a razão de viver. Essa força do 

desejo que se ganha graças a vocação é um objeto de temeridade aos poderes 

instituídos, ela desnorteia a normalidade e faz os homens gritarem a seu favor, 

apaixonarem-se pela sua causa.  

A sua percepção é alterada por vozes fantásticas que se dorme em alguns homens 

é a Ahab segura, vibrante e consciente. Se o tempo e o espaço existem é como 

elemento de desordem, ou melhor, para serem colocados numa outra ordem, outra 

ótica, própria de Ahab. A estrutura onde repousa cada percepção é banhada em 
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ondas caóticas. Para Ahab a memória só pode ser um território de situação. No seu 

encanto com a baleia é claro que vislumbra um fim, não há medo disso, seu fim é 

um encontro com Moby Dick.  

Ahab é perigo porque encara a vida perigosa. Nada mais contagioso do que a vida 

que quer disparar, é um perigo porque ela contagia. A estrutura é uma ponte frágil 

no fremir do caos. E a percepção é onde a luz se faz na consciência.  

A consciência é a embarcação inteira, seus tripulantes com suas almas e com seus 

sentidos. Ela apreende todos os seus marinheiros. A consciência desdobra-se sobre 

ela mesma para ser um além dela, por isso é a linha, o arpão, é o que se joga pra 

longe do território. O território é uma trama e todos os seus artifícios, suas 

ferramentas serão lançadas novamente ao caos.  

O território como rede, como trama de circunstância do desejo é ordenada por Ahab 

de maneira meticulosa, é um território que deve ser mantido constantemente. Ahab 

estremece por cada homem em seu barco, teme pela saúde mental de todos eles, 

pelo seu bem estar físico, pelo pensamento de cada um, sabe que cada força 

individual não deve ser desprezada: Ahab regula o tempo todo seu território.  

Seu desejo é forte ao ponto de plantar no mar trilhos de ferro para navegar 

condenado que está dentro do paraíso, ele diz corajosamente:  

 

Desviar-me? O caminho do meu único propósito está assentado em trilhos de ferro, 
sob os quais minha alma está presa. Sobre os desfiladeiros sem fundo, através do 
coração perfurado das montanhas, sob o manto dos temporais, avanço sem desvios! 
Nada é obstáculo, nada é cotovelo para a estrada de ferro!10 

 

Narração de um mundo que será contado por sujeitos de intensidade, cada cena 

que se abre desfolha um ser luminoso. Assim é a percepção, entre o consciente e o 

inconsciente parece haver uma zona de estranheza. Quando a consciência já foi 

tomada por os enquadramentos do sistema: a moral, a verdade, a identidade, é 

constantemente banhada por ondas que desmoronaram esses longilíneos castelos 

de pedras. Na zona de estranheza se faz o crivo das ondas.  

                                                           
10

 MELLVILE, Herman. Moby Dick, 2007: 201. 



17 
 

Toda consciência se faz presente graças a um crivo que é a consciência perfurada, 

o  orifício onde coexiste qualquer possibilidade de mundo e é no corpo que se 

efetivará um desses mundos. É desse licor de caos que se atualiza algo no corpo. 

Por isso o teor revolucionário vive imensidades de novos sentidos, sentidos que se 

irrompem querendo ganhar vida para se atualizar dentro da dinâmica política. Isso 

acontece a uma velocidade impensável pois não é da ordem do pensamento, apesar 

de traçar com ele a trama das relações.  

O nome Ahab é um extrapolamento dele mesmo: se pensarmos na monomania dele 

por Moby Dick, ou no capitão misterioso, ou qualquer outra palavra que busca defini-

lo nunca será alcançado o que é Ahab, seu nome não é um marfim, seu nome é um 

grito de guerra. O nome que carrega consigo é esse crivo que se atualiza. 

A experiência que se pretende é a de negociar com o inconsciente e com o 

consciente. Habitar a zona de fronteira será a tentativa de manusear forças. Habitar 

a zona é estar atento ao caos – para isso é necessário desligar o sentido da 

interpretação e deixar uma atenção silenciosa no lugar.  

O crivo é parte da percepção e certamente nossa percepção pode se tornar viciada 

em apenas reconhecer o que já faz parte de nosso universo, e tal universo constitui 

em meio a ele todos os outros universos possíveis. A nossa capacidade de nos 

deixar afetar é a ampliação do território afetivo. Porque é ele que nos avassalará 

com a presença do que antes se mantinha em silêncio, em estado de espera, em 

tremulação, mas presente em virtualidade.  

Quando damos a ela certa calma e silêncio em contraposição ao barulhento fator 

interpretativo damos a ela também materialidade ao empunharmos em nosso corpo 

automaticamente a sua presença. Ganha-se um mundo em nós porque nosso corpo 

antropofágico se expande ao gerar novas percepções. Saímos da prisão da razão e 

da realidade para tornarmo-nos incorporais. Incorporais porque em estado de 

acontecimento que é um real incorporal. Os acontecimentos realizam no corpo uma 

expansão que o lança fora dele sem deixar de sê-lo. A potência está em 

consonância com o crivo pessoal e o crivo pessoal pode – em relação à potência – 

ser expandido na mesma proporção que se dá às experimentações. 
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Novas experimentações não são isoladas dentro de um espaço determinado, mas 

acontecem em meio às estratificações, juntamente com as formas impostas. Sendo 

as formas apenas um aspecto formal advindas da leitura sobre o mundo, há que 

observar que nelas e em meio a elas existem forças em execução, sua tentativa de 

representar contém – assim como o nome de Ahab – movimentos intensivos / O 

silêncio como direito de calar é “o direito à tranquilidade da natureza” 11 tornando 

possível com o nosso silêncio a fala dos processos ainda ocultos que já estão a se 

formar.  

No silêncio, na ausência da interpretação dos acontecimentos, somos tomados, 

atravessados  por forças.  

Quando somos atravessados tem uma certa possibilidade da consciência se 

expandir, quando os marinheiros ouvem Ahab falar eles são possuídos pelo seu 

desejo numa energia furiosa. Ele, aquele homem assustador, grita aos marinheiros: 

“o que farão quando avistarem uma baleia, marinheiros?” e eles imediatamente 

respondem que a anunciarão e que logo depois a perseguirão mesmo que seja nos 

confins, respondem aos berros já entoando o hino “uma baleia morta ou barco 

destruído”, é crescente o que vai se apoderando de todos enquanto o rosto de Ahab 

se torna feroz e alegre ao mesmo tempo. Os marinheiros se entreolham, numa 

confusão de sensações, enquanto qualquer resistência vai se desfazendo. Ahab 

continua a insuflar-lhes a vontade até que acaba por se referir a Moby Dick, a baleia 

procurada por ele em todos os oceanos do mundo. Os arpoadores já estão 

completamente eletrizados pelo seu desejo “como se cada um deles tivesse tido 

separadamente uma recordação específica”. Um deles pergunta se ela “abana a 

cauda de modo um pouco curioso (...) antes de mergulhar nas profundezas do 

oceano”, e “possui um esguicho singular”, e possui no corpo ferros das incontáveis 

batalhas travadas marcando seu corpo e aí, Ahab, num estado tão grande de 

desejo, a ponto de quase desfalecer esse corpo para dele sair um outro berra “com 

mil demônios, homens, foi Moby Dick que vocês viram”.12  

Todos já estão tomados pelo desejo de Ahab, mas ele bem sabe que esse desejo 

precisa ser mantido. Enquanto os marinheiros foram tomados pelo seu ímpeto, 

sofreram algo em seu corpo da natureza da experimentação, puderam ter um 

                                                           
11 BARTHES, Roland. O neutro, 2003: 51. 
12 MELLVILE, Herman. Moby Dick, 2007: 195-196. 
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contato estreito com o esquecimento, com o apagamento de qualquer coisa que lhe 

sirva de referência para fixação de alguma identidade.  

Mas Ahab não, ele precisa administrar a sua loucura, ele precisa manter uma 

estratégia se quiser encontrar seu opositor, não pode entender Moby Dick como um 

ideal. Definitivamente nada é mais sua vida do que Moby Dick. Vive e respira Moby 

Dick. Dorme e sonha Moby Dick. Come e se torna Moby Dick. Parte do seu corpo já 

é mais ela que ele mesmo, e não só pela sua perna de marfim, sua parte do corpo 

baleia. Pois há algo de menos material do que o marfim, no entanto com uma 

consistência tão física quanto ele: o pensamento.  

Por isso a memória é o mecanismo que poderá determinar aos outros órgãos do 

corpo um guia de velocidade. Sua aparição quando pontual é uma arma letal. A 

memória é um perigosíssimo artifício do corpo para potencializá-lo ou destruí-lo. 

Tanto Ahab tem consciência disso que ele se organiza friamente, é de uma 

crueldade isso, pois se abandonar na loucura, cair numa linha de morte é realizar o 

que uma certa fraqueza de espírito quer. Agora administrar essa loucura para um 

momento final isso sim requer fortaleza. Para não pensar na morte, na verdade é 

preciso tirar de dentro de si um tubarão: 

 

(...) o mar inteiro se agitando e se lançando contra nós, na proa e na popa! Pensar na 
morte e no juízo final? Não! Não havia tempo pra pensar na morte. Era preciso pensar 
na vida. E era nisso em que eu e o capitão Ahab pensávamos; e em como salvar 
todos os marinheiros – como armar as guíndolas – como chegar ao porto mais 
próximo; era nisso que pensávamos. 13 

 

Delicado liame da loucura onde ela mesma precisa ser administrada em minúsculas 

doses, administrando no corpo tal veneno que em grandes doses pode matar. E em 

doses insuficientes também. Só mesmo a loucura pode tomar o corpo de maneira 

que a inteligência se torne uma inteligência sublime. 

Ahab conhece todas as correntes do mar, conhece cada estação do ano, percorre o 

cérebro de cada baleia, desliza no corpo delas por mares frios atrás de melhor 

alimentação, vigia as que andam em bando, e as solitárias são quase um espelho de 

                                                           
13 Idem: 129. 
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sua alma. Seu conhecimento é arrebatado por algo que se pode chamar 

vulgarmente de intuição, mas que tem mais de uma certa tragédia, é a vocação 

fazendo território de dentro das questões mais profundas, é de uma profundidade de 

si quando há um elo no exterior clamando sua presença, atingindo a superfície 

impossibilita o mundo de continuar com aquilo que já está dado. 

Tragédia como no caso de homens como Ahab porque esses homens carregam 

uma tal grandeza, uma inquietante força sobrenatural e um coração pesado, uma 

empatia que congrega, algo além deles mesmos que pode os carregar para 

encontros muitas vezes mórbidos. Um querer sem limites pode se tornar uma linha 

de morte e um ódio alucinado é como um amor sem limite que quer juntar os 

oponentes como dois amantes. 

Trazer da zona de intermediação da consciência e da inconsciência a experiência do 

acontecimento. Barthes irá nomeá-la como utilização da consciência como droga. 

Seria como manipular uma certa feitiçaria; no encontro de forças há um eu 

embriagado, um excesso lhe absorveu, há um desconcerto primeiramente do sujeito, 

para cair depois a noção linear de tempo e espaço, o que causa uma certa vertigem: 

a percepção se aquieta para que venha outro tipo de percepção, aquela do polvo 

com mil olhos, algo do evento de uma alucinação, isto é, abertura para mundos que 

passam a ser visíveis. Atravessa-se de alguma forma através da sensação um 

espaço de experiência-limite que para Barthes é o “limite do conhecimento, do ser, 

da linguagem” 14, mas é um lugar também do medo. Medo, diria Blanchot, de que 

caia por terra o conhecimento do comum e que sejamos expostos à possibilidade de 

sermos roubados de nós mesmos15 e tornarmo-nos outro. A experiência requer que 

consigamos trazer de tais confins algo que ficou visível nesse estado e que possa 

contribuir para uma automodificação.  

Nem sempre um estado desse tipo consegue se efetivar por causa da consciência 

mesmo, e da memória também, que teimam em permanecer ativas dentro de uma 

cadeia temporal que se precipita viciosamente às regiões do centro do poder. Há 

                                                           
14 BARTHES, Roland. O neutro. São Paulo: Martins Fontes, 2003: 202. 
15 BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita – a palavra plural. São Paulo: Escuta, 2010: 97. 
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que se dar um aviso a essa memória cansada de que ela deve ser excedida. É um 

apego a tudo o que nos foi ensinado. É necessário executar certos rituais de 

crueldade consigo que só a memória pode ser guia. Se ela com tanta propriedade se 

enquadra nas artimanhas de um poder que falsamente pretende nos proteger, tão 

bem poderia nos servir em um outro plano de produção de vida.  

O silêncio é a matéria-prima ainda que seja para escutar o que fala a nossa própria 

linguagem. Detectar em ato e desviar, arcar com o silêncio que nada procura 

interromper para que se nasça a multidão vinda de um lado obscuro que só assim se 

mostra. O silêncio é a clarividência do esgotamento de um modo de vida inteira, e o 

aterramento proposital de velhos sentidos que não valem mais.  

Se de alguma coisa nos auxilia a memória que seja ela inebriada até sua mais fina 

película, lá onde faz fronteira com o esquecimento. Uma memória da mesma 

natureza do esquecimento é o contrário da razão, pois ao retirar sua finalidade, cai 

em desuso a série que lhe mantém: inicialmente a autoproteção escravizadora, a 

estrutura da verdade (e do poder atuando graças a legitimação dela). 

Chegar à zona limite entre a memória e esquecimento é favorecer alguns veios de 

potência. Usar a memória como um trampolim. Se de um lado as lembranças fazem 

pesar o corpo, é justamente graças a esse peso que se pode impulsionar um 

fervilhamento que ainda nem corpo é, mas que está ali o tempo todo, emparelhado a 

ele,  apenas ainda não atualizado, fazendo-o saltar a lugares indeterminados. Em 

conexão memória e esquecimento, num mesmo trampolim, é possível jogar com os 

dois. A memória favorecendo a retirada, o silêncio e a invisibilidade para desabitar 

um universo que não fortalece. 

Por isso até onde a demarcação de um projeto de mundo realmente nos interessa se 

fica claro que esse projeto não trabalha com o mundo que temos mas recria, à parte, 

um mundo que gostaríamos de ter? 

A memória é uma ferramenta que deve ser usada não como reconhecimento do 

mundo e de si mesma, carregada das vicissitudes das velhas percepção, mas sim 

como mediadora na desorganização dos espaços ordenados. Seu maior 

empreendimento pode ser a tentativa consciente de trazer algo do caos, que não é 

simplesmente um espaço de desordem, mas é um não-lugar com infinitas 
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possibilidades de combinações, de percepções. Seria fazer friccionar aí a ação de 

um crivo na tentativa de trazer algo do caos, da ordem do acontecimento. 

A memória é um lume: manifestação da luz, do fogo, em ambiente que possui 

elementos propícios para o acontecimento. Seu efeito de queimar causa 

apagamento dando ao material incendiado o caráter de inexistente. A memória 

vivificada coloca em órbita no corpo o acontecimento tanto quanto pode fazer morrer 

pelo mesmo efeito aquilo que lhe diminui sua potência. Ao queimar queima a si 

mesmo como o corpo em combustão dando lugar ao esquecimento.  

Da memória surge o vislumbre do ato de esquecer, do supremo posto da memória, 

da mais forte pressão da memória sobre si mesma como um ato de crueza nasce o 

esquecimento, é como uma ruptura a zona de intermediação da memória e do 

esquecimento, onde a mais profunda matéria do memorável se tornou a única 

possibilidade de se salvar dela mesma. Atinge esferas oblíquas, apura tanto que 

concebe outra espécie, torna o acontecimento uma substância de intermediação 

para o presente, surge com um fim em si mesma: 

 

Nós mesmos nos tornamos imperceptíveis e clandestinos em uma viagem imóvel. 
Nada mais pode acontecer nem mesmo ter acontecido. Ninguém mais pode nada por 
mim nem contra mim. Meus territórios estão fora do alcance, e não porque são 
imaginários; ao contrário, porque eu os estou traçando. Terminadas as grandes ou as 
pequenas guerras. Terminadas as viagens, sempre a reboque de algo16.  

 

O movimento de expansão territorial está em sintonia com o  que ocorre fora do 

indivíduo e assim algo ressoa entre eles.  É dessa ordem o desejo do capitão Ahab, 

há um ímpeto de desejo tão forte para encontrar Moby Dick que esse sentido na vida 

dele se torna o mesmo para toda a sua embarcação.  

A recordação que leva os marinheiros arpoadores não se sabe se é da ordem do 

delírio ou não, não se sabe se foi um sonho ou não, se eles viram realmente Moby 

Dick. Há certos movimentos na vida que nos carregam na direção dos desejos, ou 

nossos ou, se não o tomamos de vez, daqueles que o puderem imprimir seu desejo 

em nós. Fazer com que a memória entre no mesmo campo do esquecimento é fazer 

                                                           
16 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs – volume 4. São Paulo: Ed. 34, 1996: 72-73. 
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com que ele se torne um objeto técnico a atingir uma vida mais ligada aos desejos, 

ou uma longa viagem de experimentação inclusive encarando e vivendo a própria 

dor. Sêneca do alto da filosofia grega já lembrava sobre a urgência de mudar a alma 

e não o lugar. Sem uma justeza de ação e sensação qualquer mudança espacial, 

temporal de nada adiantaria.  

O habitante das zonas imemoriais é aquele que se instala na sociedade, dentro do 

mesmo sistema, mas é um navio que aguarda a hora certa pra desancorar, é estar 

num território e também “ter sempre um pedaço de uma nova terra”.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs – volume 4. São Paulo: Ed. 34, 1996: 24. 
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4. Sobre a terra, espaço de desafio 

 

Quando ainda não havia o Tempo, numa zona onde a profundeza e a imensidão se 

distendem, lugar onde toda presença irradia luz própria iluminando a malha negra, 

num lugar de silêncio absoluto acontece o abraço entre a memória e o 

esquecimento. O abraço enigmático dá nascimento à vocação, sua filha que acaba 

de os gerar. 

 

Aliançados passam a ser entes misturados, ora um se camuflando e simulando o 

outro, ora se perdendo no próprio disfarce. 

 

A vocação, como um terceiro elemento, ironiza a vantagem de os unir, 

desordenando métodos e quartéis, levando a traição de qualquer palavra proferida a 

fim de estabelecer a  fidelidade mais intensa que se possa dar a ela. Lentamente se 

materializa em corpo, antes emite sinais, insinua-se desconcertante nos sonhos, até 

que perturba a consciência quando seu chamado mudo passa a ser distinguido. 

Juntos eles pulverizam a consciência para a deriva.  

 

A vocação são formas do infinito em atualização num mundo onde as coisas que 

brilham são as que existem. Sua existência não se dá a partir de algo fora dela, mas 

determina, instaura uma relação outra com as coisas. Está a se dar em um mundo 

que reúne em si toda estranheza que tenta superar, um mundo que se reúne por 

uma pretensão de estabilidade, de previsibilidade, de organização, enquanto é 

atravessada pelo infinito. 

 

Natural que traga com ela o seu meio. Ela é o infinito que não pode ser pensado a 

não ser pelo próprio infinito, é o que na organização do mundo é uma extensão do 

pensamento que o faz saltar de si, como diz Blanchot: 

 

O eu finito pensa o infinito. Neste pensamento, o pensamento pensa o que o 
ultrapassa infinitamente e o que ele não pode dar conta por si próprio: ele pensa então 
mais do que pensa. Experiência única. Quando eu penso o infinito, penso aquilo que 
não posso pensar (porque se eu tivesse do infinito uma representação adequada, se 
eu o compreendesse, assimilando-o, tornando-o igual a mim, tratar-se-ia apenas do 
finito); eu tenho, pois, um pensamento que ultrapassa meu poder, um pensamento que 
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na medida mesma em que é pensado por mim, é o absoluto ultrapassamento deste eu 
que o pensa, quer dizer, uma relação com o que está absolutamente fora de mim-
mesmo: o outro.  
 

 

Eu mesmo não sou nada além de uma atualização do outro, de um eu esquecido de 

mim. Há uma modulação, uma ondulação em que se é interessante habitar. É uma 

dinâmica de permanecimento e deslize, até quando tenha encaixe. Dessa mesma 

maneira, é preciso ganhar perdendo, uma certeza, uma posição. 

 

Todo fundamento no domínio da forma é demarcar o espaço abismal da memória, 

retirá-la de sua ligação com o silêncio, controlá-la a partir de sua própria natureza de 

agir pela representação das coisas. Aí entra o esquecimento a fim de colocar à 

memória uma projeção de que o segredo da vida não é espelho da lembrança, e se 

se pode dizer que é futuro é só pela razão de não poder ser o que está previsto. 

 

Assim vai dizer Deleuze e Guattari sobre a atualização das formas, como a palavra e 

as denominações: 

 

 
O nome próprio só vem a ser um caso extremo de nome comum, compreendendo nele 
mesmo sua multiplicidade já domesticada e relacionando-a a um ser ou objeto posto 
como único. O que é comprometido (...) é a relação do nome próprio como intensidade 
com a multiplicidade que ele apreende instantaneamente18. 
 

 

Instantaneamente porque ao mesmo tempo que a forma ou o nome delimita também 

denuncia o que a impulsiona. A experiência é perigosa, está justamente em se 

localizar em meio a essa tensão. Fazer-se na distração e no anonimato, nas vagas 

entre a casa, a rua, o trabalho, nos pequenos acontecimentos desimportantes. 

Ganhar uma certa invisibilidade, ganhar na materialidade uma certa imprecisão 

justamente para não ser passível de interpretação: pois é a partir do reconhecimento 

que se dá as classificações, que se dá nomes as coisas. É esse processo 

classificatório a padronizar os sentidos que coincide o brilho da vocação. É no 

desnudamento das formas que se pode contemplar a vocação novamente. 

 
                                                           

18
 O conceito de multiplicidade dos autores se refere a um dos tomos que qualificam o rizoma. Multiplicidade é necessariamente 

rizomática, isso é, tem a característica de traçar conexões afetivas, essas conexões permitem que ela mude necessariamente de 
natureza, o que significa que não está nem no âmbito do sujeito/objeto, nem de realidade material/espiritual ou como 
verdade/representação.   DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia (vol I), 1995. 
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Por isso a memória é uma arma de combate que tanto pode derrotar os oponentes 

que a estabilizam quanto pode se autodestruir. A posição dessa balança tem seu 

movimento de acordo com o peso que se dá ao seu poder de concentração e lucidez 

na relação história das sensações. A vocação tem sua voz expandida ou retraída de 

acordo com a modulação do uso da memória, ou seja, sua aproximação ou 

distanciamento do esquecimento. É a fronteira desse encontro que possibilita uma 

arquitetura na criação de si. É nessa relação que a memória pode se deixar 

apreender ou não como dispositivo de servidão à praticidade. 

 

É quando um cansaço vem pesar o corpo. Um cansaço de tentar tornar tudo 

previsível quando essa previsibilidade nunca satisfaz. Se as normatividades são 

exigidas ao longo da vida e submetem a consciência a uma cadeia de interpretação 

que lhes afeta a memória, interferem da mesma maneira no campo da experiência 

onde cada sentido se desenrola em uma expressão. 

 

É no plano macro e micropolítico que essa linha percorre, é uma rachadura nos 

concretos da civilização. Se por um lado em cada indivíduo é aflorada a sensação 

de incongruência em relação a criação de uma vida livre, é a vocação que 

responderá como em uma espécie de rebelião, sendo ela uma natureza inata e 

desfiguradora na medida que seu poder se exerce sobre aquele mesmo que a ela se 

levanta. É essa veia nervosa que vai se formando, ganha extensivamente projeção e 

se torna uma rede espalhada nos órgãos estratificantes.  

 

É diante da formação do mecanismo diagramático empunhado contra as conexões 

afetivas, em meio a um fervilhar de potências em atualização, em transição a 

alianças de criação, que o ato de experimentação política vai se compor em 

territórios de existência.  

 

Sobre as teias que se enredam das organizações do poder às lutas sociais e  as 

conexões formais que nomeiam o mundo, é preciso saber de antemão que elas 

desfolham um universo que antes existia ainda sem nome. O salto das formas 

estáveis para a condição de potência seria auscultá-la e ouvir a sugestão de uma 

expressão que está em ebulição. Se há as palavras de ordem, é necessário 
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perceber sua natureza e não ignorá-las, elas mesmas dão razão ao sentido de onde 

ecoam. Os nomes, como a consciência, são a parte iluminada de um todo obscuro. 

 

É preciso pensar nos efeitos da produção de desejo nas máquinas de produção. 

Como fazer para que esse mecanismo se desassocie dessa conjuntura e passe a se 

mover de acordo com a vocação. 

 

Talvez um alto grau da memória e esquecimento sejam armas para o caso de 

extrapolar a consciência, forçá-la de tal modo que ela passe a habitar o espaço 

imemorial daquele abraço. Sobre isso Nietzsche parecia antever em Humano, 

Demasiado Humano: 

 

Doravante solitário e maldosamente desconfiado de mim tomei dessa forma, não sem 
desgosto, partido contra mim e por tudo o que precisamente a mim fazia mal e me era 
duro: assim reencontrei o caminho para aquele bravo pessimismo, que é o oposto de 
toda mendacidade romântica, e também, como quer-me parecer hoje, o caminho para 
“mim” mesmo, para minha tarefa. Aquele algo escondido e senhorial, para o qual por 
muito tempo não temos nenhum nome, até que ele se demonstre enfim como nossa 
tarefa19.  
 

Se deixar perceber outros afectos é uma prática de invenção, se dá no movimento 

de oscilação e de imprevisibilidade, é um jogo com os afectos que se apresentam, e 

é nessa seleção e composição de expressões que se promove um novo território.  

 

A questão que se coloca é a de como criar espaços de silêncio, lugares de 

experimentações, permitindo “a invenção de novos universos de referência” 20 como 

interferência estética: experimentação da relação com o mundo somada a novas 

formas de relação consigo mesmo.  

 

Tentar encontrar outros universos já é da ordem da experimentação, sendo uma 

articulação entre a relação com o mundo e o contato com a vocação. Ou seja, 

parece ser necessário defrontar consigo mesmo de uma maneira inédita, 

inaugurando uma abertura para fluidificação de novas percepções, e assim, 

consequentemente, tocar o outro, estabelecer uma relação não originada na 

                                                           
19

 NIETZSCHE, Friedrich. Obras incompletas, (125-126), 1983. 
20 GUATTARI, Félix. Caosmose – Um novo paradigma estético, 1982: 44. 
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submissão de qualquer parte, mas na possibilidade mútua da produção de uma 

simbologia que afirme a vocação. 

 

Sendo o mundo formal uma estabilização de forças, que espécie de labor seria 

preciso gerar para interferir na previsibilidade e hábito, numa conquista aí mesmo, 

num salto pela relação de afecção sobre a extensão das formas, já que as formas 

mesmo são a repetição de uma impulsão, e cada repetição pronuncia novamente um 

lugar de intensidade. A intensidade é indiscernível do seu vir a ser; enfim, que 

relação de cultivo nas forças do vir-a-ser poderia se arquitetar para buscar outras 

práticas de criação de territórios desvinculados da servidão às necessidade do 

mundo prático?  
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5. Intensidade e relações mundanas: a desistência do pianista 

Mil Novecentos 

 

Max - Por que nunca desembarca? Só uma vez? Uma vez só? Pra ver o mundo com 

seus próprios olhos. Já pensou? Faria o que bem entendesse. As pessoas iriam 

enlouquecer com você. Ganharia muito dinheiro. Compraria uma bela casa. Teria uma 

esposa. Por que não? Não pode passar o resto da vida indo de lá para cá como um 

ioiô. Há um mundo lá fora. É só desembarcar. E qual é o mistério? São só uns 

degraus. Tudo o aguarda no final dessas escadas. Por que não faz isso só uma 

vez?Por que não desembarca? 

Mil Novecentos: - Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 

Por quê? Por quê? As pessoas no continente perdem tempo se questionando. No 

inverno, aguardam o verão. Chegando o verão apavoram-se com o inverno. Por isso 
nunca se cansam de viajar. Estão sempre em busca de um lugar distante onde é 
sempre verão. Não me parece interessante.  

Filme A lenda do pianista do mar de Giuseppe Tornatore 

O filme A lenda do pianista do mar conta a história de um bebê que foi encontrado 

entre as mesas do salão de festa de um navio, em cima de um piano e adotado por 

um dos homens que trabalhava no navio Virginian. Sua rotina de criança do mar 

passa a ser perceber a transitoriedade, das pessoas, dos movimentos marítimos, 

dos ritmos que embalam as populações. Como nunca pisou em terra firme, seu 

contato com as pessoas dura tanto tempo quanto o é uma viagem longa: ao chegar 

ao seu destino aquela gente toda se esvai.  

Seu contato com a música acontece de forma natural e precisa, essa será a sua 

melhor maneira de se comunicar com a população instável em viagem. Nas noites 

de festa ele toca piano enquanto todos dançam, cantam e bebem. Suas músicas são 

improvisos inspirados pelos transeuntes, seus sorrisos, seus trejeitos de andar, seus 

olhares perdidos.  

Quando uma quase etérea moça passa pelos seus olhos, um dia, ele se apaixona. 

Compõe uma canção para ela. Isso acontece no momento em que está gravando 

um vinil a pedido do amigo. Quando ele a vê toca no piano uma música profunda e 

apaixonada. Toda a música é gravada e ela sai da janela onde ele a tinha visto. O 

produtor se vira para ele e diz que com essa música ele ficaria famoso e nunca 

precisaria sair daquele navio. Ele, nervoso, tira bruscamente o disco das mãos do 
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homem e sai da sala dizendo que sua música não vai a lugar nenhum sem ele. 

Então ele tem dois contatos com ela nos quais tenta lhe entregar o vinil. Na primeira 

vez, no convés, durante uma grande chuva, alguns amigos chegam e a retiram do 

lugar, não sem que antes eles se olhassem com uma gramde curiosidade e com a 

recepção daqueles que parecem já se conhecer. Ela sai e ele não lhe entrega o 

disco. Na segunda chance ela some na multidão, no desembarque. Depois que ele 

lhe conta que conheceu seu pai, de ser beijado no rosto por ela, tenta lhe entregar o 

vinil mas ela já está no meio da multidão, e diz para ele o endereço de sua casa.  

Pensa na moça e como poderia ser a vida num lugar tão imenso, olha os prédios a 

profusão de janelas à sua frente, ele já está nas escadas do navio quando desiste. 

Quando seu amigo o pressiona a dizer porque ele não quer desembarcar ao menos 

uma vez ele responde que não havia sido o que tinha visto que o fez desistir, e sim o 

que não viu. Ele diz ao amigo: "Naquela imensa cidade havia de tudo, menos um 

fim. Não havia um fim. O que não vi foi onde aquela cidade terminava. O fim do 

mundo. Você pega o piano. As teclas começam. As teclas acabam. Sabe que 

existem 88 delas e ninguém pode te dizer o contrário. Elas não são infinitas. Você é 

infinito. E naquelas teclas a música que você faz é infinito. Eu gosto disso. Consigo 

viver com isso. Mas você me colocou naquela passagem e desenrolou minha vida 

num teclado de milhões e bilhões de teclas que nunca se acabam, e essa é a 

verdade, Max, que nunca acabam. Aquele teclado é infiniito. E se esse teclado é 

infinito não existe música que você possa tocar"21.  

Aqui está o enigma do filme. Aquele homem que já havia cruzados os mares e 

nunca o havia deixado desaba diante da possibilidade de se perder nas relações dos 

homens.  

Acredito que o complexo jogo social o intimidou porque a intensidade emocional que 

ele sentia pelas pessoas a passar unicamente uma vez pela sua vida poderia ser 

maculada pela própria civilidade, cotidianidade e superficialidades exigidas nas 

relações. Como se ao se aproximar afetivamente das pessoas apenas pela música 

uma conjunção se esvairia no contato supérfluo que a manutenção das relações 

pudesse lhe exigir. 

                                                           
21

 TORNATORE, Giuseppe. A lenda do pianista do mar, Itália: 1998. 
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O que o pianista rejeita é ser um corpo forçado a acompanhar os movimentos da 

modernidade que está a surgir, ser um corpo produtivo, um corpo apressado, ávido 

pela felicidade mundana. A vertigem dele não se dá no mar como quando alguém 

acostumado à terra firme se enjoa.Para ele é o mundo na terra que é um terreno um 

tanto fantástico e assustador, nesse lugar onde as referências foram perdendo um 

algo de si, onde foram se espalhando cópias, imagens em qual a própria referência 

soçobra. 

Tudo antes aparentemente instável agora se desloca para aquele mundo com um 

ideal de estabilidade que ele sentia não existir. Ele se perderia no embaraçamento 

do real se confundindo com as suas cópias. Assim vão dizer os autores no  capítulo 

dedicado ao contexto histórico dessa época, a modernidade, no livro O cinema e a 

invenção da vida moderna: 

Apresentação do real como reapresentação do ‘real’ marcou a forma definidora da 
modernidade; ou, mais exatamente, de que com o advento de uma cultura urbana 
caótica e difusa, o ‘real’ pode ser cada vez mais compreendido apenas por meio de 
tais representações. 22  

O que ele entendia por vida não se adequava a essa realidade, para esse mundo 

seria preciso a criação de um corpo instrumentalizável sob várias ordens de 

disciplinas, ser regulado, só assim se poderia conquistar o novo mundo febril que 

espreitava à porta da modernidade: o enaltecimento do consumo e dos fetiches, um 

certo entusiasmo no ar, uma alegria bufônica. O mundo que o pianista não se 

enquadra é o mundo que privilegia a visão, é o mundo que se tornou voyer de si 

mesmo. 

E se se perguntar o que aconteceu a todo esse desejo vê -se que esses mesmos 

olhos estão cansados de olhar, como se estivessem parados há tanto tempo só 

olhando e o que se esperava que acontecesse não aconteceu. A esfuziante 

expectativa foi se definhando. Regular o imaginário parece se unir a uma exaltação 

do consumismo, uma tendência a unir uma vaga sensação de liberdade a uma 

desesperada busca pela felicidade. 

O que o pianista intuía é que toda memória é ainda mais vasta do que ela mesma: 

ao lado das imagens acessíveis rondam faculdades que nem sequer puderam ser 

percebidas. 

                                                           
22

CHARNEY, Leo e SCHWARZ, Vanessa R.O cinema e a invenção da vida moderna, 2010: 24. 
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O corpo é um imã de sentidos. É um local da batalha, agente por natureza carrega 

em si a criação dos compassos e descompassos da vida. De tal maneira organizado, 

um criador de realidades por excelência, o corpo é a subversão dele mesmo. 

Enfrentar o mundo é entrar em guerra consigo mesmo e ainda negociar os 

excessos, as posições com outro.  

O pianista não quis deixar o universo de impessoalidade e de intensidade. Ele queria 

preservar o mesmo universo no qual vive um bebê: não há os ditames da 

consciência, a reação advém do ritmo. Tudo o que existe envolta é sensação.  

Para Bergson existem as forças que regem e existe a percepção a indicar nossa 

possibilidade de agir sobre essas forças como da sua ação sobre nós.  O nosso 

mundo das cidades é perigoso justamente por isso, amplia a memória marcada 

pelas relações e existe um jogo entre ela e os afectos que nos marca 

profundamente. Ao contrário do pianista que se deixava levar livremente, temos uma 

percepção mais viciada e ainda assim operamos escolhas, por decisões, por 

refinamentos de mensagens. Se há uma infinidade de forças, há também uma 

tendência na percepção de algumas delas. 

Por isso a memória deve ser usada como uma potência, pois na seleção do que lhe 

dará consistência, atualidade, está a composição da vida. Sendo a percepção a 

ponta da lança da memória, imbuída das imagens passadas que emergem dando 

sentido ao presente, as afecções é aquilo que chega ao corpo e nele imprime uma 

imagem carregada de sensação. Tal corpo seria composto de modificações que o 

atualizam a cada instante.  

Para Bergson somos centros de indeterminação, pois temos em nós a qualidade do 

esquema sensório-motor e temos algo desviante a nos mover no sentido da 

incerteza, da hesitação de nossas reações que se tornam não tão lógicas. Incerteza 

e hesitação compõe nossa natureza junto a memória. Ao mesmo tempo parece que 

somos governados por uma tendência, somos sempre arrebatados por uma 

memória impessoal: a memória é sempre voltada ao presente – e tanto mais ao 

futuro, pois as reações são visões do amanhã – moldando-se ao objeto exterior, 

indefinindo suas margens.  
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Antes mesmo de mergulhar na memória enquanto criação de presença no mundo é 

preciso ter em mente que só podemos ser centros de indeterminação porque nossas 

funções são elevadas a números extremos de possibilidades, de virtualidades. Numa 

ligação já expansiva entre alguém e sua memória há ainda toda uma exterioridade 

de múltiplos objetos mostrando sua face iluminada enquanto permanecem outras 

tantas sombreadas. E cada objeto que se mostra carrega consigo algo do que a ele 

precede deixando atrás de si uma imensidão que também o leva. 

A memória consiste num jogo extensivo/intensivo e marca o corpo de duas formas 

que se combinam: uma camada de lembranças que vem à tona com a percepção 

imediata e contraindo um conjunto de lembranças que no corpo se atualizarão 

através de diferentes imagens. Sabe-se que a reação é vinculada a essas 

lembranças acionadas pela percepção, o que significa dizer que todo ato do 

passado virtualmente transparece até atualizar-se no presente, e o futuro está agora 

sendo projetado: junto à indeterminação. Isso parece ser uma estranha conjunção e 

só se efetivará os atos do futuro na medida em que o passado se realiza em nosso 

corpo. 

O corpo é o espaço íntimo dessa combinatória, é o limite das experimentações do 

tempo, passado e futuro o atravessa numa ordem que não é mais de uma linha do 

tempo que se lineariza, e sim que se espraia e se mistura dentro dele provocando o 

movimento. Um dentro chamado constantemente pelo que está fora forçando-o a 

ação.  O virtual forçando a saída, expulsando a interioridade, com a força necessária 

para o real. O virtual atualizando-se.  

 

5.1 - Localização extrema: a memória é um além 

Há duas formas de memória: uma que imagina e outra que repete. Esta que 

relembra são as lembranças que podem ser acessadas, esticadas, datadas, foram 

acontecimentos e podem ser reatualizadas como cenas, foram imprimidas na 

memória, mas são desapegadas de utilidade. Todavia, uma vez fixas já são voltadas 

para ação criam por elas mesmas formas de agir. Automáticas se tornam um saber 

do corpo, são as marcas sob as quais reconhecemos e agimos. 
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Elas se intercalam silenciosamente, talvez algo dessa lembrança de um passado 

reconstruído que ligeiramente vai tomando o corpo, por vezes faz perder um certo 

brilho do acontecimento e se torna uma imagem mais plúmbea, menos reluzente, a 

violência que antes imprimia, o desnorteio que causava vai se tornando uma forma 

de pensamento, de um pensamento que agora conduz. Um tempo querendo se 

deixar entrever até que confusamente aquela lembrança não é mais um pensamento 

distraído, mas se torna dona de nós. É uma vontade de controle que quer esmiuçar, 

conhecer, interpretar, formular.  

Toda voluntariedade da memória cai no mesmo abismo que a consciência: erige 

frente aos olhos uma porção de mundo a se interpretar e deixa passar tantas outras 

possibilidades, tantos outros ângulos de percepção. 

De fato, temos uma existência a que somos intimamente ligados, é a nossa 

existência, e é com ela que temos intimidade, e é intimamente que percebemos 

outras existências que nos rodeiam, uma intimidade que é como um casamento às 

cegas, confiamos cegamente no que esse íntimo nos mostra, fora de nós, no 

entanto, um mundo à revelia de nosso olhar prossegue, e tão independente de 

nosso veredicto ele é o que o pensamos e é o que nem pensávamos existir. Surge 

daí uma sorte de afectos dos quais permaneceremos ligados e que passa a 

configurar nossa vida fugindo à ordem cronológica dos fatos.  

O acontecimento deixa de nos alterar quando se torna uma representação, quando 

não passa de um elemento dado que nosso corpo já aprendeu a reconhecer, se 

passa em nós naturalizado, automático, hábito que com o advento da memória pode 

nos tomar, no sentido de que passamos a agir de acordo com as lembranças, e aí 

facilmente a perdemos como uma afirmação da existência. A memória sendo um 

artifício do corpo para se resguardar das intempéries do mundo pode se 

autossabotar ao nos submeter aos jugos das paixões tristes como diria Espinosa, 

quando a memória não está vinculada a um conhecimento de si erigido para fora de 

si ela se torna reativa, sofredora, vingativa: reduz seu potencial em troca de um 

automatismo receoso em poupar a própria pele.  

Tal mecanismo é o hábito. Lembrança e hábito emaranhados num mesmo sentido 

voltados aos procedimentos práticos da ação.  



35 
 

Bergson absolutamente reconhece que o homem salta da rigidez da ação-reação ao 

afirmar que existe um saber que ultrapassa até a inteligência, há uma pulsação da 

emergência, da necessidade se alinhando à liberdade e com a alegria 

simplesmente, há algo que deve ser vivido e independe da inteligência. No presente 

tem algo que fascina e passa por cima do que seria apenas uma lembrança: a 

memória é elevada a sua potência máxima, pois seu ato de reconhecer se neutraliza 

frente a um saber próprio da natureza. 

Pode ser que esse saber ainda seja qualidade do hábito. Mecânico? Egocêntrico? 

Mas voltado para alguma direção que nos interessa. Apesar de ligadas lembrança e 

hábito, uma não determina a outra. E mesmo assim há algo se fazendo o tempo 

todo, todas as coisas no mundo são o exemplo disso. Todas as coisas, a vida, são 

resultados não de um término, de um fechamento, de uma resolução, mas de um 

mundo que cresce em sua incompletude, que faz do ato de execução seu destino e 

que não pode parar porque sua natureza é velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

6.  O devaneio da medida ou a revolta do eu cansado de si 

 

Dentro é lugar esgotado. Dentro falta-lhe ar. Dentro tudo se repete. Dentro tudo faz 

pouco sentido, viciado de tanto. Dentro me cobre de mim. Dentro quer fugir, dentro 

foge. Dentro pede água, e vem água com sabão. Bolhas reluzem no ar que dentro 

quer voar. Dentro naufraga faz tempo. Dentro enlouquece de si. Dentro é coisa de 

Deus. Dentro é só escuridão. Dentro permanece um erro. Dentro vai buscar lá 

dentro. Dentro tem monstro. Dentro tem razão. Dentro é turbulento. Dentro come 

mosca: dentro sonha com anjos. Dentro permanece inquieto. Dentro come tudo que 

vê pela frente. Dentro passa fome. Dentro tem tanta certeza. Dentro brinca consigo. 

Dentro mora dentro de mim. Dentro faz tudo por dentro. Dentro aguarda a revolta da 

profecia de dentro. Dentro tem asma e toma remédio. Dentro usa drogas. Dentro 

toma ar. Dentro foi comprar cigarro. Dentro sabe que passou da conta. Dentro ama o 

mesmo mais do que seu próximo. Dentro toma água mineral. Dentro tem medo do 

silêncio. Dentro é seu amigo do peito. Dentro morre do coração. Dentro não 

esquece. Dentro só se aborrece. Dentro tem filho que não dorme. Dentro é filho do 

diabo. Dentro é de dentro para dentro. Dentro anda, dentro manda, dentro bonsai, 

dentro só tem dentro espinho. Dentro não dorme nem com os diabos, dentro não se 

fortalece nem com ar, dentro não foge nem consigo, dentro não tem certeza nem da 

razão, dentro não reluz de dentro, dentro não come seu coração. Dentro outras 

possibilidades. Dentro papai e mamãe. Dentro eu e você: dentro eu. Dentro 

miragem, dentro espelho, dentro sombra, dentro entro. Dentro não volta mais... 

Dentro faz tanto tempo. Dentro morto por dentro.  
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7.  Lembrança e memória - um lugar desconhecido 

O espelho é o lugar em que descobrimos que temos uma imagem e, ao mesmo 
tempo, que ela pode ser separada de nós, que a nossa ‘espécie’ ou imago não nos 
pertence. Entre a percepção da imagem e o reconhecer-se nela há um intervalo que 
os poetas medievais denominavam amor. O espelho de Narciso é, nesse sentido, a 
fonte de amor, a experiência inaudita e feroz de que a imagem é e não é a nossa 
imagem. Quando eliminamos o intervalo, quando – mesmo que por um instante – nos 
reconhecemos sem nos termos desconhecido e amado na imagem, isso significa já 
não podermos amar, acreditar que somos senhores da própria espécie, que 
coincidimos com ela. 

Agamben 23 
 

Há a lembrança que se manipula, é possível arrastá-la de seu passado; existe a 

memória involuntária, o hábito, que se apresenta no imediato dos acontecimentos; 

há os sonhos e devaneios que nos retiram a estabilidade da sensação de 

prolongamento do tempo e nos dão a experiência de um outro tempo; há o tempo 

vivido e o tempo esquadrinhado no corpo.  

Haverá maneira de instaurar dentro do corpo outro tempo para que ele possa se 

desvincular da tensão de forças sociais e morais que o determinam? De 

posicionarmo-nos menos como seres de ação para deitarmo-nos ao acontecimento 

em si, extraviando para outro em nós  – e deixa-lo soçobrar – a ânsia da 

interpretação? 

Uma espécie de silêncio quer se instalar novamente e combater toda identificação 

com a espécie, pois a nossa espécie não para de atualizar um ser marcado por 

correntes asfixiantes: dominação da força produtiva e inteligência afetiva, 

imbecilização dos meios de comunicação, mas certamente o mecanismo de controle 

é uma organização de encontrar, tabular, distribuir afectos.  

A afecção pode ser entendida como um encontro de intensidades que circulam em 

volta de um determinado corpo ocasionando certa concisão que irá transmutá-lo 

para outro tempo possível. Quando se diz de uma formatação dos afectos se está 

por falar na cristalização de sensações, ou seja, em fazer das intensidades 

representações. 
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Os afectos são o sentido de fazer do corpo um lugar de experimentação. Essa 

experiência surge oportunamente quando temos um mundo das formas esgotado, 

estereotipado, sufocado.  

A percepção, tão logo seja parte do mecanismo que obtemos por natureza, auxilia 

nossa relação com o exterior, enquanto o automatismo retira de nós algo de nossa 

humanidade: o intervalo, o lugar onde passamos a nos desconhecer. Aquele lugar 

de silêncio absoluto onde não é possível interpretar. Um lugar de destruição, de 

códigos, de símbolos, onde temos o privilégio da não identificação.  

Quando o mundo se dá de forma maquinal a percepção se torna inútil. Ela existe por 

insistência e não contribui em nada à nossa presença no mundo. Tornando-nos 

senhores de nossa imagem separarados do desconhecido, e só nos 

desconhecendo, numa atividade de destruição de valores, é que podemos criar. O 

desconhecimento mora no intervalo chamado de hesitação por Bergson, o 

conhecimento apenas como dado da consciência é um limite. 

A potência afetiva está nesse equilíbrio tênue de um desconhecer-se de si, está em 

uma certa capacidade de se encorajar novas forças afetivas, e está na arte de saber 

diferenciar na prática o que é o automatismo. Socialmente há uma tensão que se 

coloca entre os corpos e é nessa tensão que a potência é produzida. 

7.1 - Um motim cresce 

Podemos chamar de presente aquilo que estamos a fazer de nós, e chamar linha da 

vida o que em nós permanece. Sabendo da efemeridade da vida estamos mais 

conectados aos instantes, e que estes determinarão a via de nossa existência. 

Sêneca24 provoca ao perguntar até quando queremos viver, e argumenta que a vida 

bem vivida não tem, necessariamente, pacto com a longevidade. Uma vida potente 

tem haver com uma certa organização quando se é acometido pelo inesperado, mas 

também saber identificar a prisão, a submissão e vício, quando estes dificilmente 

são separados de uma certa normalidade.  

Na leitura que Deleuze25 faz de Bergson a duração é aquilo que permanece no ser, 

não é a diferença do ser em relação a outra coisa porque é o que nessa mesma 

coisa se confronta e vence, atualizando; não é a contradição interior, é sim o 
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confronto entre forças que se englobam mutuamente ao carregar uma o segredo da 

outra, a que se atualiza  é a matéria. A matéria é o que é extensivo, ocupa espaço, é 

o que se apresenta ao mundo enquanto dois movimentos originários das relações de 

forças: uma é o que se exterioriza e gera um tipo de visibilidade, é percebida como 

imagem, ela se torna experiência e pode se tornar uma representação; a outra, 

ainda submersa em um campo virtual é essa mesma imagem materializada, porém 

ela está em movimento, se experimenta nas relações de forças, ela existe ainda 

apenas em contorno,  quando os corpos estão fluídos em encontros diversos. 

Enquanto um é o que ele não é justamente por não existir o que permanece imóvel, 

este outro é o que já foi, pois o movimento não se estanca.  

O ser é resultado, é aquilo que dura numa relação entre dois movimentos, se 

diferenciando de si mesmo.  Quando distende, ou seja, quando se desdobra de si, 

para fora de si e em si contraindo-se,  executa o movimento das ondas: a repetição 

que nunca é idêntica.  

O que projetamos no mundo é a linha melódica de nossa vida, ela é parte do 

emaranhado da consciência do mundo. As ondas são arquitetas do mar, mas o mar 

é a virtualidade da onda. A consciência é a onda do desconhecido, é a 

presentificação, é o impulso de vida à medida que ao se diferenciar já é ato.  

Qual a relação do passado então na vida? É determinante a produção de alguma 

coisa que tem atrito aqui: no eu e na minha memória. As lembranças é o que 

sobrevive, mas por que não foram apagadas como outras tantas? Porque o passado 

não é o que passou, o passado é o que nos acomete do seu mundo vizinho, ele 

existe junto  ao presente, é o agora.  

Sob os artifícios da razão, da ciência ou da consciência, não se perde uma relação 

com as coisas do mundo, há sim um retalhamento das coisas, elas se apresentam, 

mas obtemos dela menos, uma parte, um lado, só aquilo que se distende, se 

exterioriza. O motim que vibra em cada coisa não é perdido. O desconhecido é 

vertigem da consciência vibrando. 
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8. Em busca da técnica do esquecimento 

 

O esquecimento e o silêncio são mecanismos que dilaceram a ilusão de tempo 

linear, são armas subversivas diante do desenfreado desejo de consumo das coisas 

e dos sentidos.  

Para fazer surgir outras visões perceptivas é preciso que se desconfie do que é 

naturalizado, uma dobra na memória para agi-la em esquecimento; um silêncio – o 

espaço neutro constituído da espera sem objeto – pode fazer a memória funcionar 

fora da cadeia reativa. 

Encarar a existência de outra maneira, desafiando o próprio limite, não que se 

abnegue as sensações, é mais uma manipulação da energia impulsiva e um 

exercício de atenção, de consciência lúcida. Um ambiente de fronteira entre a 

consciência e a inconsciência, no qual a consciência é a atenção sobre si – o corpo, 

o sujeito, a alma, o indivíduo, é a experiência de organização do sistema sensório-

motor; e a inconsciência é justamente o espaço profundo entre a ação e a reação, é 

a memória coletiva fazendo tudo se conectar, uma supraconsciência. 

A distração ou se não ela o silêncio, são instrumentos na arte do esquecimento. O 

esquecimento emerge num lugar poluído mas ele é a memória autofágica. É a 

rebelião do desejo apesar que só surge quando é possível fazer uma retirada de si 

mesmo, no momento que nada basta, quando surge um sentimento de que a vida 

está por um fio, uma sensação de imobilidade e angústia, uma claustrofobia 

insustentável diante da vida que se tem. 

O sentido do esquecimento é enganar o conjunto das significações, o esquecimento 

é provocado, atiçado pela memória para se colocar diante do fechamento das 

possibilidades. O silêncio evita que se seja grafado como um objeto, um objeto 

cultural exposto à interpretação. Importar mesmo alguma coisa nova para dentro, no 

sentido de desconfiar-se de si. 
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8.1 - Caminhos que não deixam rastros 

Não há vazios, não há inexistência, só espaços preenchidos por obscuros ou por 

linguagem, e a memória fluindo junto à matéria que lhe insurge.  

Deleuze faz um mapa de nossos acolhimentos: eternidade, instantaneidade e 

duração. Somos o desejo a percorrer essa trilha infinita que é a vida. Conquistar 

uma prerrogativa de si mesmo, juntar a consciência e a desconfiança dentro dela 

mesma. 

A essência para Deleuze:  há aquilo do qual fazemos parte, uma natureza que se 

compõe. Toda nossa memória é o que nos constitui, memória de corpo é memória 

de ação, é ela que nos conduz. É a partir de nossa memória que é a essência ou 

afecção que agimos, e “a afecção é o efeito das coisas sobre mim” 26  

A afecção pressupõem uma passagem. É perigoso porque ela desapropria, mas ela 

também devém um lugar, mas um lugar que não é de sonho, é de luta, é de 

encontro.  A travessia é um lugar entre.  

Que passagem é essa e para onde essa passagem leva? Que aparência é essa de 

que tudo parece dar em algum lugar? Uma sensação espacial de que cada travessia 

nos leva para um novo lugar, de um anterior para um presente – e cada corte nos 

transporta para um outro estado, como se tudo fosse dessemelhante e não numa 

extensão da sensação. 

Afecção é para Espinosa a essência, mas a essência tem a liberdade mais extrema 

porque ela só nada diz, ela é poesia com os afectos, ela é livre de qualquer moral 

porque ela é amante do que lhe chega, ela só pode dizer de si se for composta, 

sozinha ela é um conjunto de possibilidades. A essência então, é o que de mais livre 

há: ela só é em conjunção com o afecto, com a instantaneidade, que é a variação. A 

essência contém os ingredientes básicos que reunimos em função... Os afectos é 

que são móveis, elásticos,  neles é que experimentamos nossas escolhas. 

Curiosamente é por eles que mais travamos lutas, são eles o que mais nos exaltam, 

os afectos são a paisagem de nosso nome, quando nos gritam são  eles que 

respondem: a nossa briga, o nosso sorriso, a nossa eterna instantaneidade, a nossa 
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paixão, a nossa poesia. É a nossa possibilidade de resistência, é o que nos faz 

escapar de uma personalidade fixa e ganharmos autonomia. 

A afecção é o lugar que nos encontramos, inevitavelmente, é tempo e espaço, é a 

memória feita dessa conjunção e é o que se prolonga na duração.  

O que é então o afecto? É o centro de indeterminação, conceito de Bergson, é o 

entre que faz dissolver sujeito e objeto, é onde a alma se aliança e se faz ação, é a 

fronteira se diluindo e que nos permite devir outros mundos. É a fuga da 

personalidade para a ação e autonomia. Mas o afecto não depende da afecção! 

Nosso afecto é o que fazemos do mundo, da vida, é a escolha, o a partir, o que nos 

detém, o que nos faz resistir, o que nos forma, o que nos faz continuar ou desistir, é 

a composição da vida. Deleuze diz: é a nossa transição. É a pausa antes do novo 

lugar. Um entre lugares. Está entre a ação e a reação. 

O que se faz de si é a organização dos afectos, ou seja, é operar junto à potência 

diminuída ou a aumentada. É o que fazemos dos encontros. Estonteante é como 

Espinosa encara o mundo através do domínio entre as paixões tristes e as paixões 

alegres. Enquanto nas paixões alegres sentimos o acréscimo de nossas potências, 

nas tristes existe uma paralisação de nossas forças como se tivéssemos que ter 

essa pausa do corpo para dar conta do seu efeito e  para conseguir reparar sua 

ação sobre nós. Ao contrário, quando acontece um encontro que nos compõe, um 

bom encontro, desfaz-se certa individualidade que carregamos, há um aumento de 

potência pois surge uma diluição da fronteira entre eu e um outro, o que Deleuze 

chama de “duas subindividualidades de um novo indivíduo, um novo individuo 

formidável” 27, ganhamos um território expansivo. A percepção é um afecto. 

Stultitia é uma enfermidade do qual para se sair dela precisa-se de um outro. Mas é 

no outro também que se adquire as enfermidades.  É interessante esse limiar, já que 

a condição de ser afetado resulta na capacidade de aumentar a potência.  

Stultio é o desmemoriado: é aquele que não tem utiliza a memória como potência. 

Algo deve ser esquecido para que uma outra coisa possa ser lembrada. A arte de 

fazer da memória vontade.  
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Aqui se chega mais próximo do que vem a ser liberdade ou o que é ser livre apesar 

dessa palavra estar enfadada com seu uso banalizado. Querer livremente é quando 

se “quer sem que aquilo que se quer tenha sido determinado por tal ou qual 

inclinação. Querer livremente é querer sem nenhuma determinação (...), querer 

como convém é querer absolutamente”. 28 

Não há negação da realidade, existe sim uma prudência apta a aceitar as coisas da 

maneira que elas se oferecem e não ser entremeado pelas inconstâncias, pelas 

paixões  como o é o stultio, dotado de uma vontade indecisa porque anda na corda 

bamba dos acontecimentos, se faz relativo a eles.  

Foucault vai dizer: o único objeto que se quer livremente é o eu, que se quer acima 

de todas as coisas. Querer acima de qualquer infortúnio. Ora, em seguida ele vem 

afirmar: ser livre é fugir da servidão de si, afinal, ser escravo de si mesmo é a mais 

penosa de todas servidões a qual podemos nos submeter, é uma escravidão que 

não tem fim, não cessa. 

O esquecimento não é ausentar-se do mundo numa utopia de um dia viver em um 

outro mundo idealizado, nem é desvincular a responsabilidade que se tem sobre si 

mesmo entregando-se a um deus ou ao destino. Apesar de parecer tênue a 

diferença entre essas partes, elas são bem demarcadas e geram com sua 

disposição uma ética decorrente.  

Fato é que o esquecimento como forma intensa da memória se coloca a favor da 

liberação de si. Nâo é ausentar de si mesmo que se trata, mas de uma vigília 

sabedora de que o corpo e o pensamento, que é instância mais leve dele, se 

encontram em pleno movimento junto à natureza das coisas. É nesse vaivém, e nem 

na sutileza transcendental nem na efervescência das causalidades mundanas, que 

se habita. 

Não ser atingido não é, logicamente, se imunizar contra os sortilégios do acaso, isso 

não é possível. O caso é outro, é de suportar as maiores dores a que estamos 

sujeitos, Sêneca diz que “é inútil enlutar-se se nada se consegue com o luto”.  
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Depois, porque é coisa iníqua queixar-se do que nos aconteceu e que 

inexoravelmente está reservado a todos (...)” 29. Ele se refere a mais inevitável de 

todas as dores apesar de ser a mais certa dela. O que ele chama de queixa é tentar 

fazer da dor palavra. O esquecimento mora aqui: na não-palavra, na arte do silêncio.  

O silêncio dá a ver o que a linguagem além de não poder alcançar, muitas vezes 

macula o objeto de força, Bergson converge isso a ideia do hábito e da linguagem, 

mas acima de tudo na intenção da vida de permanecer em elevações, progressões, 

correntes, a quebra quando acontece dá a ver a onda que se forma e que é parte de 

toda uma imensidão em movimento: "A causa profunda dessas dissonâncias jaz 

numa irremediável diferença de ritmo. A vida em geral é a própria mobilidade; as 

manifestações particulares da vida só aceitam essa mobilidade a contragosto e 

estão constantemente atrasadas em relação a ela. (...)".30 

Estar suspenso pelo grande mistério da vida é criar máquinas de incognoscível 

liberdade, liberdade para criar o ritmo do qual fala Bergson, ritmo porque é no 

movimento, atração por aquilo que nos fortalece e repulsa aos estados em nós que 

não dão conta de superar os malefícios da vida. 

O que move a embarcação é o pescador, mas são as ondas, são os ventos. Se de 

uma ordem tão rígida ele se guiasse não poderia navegar, se medo tivesse de 

morrer não atingiria o alto-mar. Uma grande confiança em algo que não se sabe, 

impossível lhe dar nome, ou seria o próprio silêncio da existência, para criar com ele 

territórios de vida, ou o que seria a mesma coisa ter um certo domínio de si afim de 

possuir “certa capacidade sui generis, o misterioso poder de montar máquinas muito 

complicadas para tirar proveito da excitação simples da qual sofre influência”. 31 

O território começa na efetivação de um tratamento que deve ser despendido a si, 

começa pela valorização dos pequenos atos cotidianos, pelo zelo das atitudes, nem 

se sobrecarregando demasiadamente com as tarefas mundanas, nem se permitindo 

recompensas pelo cumprimento das obrigações. Os gregos chamavam de quid 

agendum ou do grego: o que se deve fazer. Se trata de pertencer a um lugar, admiti-

lo é sinal de que se constrói não só tendo-o como origem mas inventando 

conjuntamente a ele. Uma cofuncionalidade em relação à natureza: um movimento 
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de estar no topo – onde melhor se vislumbra, ou seja, à distância de si – e estar 

ainda assim na mais profunda interioridade que se possa, lugar onde os segredos da 

natureza se abrem, justamente porque imanente. 

Ao considerar que a duração de Bergson é a consciência tratada como forma de 

equilibrar a atualidade aos impulsos mais selvagens de nossa memória, tendo como 

finalidade a justa adequação da consciência e do mundo,  afinando-se na presença 

de que cada ato e pensamento circulam na extensão, teremos a intensidade como a 

propriedade mais salutar e tênue do movimento do mundo que se dispersa em cada 

um. Assim é a criação do corpo sem órgãos do qual falam Deleuze e Artaud, a 

conquista de ter um corpo que é um território e que, sendo assim, funciona como 

uma máquina de guerra. Da mesma forma essa ideia já está imbuída na frase de 

Bergson: “Quanto mais tomamos consciência de nosso progresso na pura duração, 

mais sentimos as diversas partes de nosso ser entrarem umas nas outras e toda a 

nossa personalidade se concentrar num ponto, ou melhor, numa ponta, que se 

insere no porvir, encetando-o sem se cessar”. 32 

O corpo é uma máquina para uso de todo desequilíbrio, ele se fabrica dentro de sua 

atuação, para isso precisa ser despertado não do sono profundo, mas da profunda 

apatia. É essa apatia que encerra cada um em si mesmo num tempo de prorrogação 

ainda que peça respostas inéditas.  

Pela imagem desses três personagens, trazidos da literatura, o velho de Hemingway 

e Ahab de Mellvile, e Mil Novecentos da cinematografia de Tornatore, fiz a tentativa 

de buscar a experiência singular de cada, mas em comum tem uma situação limite 

no qual era preciso que fosse trazida à consciência para que assim pudessem 

existir. Esse enfrentamento está tanto em algo que acontece fora deles, do qual 

perdem o controle, mas que também é impossível ser desassociado deles, pois sua 

história é o próprio encontro que acontece nesse enfrentamento. Se existe perda de 

controle é porque há uma atração entre esse indivíduo e aquele outro que está fora, 

não se trata necessariamente de um outro indivíduo mas a força do acontecimento 

que junta os dois, que se passa entre eles e lhes impõem um encontro que lhes 

definirá outra conjunção estrutural e psíquica. Apesar disso é uma escolha na 
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medida em que se apresenta de maneira insustentável, ultrapassa o campo da 

inconsciência e se torna um projeto de vida, uma resistência e um combate. 
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9. Anarquismo e território afetivo 

Neste capítulo gostaria de discutir a questão do território político por um autor 

chamado Wolfi Landstreicher, anarquista que delineia a questão da luta anarquista 

com a relação de afinidades nos textos intitulados Pensamentos bárbaros - Sobre 

uma crítica revolucionária da civilização e Da política à vida - livrando a anarquia do 

fardo esquerdista. 

No início do texto Da política à vida Landstreicher define porquê o anarquismo não 

deve se atrelar à esquerda. A questão colocada pelo autor se refere à condição da 

liberdade que o anarquismo pressupõe na sua luta política. Em primeiro lugar o 

anarquismo pressupõe um desligamento dos métodos dos planejamentos de 

guerrilha. Não é possível um programa político predefinido, anteriormente elaborado, 

porque qualquer análise antecipada ao acontecimento jogaria contra 

imprevisibilidade dos acontecimentos. Para ele isso soaria como uma imposição 

visto que não é possível antever as circunstâncias e as melhores ações a serem 

aplicadas em cada situação.  

O segundo ponto que distancia o pensamento político anarquista da esquerda é 

maneira de enxergar o oponente: enquanto a esquerda reivindica e apela ao sistema 

direitos ao povo, na anarquia o projeto é de destruição do sistema instituído para 

que possa depois dele criar outro distante da sua imagem e semelhança. No 

entanto, nascido nele a começar pela determinação de se encontrar a potência 

nesta existência onde as relações perderam seus aspectos íntimos, foram corroídas 

pelo poder do capital e se tornaram dependentes de um sistema tecnológico que 

exerce poder sobre  o âmbito privado de nossas escolhas. 

A maneira da batalha da esquerda, ao reivindicar ao sistema, define Landstreicher, 

está longe de ser criador de um novo modo de vida, opera todavia no equilíbrio do já 

existente, graças ao poder de congregação que é a democracia: 

A democracia é aquele sistema de tomada de decisão separada e institucionalizada 
que requer a criação de consenso social para programas lançados. Embora o poder 
resida sempre na coerção, no quadro democrático ele é justificado através do 
consenso que pode atingir.33 
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Aquilo que congrega precisa extinguir as diferenças para poder alcançar a maioria 

representativa e consensual.  

O último ponto apresentado explica o progressivismo como um pensamento 

medíocre formulado pela crença na evolução como natural. Seria a expectativa de 

que aqueles direitos reivindicados no estado democrático desde a votação, reformas 

até a tomada do poder alcançaria enfim outra realidade social. Também aqui ele 

nega totalmente esse tipo de luta de base que tem como base a crença nas 

reformas como linha contínua e progressiva. Revolução e reforma são excludentes 

uma da outra, pois a reforma continua atrelada ao poder vigente.  

Já no texto Pensamentos bárbaros Landstreicher lança críticas ao que seria 

civilização. Uma crítica revolucionária, continua ele, deve perceber que tipo de 

relações são criadas nas cidades. Civilização é o lugar onde faz nascer as 

instituições sociais e são as que irão limitar o homem, o corpo, graças aos aparatos 

de controle contido nela como o estado, a lei, a família, a religião, o trabalho, a 

tecnologia...  

A transformação da sociedade não acontece sem uma luta prática e afetiva. Prática 

porque é necessário desafiar as circunstâncias atuais no mundo que está posto, e 

por isso mesmo atual pois utiliza o passado e o futuro sem ser por eles definidos. 

Todo esse aparelhamento que forma a civilização conduz para a precariedade e o 

afastamento da vida porque passamos a nos orientar por um modo de vida, um 

modelo de bem-estar, um ideal de pensamento, um desejo de segurança normativa. 

"Os desejos dos indivíduos são subordinados a esse quadro"34. O anarquista 

reafirma a ideia de afastamento dos modelos preestabelecidos  pois esses são 

representações e geram através de inúmeros tentáculos ideológicos um mal estar 

coletivo.  

Além dos procedimentos práticos que visam enfrentamento material, concreto, 

extensivo, o ataque deve acontecer também no plano afetivo. Há que se fazer uma 

crítica à moral, inclusive à moral assimilada por nós, ela é a interiorização da ordem 

                                                                                                                                                                             
 

34 LANDSTREICHER, Wolfi. Pensamentos bárbaros - Sobre uma crítica revolucionária da civilização. Texto em pdf, tradução e 
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49 
 

social. Afetivo por também pelos seus novos tipos de agrupamentos, agora formados 

em grupos de afinidade. 

O enfrentamento nas duas linhas de combate, exterior e interiorizada, contra as 

instituições e contra a moral, de âmbito prático e afetivo, tem como meta não um 

modelo de sociedade mas a única alternativa para buscarmos de volta a nossa vida. 

"Quando tomamos a decisão de tomar as nossas vidas de volta, em revolta contra a 

ordem social, estamos a escolher um modo de combater o mundo. (...). Isto é 

verdade tanto a nível pessoal, como a nível da revolução social."35 

Trazendo as ideias centrais desse autor para a discussão que se opera nas linhas 

traçadas aqui podemos começar a instalar suas críticas e traçar o que poderia ser 

chamado de criação de território político e afetivo como uma não aceitação desse 

mundo que vivemos no presente.  

Por que Landstreicher não se apoia nem nas lutas históricas nem na modelização de 

um futuro e sim no presente? Há uma convergência para se estudar o que se passa 

no atual, justamente porque se é detectado aqui um presente débil no qual foi 

retirada a intensidade do tempo. Seja pela espetacularização da vida, pela dosagem 

controlada na distribuição dos afetos, pelo esvaziamento de sentidos rendidos pelo 

hábito, nossas vidas foram tragadas por uma memória que se autojustifica como 

uma memória culpada ao fazer repetidas investidas sobre si mesma. 

É uma construção lenta, que vem sendo realizada pouco a pouco e há muito tempo, 

com o propósito de duas ações simultâneas: o estranhamento do outro, do que se 

apresenta como desconhecido e a autodefinição de uma carapuça, uma máscara, a 

identidade. Pode-se perceber também, não raramente, o esforço para sair de um 

grupo de identificação mais marginalizado para outro mais aceitável socialmente. 

Para o anarquista Landstreicher a política de identidade é uma regulação do 

sistema: através da identificação em grupos identitários nós nos opomos um ao 

outro reforçando a opressão, ainda que pareça ser uma manifestação de desafio a 

mesma opressão. 
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http://avidanaoeumaprisao.noblogs.org/files/2013/07/b%C3%A1rbaros.pdf, 2007:4. 

 



50 
 

O espaço em que vivemos está em consonância com o indivíduo que queremos 

fazer de nós mesmos. Ainda assim, essa relação espacial com as gentes inaugura a 

passagem a um vir-a-ser nem constituído, nem planejado, justamente porque 

existem forças contrárias que se manifestarão de maneira não planejada. Ainda mais 

porque as potências que temos a serem desenvolvidas são desconhecidas até  

mesmo por nós.  

Mais uma questão se faz: como posso visualizar de antemão o indivíduo que 

pretendo estar me tornando, o espaço que pretendo criar se estou imbuído 

totalmente do mundo em que vivo? 

Landstreicher afirma a necessidade da luta pela reapropriação da vida, para isso se 

faz necessário a não-aceitação de qualquer representação política de organizações 

ou partido, muito mais potente seria a união de grupos ligados por afinidades numa 

relação de cumplicidade. Apesar de defender o ataque à sociedade ao invés de lutar 

para conseguir ser nela representado, não há que se esperar a mudança social para 

realizar alguma transformação em sua própria vida, alterando seus próprios hábitos 

e maneiras de se relacionar. Ele afirma que são as necessidades que devem criar 

projetos para atendê-las e não o contrário.  

Seria uma espécie de tentativa de criação de um novo corpo que geraria também um 

outro espaço, uma outra realidade. Por isso o território não é um domínio da 

segurança, porque não existe lugar seguro a não ser acreditar na instabilidade dos 

acontecimentos e no equilíbrio que será conquistado nos enfrentamentos.  

Tomo a liberdade de definir um estado desse nível como formação de território. Um 

campo político, porque de liberação de desejo, de domínio individual, mas coletivo 

pois altera a normalidade vigente, de forte inclinação para a modificação do que se 

tem como corpo e de suas extensões, como a cidade. Fazer do corpo um território 

de transformações vitais, de possíveis outros modos de vida, de enfrentamentos 

sobretudo porque se encontra nas relações de afinidade, e não da obrigatoriedade 

ou dever.  
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10. Utilização da memória como objeto cortante ou a busca do 

cuidado de si 

Ela age pontualmente fazendo sua ronda, coibindo certas formas de representação, 

o pensamento agindo sobre ele mesmo resguarda o que não deve tomar corpo, são 

finos tentáculos se apossando.  

Delicada é a estratégia requerida porque ao mesmo tempo é um exercício íntimo, 

não se está falando em isolamento, em retirar-se do mundo; a prática de si requer 

uma consciência exata da sua própria posição, é um dentro poroso que se deixa 

atrair. 

A memória adquirida ao longo da vida é soberana nas escolhas dos sentimentos que 

se deve evitar – o que está livre do nosso domínio de decisão é melhor que se deixe 

solto para que se cumpra, somos espectadores, somos observadores do seu trajeto. 

A morte ou as doenças, por exemplo, para aos gregos não era motivo de 

preocupação, afinal é parte dos acontecimentos da vida e neles não se é possível 

intervir. 

É esse o sentido da guerra que o cuidado de si trava, pensar o eu como um sujeito 

político: voltado ao fora de si  e da ação que começa sobre si mesmo. Aí entra a 

instrumentalização como forma de, primeiramente a autoconscientização das 

fragilidades,  para, então, dominá-los de alguma forma. Se para isso o 

autoconhecimento é um dos instrumentos, serve (kherêsthai)  ao propósito de 

estimular uma ética, é onde “devemos trabalhar para expulsar, expurgar, dominar 

esse mal que nos é interior, nos libertar e nos faz desembaraçar dele”, como diz 

Foucault 36. 

Essa ideia nasce na noção de esquecimento, é uma reforma que ataca as formas 

instituídas, os maus hábitos e a memória ressentida. Usar o esquecimento como 

método é caminhar na sintonia de uma outra educação do corpo, da consciência, 

habitar uma outra zona de frequência.  
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11.  O que esculpe o mar é a coragem do mar 

O mar é só o mar, desprovido de apegos, matando-se e recuperando-se, correndo 
como um touro azul por sua própria sombra, e arremetendo com bravura contra 
ninguém, e sendo depois a pura sombra de si mesmo, por si mesmo vencido. É o seu 
grande exercício. 

Cecília Meireles37 
 

A dedicação com o corpo atlético, a lapidação ao extremo até encontrar o perfeito 

equilíbrio entre a estética e o apuramento de si, é a concepção inicial do ideal grego 

para uma vida bem vivida. Fabricação para Foucault de um novo sujeito a insurgir 

contra a toda forma de opressão não deixando de se levar em conta as potências e 

as vicissitudes interferidas entre corpo e alma. Não é na alma arrebatadora do corpo 

com seus mais violentos movimentos de desejo e apreensões onde deve ser 

exercido o autocontrole. É, precisamente, no intervalo, no lugar em que se tocam 

corpo e alma, interferindo cada um no outro com suas mazelas, com sua “miséria”38 

que deve haver uma sóbria vigília.  

Aquele que se põe ao cuidado de si a exemplo dos gregos desperta no corpo 

método e vigilância, mas existe toda uma relação com o outro, há uma mutualidade, 

uma verdadeira prática social agindo na relação entre aqueles que se encontram em 

estado de sofrimento e devem ser orientados e seus orientadores, não funciona 

como uma relação vertical de mestre e aprendiz, é uma relação entre amigos, no 

qual um é o esteio do outro, mais: um é obra do outro. Sêneca diz a Lucílio: você é 

minha obra. Isso altera todo significado dado ao ato de educar, pois educar assim é 

parte do cuidado sobre si, no tempo sincrônico em que ao esculpir o outro, ao tentar 

lhe confortar, vai-se além e faz com que ele vislumbre o equilíbrio, como que o 

acordando do efeito nefasto das doenças que acometem a alma, cuidado sobre as 

afecções: ao ser domado por elas faz do homem espectro de si. É preciso um 

tratamento das dores que acometem a alma para se expurgar os movimentos 

involuntários, dissonantes do bem-estar, é no auge mesmo da natureza, na 

assimetria entre o eu que penso conhecer e aquele que age em mim de maneira 

muitas vezes brutal, despertando monstros, contendo sobre os ombros dores que 

nem se pensava existir, testando a força de existir, que a invenção ética se aprimora, 

é num estado assim de imensa fragilidade que a prática do cuidado de si será posta 
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à prova, que o corpo adquirirá também resistência e conhecimento que o fortalecerá. 

Mas há uma troca de experiência na atividade do cuidado, nessa prática é melhor 

que não se esteja só, a cooperação nos momentos necessários assegura o 

continuum, um plano de imanência gerado por uma rede criada por afinidade e 

cuidado, um território de afetos com base na mutualidade.  

Território ascendente, pois se trata de uma multiplicação de potência irradiante: se 

tornar um esteio, não abrigo piedoso, não é disso que se trata aqui, o sentido é o de 

despertar o outro do estado de alucinação das paixões, ou do transe que algumas 

dores sucumbem, agitar até que depure o efeito anestésico que repetidas 

experiências nos imprimem ao longo da vida. Esculpir o outro, mais do que lhe 

ensinar, é educar-se a si mesmo, como diz Sêneca em uma bela citação trazida por 

Foucault:  

 

A habilidade do lutador se mantém pelo exercício da luta; um acompanhante estimula 

o desempenho dos músicos. Do mesmo modo, o sábio necessita manter suas virtudes 

em alerta: assim, ele próprio estimulando, recebe ainda de um outro sábio o 

estimulante.39 

 

Por isso parece ser a Foucault um trabalho artesanal, o mecanismo do cuidado de 

si, pois é sua forma de se posicionar – permanente ato de como se envolver com as 

coisas do mundo – mais do que proferir uma cartilha da verdade, seu 

posicionamento se faz em virtude da atualização dos instrumentos hábeis a lidar 

com o que aflige. É, sobretudo, do pensamento que se cuida: ele orienta o corpo e 

ele constitui a matéria que operará no mundo. Da mesma maneira que toda 

percepção está mergulhada num mar caótico, que toda atualidade se faz em 

consonância com o virtual, a memória tem no esquecimento uma força ímpar. 

  

A pesquisa de Foucault sobre o cuidado de si cultivado pelos gregos na arte de se 

construir, se inventar, tem como questão central a relação. A investigação se 

delineia primeiramente pelo o que vem a ser o si mesmo quando deparado em 
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relações nas quais nos servimos do mundo e dos outros, nas relações que envolvem 

o saber, e quando nos deparamos com grandes crises, existenciais ou sociais.  

A relação entre a Grécia dos séculos I e II e da Grécia do período helenístico dá a 

perceber sensivelmente as alterações que a relação – consigo e com os outros – vai 

ganhando em um terreno simultaneamente enquanto perde um outro. Essas 

modificações giram em torno dessas questões centrais. Quem sabe é possível 

afirmar que tanto em um como em outro período há pujantes usos do cuidado que 

nos servem de exemplos interessantes acerca do que fazer de si, ainda que no 

período da formação dessa prática se concentre uma tal potência do uso de si que 

exige uma arte (tekné) para conquistar de um si mesmo adequado ao melhor 

exercício de governar os outros.  

Aí entram as questões propostas: que si mesmo é esse pergunta Foucault. O si 

mesmo é a alma do sujeito ele irá responder. A alma não é o transcendental, não é a 

alma que se serve do corpo, mas sim alma é aquilo que irá se relacionar tanto com o 

corpo, com a linguagem e com os instrumentos. A alma é o sujeito da ação que se 

serve das coisas do mundo. Aqui podemos fazer um parênteses pois é crucial que 

se entenda o que dá significado a palavra servir-se visto que tenha ganhado sentido 

pejorativo. Servir-se é derivada da palavra grega kherêsthai. Longe de ter um 

sentido de oprimir, de abusar, servir-se de algo é abstrair dele tudo o que ele 

oferece, mas nessa relação entre aquele que é o senhor e o outro que serve há um 

código, diríamos que pertence a um território do jogo, onde aquele deve conhecer e 

respeitar o movimento deste, compreender sua singularidade, para que assim possa 

receber mais intensamente os serviços que lhe serão oferecidos. Da mesma forma, 

servir-se pode estar se referindo a uma maneira de lidar consigo mesmo, é uma 

atitude, um comportamento que mais do que nos afirmar em um estado emocional é 

ter o mesmo estado emocional como algo que nos toma, uma experiência de 

estados extremos sem que a consciência seja dispensada. É preciso estar num lugar 

e reconhecer que lugar é esse.  

Foi dito que a alma não é uma essência abstrata do corpo mas é puramente aquilo 

que nos move nas direções dos nossos desejos, a alma é o sujeito da ação, sendo 

assim a alma é uma alma-sujeito. Sofre uma radical virada vertiginosa e coloca o 

sujeito na posição de objeto quando as fronteiras se diluem. Ela marca o 
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posicionamento pelas atitudes e comportamentos de cada sujeito, é o seu modo de 

se movimentar. E tem em si mesmo objeto de escuta e de atenção. 

 Dito isso há um ponto de partida onde o cuidado de si se inicia na posição na qual o 

sujeito se mantém diante do que se apresenta a ele: espaço, tempo, memória, os 

outros e ele mesmo. Ocupar-se de si é uma prática de escuta sobre o que revolve a 

alma, isto é, o movimento do mundo que nos impele a ação.  

É na prática de um cuidado de si na relação com o outro a maior diferença entre os 

períodos, nos séculos I e II da era passada foi feita, não diria uma inversão, mas um 

desvio do aspecto relacional consigo e com o mundo. Antes o cuidado de si envolvia 

uma engenharia voltada à criação de si mesmo com objetivo de obter êxito na arte 

de governar os outros. É uma relação consigo mesmo voltada para fora de si, não 

tem qualidade reflexiva como no segundo período.  E não é só, o outro, como o 

mestre, o educador, o filósofo, tem o caráter de formar coextensivo à vida, muito 

mais que uma transmissão de conhecimentos memorizados, o mestre é aquele que 

sobretudo oferece a seu pupilo a percepção de algo nele mesmo que nunca lhe foi 

dado, é de uma memória virtual que se fala. Se se encara o mestre como o sábio e 

seu aluno como o ignorante, é na tentativa de colocar ao aprendiz uma natureza 

jamais manifestada em sua existência, traz-lhe da virtualidade caminhos nunca 

visualizados, é insurgente porque contradiz toda educação dada pela família e por 

seu meio de convivência.  

Outra diferença é quando deve ser o momento oportuno para o início da vida voltada 

à prática de um cuidado de si político. No grego há duas palavras que determinam o 

tempo, kairós e hóra. A hóra se refere ao momento que parece ser oportuno, 

conveniente, adequado para começar a exercer algo, de alguma forma parece 

querer dizer que existe um momento certo e ele é, portanto, um tempo 

preconcebido.  

Totalmente diferente é kairós. Este se refere ao momento em que se perde o chão, 

ou seja, as referências se embaralham, é da qualidade de uma grande crise. A crise 

pode ser de cunho social ou existencial – mas é sempre uma retirada de certas 

estruturas que mantém uma estabilidade ao mesmo tempo em que a sua rigidez 

afasta do sujeito questões mais essenciais. Como Sêneca trazido por Foucault diz: é 

que isso colocado nos faz defrontar com o estado morbius, é o “momento em que o 
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indivíduo está completamente deformado, atingido e perdido no interior de uma 

paixão que o possui por inteiro” 40. Ocupar-se de si seria então fazer uso de 

instrumentos para a própria salvação diante de uma crise. É a estratégia de 

enfrentamento diante dos acontecimentos da vida.  
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 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito, 2010: 89. 
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12. Daimon41 

42 

Daimon é perturbadora, aparece de algum lugar aparentemente ermo quando 

apenas foi suscitado por autoinvocação, longe de ser um espírito de outro mundo, se 

dá a tecer linhas intermináveis forçando um encontro de si para consigo mesmo: dos 

mais atrozes pavores à mais apática melancolia dará ao corpo a percepção de sua 

amplitude perante o mundo, impiedadosamente. 

Daimon é a amizade constante do pescador isolado no mundo. Ela está nas ondas 

que se quebram, está no horizonte que faz desfalecer o seu limite de corpo, na 

profundidade que lhe aproxima da morte, ela é para ele o que faz com que possa 

vivenciar uma verdade. Uma verdade de tal peso que muitos não aguentariam. A 

verdade ética do cuidado de si presentifica o ato, oportuniza em gesto e corpo o 

campo de imanência envolvente por abrir-se a possibilidade de criação de um novo 

sujeito. 

Daimon cresce dentro de Ulisses. Por isso Ulisses pode vê-las: 

Mas elas – mais belas do que nunca – esticaram o corpo e se contorceram, deixaram o 
cabelo horripilante voar livre no vento e distenderam as garras sobre rochedos. Já não 

                                                           
41 Algo ou melhor, alguma força interior, divindade que nos habita sem contudo demonstrar um princípio de regência benéfica ou maligna, 

sua particularidade essencial é ser resultante daquilo que a ela se coloca e que ela mesma atravessa, um encontro, e é de tal 
entrosamento e de como for gerida a relação que Daimon se apresenta: de qualquer maneira ela é quem guia, é a ela a quem prestamos 
conta. 

42
 WATERHOUSE, John Willian. Ulisses and the sirens, 1891. 
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queriam seduzir, desejavam apenas capturar, o mais longamente possível, o brilho do 
grande par de olhos de Ulisses. Se as sereias tivessem consciência, teriam sido então 
aniquiladas. Mas permaneceram assim e só Ulisses escapou delas 43. 

Daimon é a sereia. Ulisses só pode ver as sereias como a nenhum outro foi 

realizada tal proeza porque seu corpo já estava inteiramente tomado pela força 

delas, sempre foram elas a lhes dar sopro para seguir viagem e enfrentar os perigos. 

Perigos nunca são dá ordem do humano, o que ameaça não é um outro da espécie 

humana, e se é ele um indivíduo qualquer que se apresenta como força invasora é 

só a forma que se apresenta como humano, é só de humano que essa força se 

reveste, este é percorrido por uma tensão inumana  que migra em todas as suas 

veias. 

Daimon não se contém em Ulisses. Ele sabe que administra uma grande dose de 

loucura e que não é difícil ser encantado por ela e se despedaçar. Ulisses sabe 

também que se deixar as sereias sumirem talvez nunca mais elas o assombrem e aí 

ele nunca mais terá a presença da vida, do incontido, nunca mais terá a convicção 

de ser maior que si mesmo, não mais se desbravará, isso seria o mesmo que 

abandonar a sua própria história como um navio desabitado em alto-mar.  

Daimon é a manipulação de um eu – um outro eu – que nos completa justamente 

porque quebra a conjuntura formal que estamos dispostos. Que nos completa 

porque nos impede de nos aprisionarmos em nós mesmos. Aí está a ganância de 

Ulisses: não deixar olvidar seu outro eu, aquele que pode presenciar as sereias e 

encantá-las também com o reflexo delas mesmas em seu grande olhar. As sereias, 

em seu poder intensíssimo se apaixonam por elas mesmas que moram dentro do 

homem. Ulisses sabe que é isso que o faz vivo, é com isso que Ulisses se depara: a 

emanação que se apresenta diante de seus olhos é a força que irradia dele mesmo. 

O que ele faz é conter essa força que o quer extrapolar, e que sem isso o poderia 

exterminar, conter não no sentido de negar, mas de manter e negociar. Não temer o 

que está fora, porque tudo o que estiver no exterior já está se relacionando, o que 

está fora é uma é projeção.  

 

 

                                                           
43

 KAFKA, Franz. Extraído do site http://contosdocovil.wordpress.com/2008/05/30/o-silencio-das-sereias/ 

http://contosdocovil.wordpress.com/2008/05/30/o-silencio-das-sereias/
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Considerações finais 

Rasgar o tecido do irremediável, numa dimensão que intervém nos hábitos que 

repetem uma mesma pulsação produtiva daquilo posto, num diafragma que expira e 

inspira um mesmo gás a se materializar por fim num mesmo concreto, numa mesma 

arquitetura de movimentos relacionais.  

A experiência nos trouxe uma certa adequação do espírito mais empreendor para 

uma domesticação e disciplinarização do corpo, atenuando ao mesmo tempo que 

sempre saltando de si mesmo as conquistas de uma nova possibilidade de vida, de 

manifestações de atividades coletivas.  

Se a consciência não poderá realizar sozinha uma modificação na estrutura vigente 

seja econômica, política ou social, ela é ao menos, por si mesma, o sentido de 

percepção mais contínuo da nossa localização nessa mesma conjectura. Ela é a 

ponte para a utilização de tecnologias e mesmo para uma manutenção de um 

equilíbrio almejado, entre os sentimentos, a memória e a ação. Para isso é preciso 

que se confie na intervenção sobre nossa própria natureza social e psicológica.  

As experiências coletivas são espécies de misturas a serem dosadas ao ritmo e 

metabolismo da consciência, numa prática de produção que se resulta nas práticas 

das relações.  

Bergson irá dizer: 

Diante do espetáculo dessa mobilidade universal, alguns de nós serão tomados de 
vertigem. Estão acostumados à terra firme; não conseguem se acostumar com o 
caturro e a arfagem. Precisam de pontos "fixos" aos quais amarrar as ideias e a 
existência. Acreditam que, se tudo passa, nada existe; e que, se a realidade é a 
mobilidade, ela já não é o momento em que a pensamos, ela escapa ao pensamento. 
O mundo material, dizem eles, vai se dissolver e o espírito afogar no fluxo torrentoso 
das coisas. - Podem ficar tranquilos! A mudança, se consentirem em olhar para ela 
diretamente, sem véu interposto, logo lhes aparecerá como o que pode haver de mais 
substancial e duradouro no mundo. Sua solidez é infinitamente superior à de uma 
fixidez que não passa de um arranjo efêmero entre mobilidades.44 

 

Foi esse sentido de manter um equilíbrio durante a vertigem que imantou a vida dos 

três personagens do mar, numa proposição, no entanto, que se resvalaria na vida 

das políticas de rua, mas da mais clara urgência de situar a vida comum, cotidiana, 

                                                           
44

 BERSON, Henri. Memória e vida, 2011: 17.  
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nessa mesma vertigem. Pois se não há mobilidade mesmo onde pensamos poder 

implantá-la fica clara a nossa própria ilusão de segurar a vertigem em qualquer 

estabilidade.  

Como compara Bergson a realidade e o possível, num movimento de interposição 

entre as duas, o possível é muito mais que o real, pois é a própria força que 

materializa o real no mesmo instante, que ao invocá-la dela já faz parte, e que ainda 

assim a rejeita e a deixa para trás. É no agora, no concreto do mundo, que 

buscamos do virtual as possibilidades de mudanças e de acontecimentos. Sobre a 

força empregada na construção do nosso mundo, ela é uma força limitada mas é 

nela mesma que se age a tendência, o espírito que tem duas posições diversas 

agem: quantitativamente e qualitativamente seguem sempre à frente.  

Toda essa lógica da mercadoria vem sendo atropelada pela tentativa de uma 

destruição dos valores vigentes, e noticiado nos jornais e tecnologias da 

comunicação, as manifestações, os rolezinhos, as redes socias que impregnam uma 

outra vertente possível da leitura que recebemos prontas do mundo que nos cerca.  

Onde vamos parar certamente não é uma pergunta com resposta pronta. Porém ela 

reflete em si mesma uma questão emergencial diante da miscigenação e misturas 

sociais e ainda assim dos jogos facistas e racistas que a tentam barrá-la. 

Justamente porque estamos a passar dessa linha que nos configura como objetos 

para sermos sujeitos dos caminhos que estamos deflagrando ao toparmos com a 

nossa fragilidade de cidadão que a Copa do Mundo nos impõe: remoções, mortes, 

desvio de dinheiro público, estetização da arquitetura das cidades onde o cidadão 

não é levado em conta... Há, sem dúvida, uma busca de sentido nessa realidade 

toda e a visão de que a muito tempo fomos cravados numa realidade sufocante e 

por isso mesmo urgente se fazendo agora, quando algo escapou do controle, que é 

justamente a percepção de que toda estrutura se baseia na exclusão e no 

afastamento que põe o homem na condição mínima de mercadoria e máxima de 

espetáculo da própria crueldade que vem sofrendo.  

 

 

 



61 
 

 O tubarão ou o corte de navalha da memória 

Corta, como raio branco perfura.  

Caça, subtrai do mundo, afinado com Deus a beleza. Cheira à pele, recende o hálito das cavernas. 

Ama cegamente, engolindo em sua existência tudo que circula. 

 Nunca pede. Nunca sonha. Nada teme, entre sol e lodo. Treme em libido angustiante.  

Caçador, está antes dele mesmo, cão selvagem das águas cor de ferrugem. Sobe para imensidão do 

céu, azul também, azul cortante como sua única asa. É lançado muito mais do que ele mesmo se 

lança. Sua arte é espada, sua lasca é vermelha. Sua presença branqueia o azul como o clarão de um 

desmaio. Sua arte precipita anunciando-se, liso.  

Perfura, mas nunca amarra, é guardião indomável, e sua luta vem de alguma espécie longínqua dos 

demônios. 

 Avilta-se e rouba de si mesmo a própria vida, come mastiga-a em tridentes.  

Luzia para alma, almeja a nada. Todo olfato, métrico é seu mar, o céu lhe pesa. 

Incansável de olhos negros. Cego eu pude te encontrar.  

Famigerado. Nele percorre as veias da miséria.  

Extermina. Extermina.  

Traz sua frieza das águas profundas e negras. Branco elasticizando-se na linha que está entre o seu 

domínio e o que não existe a não ser para ele. O peso do céu achata ruidosamente sua cabeça. Não 

se pode temer o seu céu quanto ele o teme.  

Sonda deslizando até congelar o sangue que pressente, este por sua vez resfria o mar inteiro. Gelo, 

branco, sua pele é feita de água consistente. Água elástica, vários, inúmeros. Guardiões de céu e 

inferno. Sua nobreza está em nada ser, vários. Inúmeros riem um sorriso que nada quer dizer.  

Sorriso mordaz. Aguda dor. Não avisa, inúmeros, solitário. Nada existe a não ser a eternidade. Nada 

é breve, o céu pesa.  

Move, mas está invisível porque não existe. Velocidade de flecha. Atira.  

Exerce tal poder, as ondas, os raios, e ele. Perfura o espaço. Mar. O céu é tão intocável, cabeça 

baixa, mas olhos fixos. Um único encontro e se casa com ele, sem escolha. É selvagem.  

Apesar de ser infinito não perde a velocidade. Não se sabe vermelho, apenas sente-se como uma 

nebulosa de gelo. Negros olhos. Persegue o circular. Avança em busca obstinada. Sua nobreza está 

em ser cego. Após mirado não há erro, infalível.  
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Constantemente vazio, infinitamente vazio. Sua casa transcende o vazio e ele se torna inúmeros 

lamentos, por isso precisa caçar e aí se esquece. Segue, lânguido não encontra resistência 

acostumado que está a imensidões. Sua imensidão é negra, sem saída. Calabouço, no entanto 

quente, pulsante.  

Encontro com o metal, com a medula gélida das águas. Dura tanto que nunca morre. Não se indispõe 

a nada, não há inimigos no mundo. Existe apenas para ser. Não existe amigos no mundo. Sua fome 

está no lugar da sua solidão. Uma fome insaciável porque ele não a sabe. De visão retilínea nunca 

enganou ninguém.  

Condenado a tentar atravessar. Não reclama, não existe.  
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