
 

 

CORPOS SOLÚVEIS CORPOS EMARANHADOS: INSCRITAS PERFORMATIVAS 
NUM DESLOCAMENTO COTIDIANO.  

 
Valeria León / UFC 

 
 
 
RESUMO 
Percorrer a cidade com a ponta dos meus dedos, traçar com meu pé o contorno do mar, 
escutar o começo e o fim de uma onda... A prática performativa está inserindo-se no meu 
cotidiano enquanto metodologia tanto de investigação quanto de criação artística. O jogo e o 
toque são processos que crio nos meus deslocamentos do dia a dia que me permitem 
acessar a momentos de dissolução das fronteiras do corpo, a um devir molecular no 
ambiente a partir do qual aprendo, vivo e crio. Estes processos estão permitindo-me tomar 
consciência que a minha autopoiesis é a minha responsabilidade só; que faço parte 
constituinte de uma comunidade rizomática que é o Cosmos e que as minhas intervenções e 
modo de estar nele estão intrinsecamente ligadas ao devir deste rizoma.   
 
PALAVRAS-CHAVE 
Auopoiesis, aprender, viver, criar. 
 
 
RESUMEN  
Recorrer la ciudad con la punta de mis dedos, trazar con mi pie el contorno del mar, 
escuchar el principio y el fin de una ola… La práctica performativa está insiriéndose en mi 
cotidiano como metodología tanto de investigación como de creación artística. El juego y el 
toque son procesos que creo en mis dislocamientos del día a día que me permiten acceder 
a momentos de disolución de las fronteras del cuerpo, a un devenir molecular en el 
ambiente a partir del cual aprendo, vivo y creo. Estos procesos están permitiéndome tomar 
consciencia que mi autopoiesis es mi sola responsabilidad; que formo parte constituyente de 
una comunidad rizomática que es el Cosmos y que mis intervenciones y modo de estar en él 
están intrínsecamente ligadas al devenir de este rizoma.  
 
PALAVRAS CLAVE  
Auopoiesis, aprender, vivir, crear.  
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¨Aprender é viver¨1 

Em ¨De Máquinas e seres vivos. Autopoiesis: a organização do vivo¨ (2003) os 

biólogos Maturana e Varela definem um ser vivo como aquele que consegue auto-

organizar-se, autoproduzir-se. É esta capacidade que temos os seres vivos de fazê-

lo o que nos constitui e define como tais e o que Maturana e Varela chamam de 

¨Autopoiesis¨. A autopoieses, para Maturana e Varela, só pode ocorrer com e no 

meio. E o meio, (fenômeno biológico) só ocorre pela existência de no mínimo um 

sistema vivo nele. (MATURANA e VARELA: 2004, p.23) 

Ao ter esta característica de ser sistemas autopoieticos e ao ter consciência daquilo, 

me pergunto: como aprendemos? Podemos autoproduzirmos autoconscientemente3 

considerando que, como fala Morin: ¨Una parte do real é irracionalizável¨, e que ¨a 

racionalidade tem por missão dialogar com o irracionalizável¨ (MORIN: 2015, p.15)? 

Como a informação que captamos se organiza no nosso sistema autopoietico pré-

existente? Podemos modelar, dentro do possível, esta rede que nos constitui 

enquanto sistema vivo que não é fechado, mas que está intrinsicamente ligado ao 

meio, em troca constante com ele?  

Pergunto-me também: como compartilhar com o outro, esta questão da autocriação 

que me interessa? Isto me parece importante já que acredito que incorporar a nossa 

definição de seres autopoieticos é também pensar e criar a nossa autoprodução e 

ser responsáveis da nossa existência no mundo, dos nossos modos de estar e das 

nossas intervenções nele. Maturana em sua obra fala: ¨ Estas reflexões permitiram-

me reconhecer e aceitar que o sentido da minha vida era a minha tarefa e a minha 

responsabilidade só. ¨ (MATURANA e VARELA: 2004, p. 12-T.N).  

Neste artigo apresento tanto para o leitor quanto para mim, pois como fala Foucault: 

¨escrever é transformar-se ¨ (FOUCAULT... 2014), a metodologia e processos de 

pesquisa que dia a dia estou criando e que constituem as minhas formas de 

aprender e criar, o meu modo de estar no mundo, de habitá-lo, de (re)criá-lo, de criar 

mundo com mundo.  Clara Costa Oliveira, a partir do seu encontro com a teoria da 

Autopoiesis fala: ¨Aprender é viver¨ (COSTA OLIVEIRA: 2009, p. 32), e por 

consequência lógica: ¨Viver é aprender. Por quais meios e metodologias estou 

vivendo/aprendendo? Como aproveitar meu corpo e a minha capacidade e condição 

de ser autopoietico, pertencente e constituinte da biosfera, como instrumento de 
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pesquisa-criação? E esta pesquisa-criação não seria o meu modo autoconsciente3 

de estar no mundo, a minha forma de habitá-lo? 

[...] tudo o que se passa num observador, está sujeito ao primeiro 
princípio – aprender é viver –, dito de outro modo: a existência 
precede e auto-regula o pensamento, em organismos saudáveis. 
Isso não significa que aquilo que o pensamento produz é inimigo da 
vivência emotiva, afetiva, sensorial; pelo contrário, significa que lhes 
está subordinado. (COSTA OLIVEIRA: 2009, p. 32) 

Aprendemos então através da experiência, do nosso contato com e no mundo, com 

e no outro e a partir das emoções que este contato produz. E, se o contato não 

produz emoções, pois simplesmente não se conecta com o nosso sistema 

autopoietico e não incorporamos essa informação. Se é a partir das emoções, da 

¨vivência emotiva, afetiva, sensorial¨, que aprendemos, então podemos criar 

situações e disponibilizar-nos assim a ter estas vivências. É preciso entrar em 

estados de receptividade corporal e sensitiva com e no meio para disponibilizarmos 

a encontrar o outro, o desconhecido. 

Os corpos são estranhos uns aos outros pela estranhice do espírito 
que os anima. Essa estraneidade constitui também a sua estranheza: 
os corpos são não apenas estranhos. Só dificilmente é que se 
reconhecem e se aproximam, obrigando-se a superar uma 
desconfiança, por suas vezes um temor ou mesmo uma repulsa. Um 
corpo não toca facilmente um outro corpo por saber que essa 
proximidade ameaça a ambos com a possibilidade de explodirem 
juntos numa nova chama do desejo do espírito¨ (NANCY: 2013, p. 
45) 

Para autoconscientemente autoproduzirmos precisamos tocar nestes outros corpos, 

fazer com que entrem no nosso sistema vivo, que se conectem com a nossa rede e 

sejam novos componentes dela. Precisamos, como fala Nancy, disponibilizarmos a 

esta ameaça que são os outros corpos, para abrir essa possibilidade de ¨ explodirem 

juntos numa nova chama do desejo do espírito ¨.  Para aprender precisamos de 

encontros, de emoções.  

Estar aberto ao encontro e as emoções que surgem dele significa também estar 

dispostos a mudar, a não ser mais os mesmos. O nosso corpo vai ficar inscrito pelos 

acontecimentos e vai mudar de forma a partir desses encontros/confrontos. Um fluxo 

de partículas que anteriormente estava no meio, vai incorporar-se à dinâmica da 

nossa rede molecular e a ser parte constituinte dela. O nosso sistema autopoietico já 

não é mais o mesmo, ele mudou de forma e de dinâmica com as suas novas 

conexões. Em outras palavras, significa aceitar o presente como ele é, um eterno 
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presente, ¨um presente que não passa¨ (NANCY:2013, p. 63).  Aceitar este presente 

significa não pensar num futuro, num possível efeito ou finalidade das nossas ações 

no presente. Significa acompanhar e participar dos fluxos, dos câmbios, das forças, 

que estão sempre em movimento, em eterna mudança. Porém:  

Nada mais difícil do que entender e aceitar a espontaneidade dos 
fenómenos biológicos numa cultura como a nossa orientada ao 
explicar propositivo ou finalista de todo o relacionado com o vivo. 
Assim, usualmente não vemos que os processos moleculares são 
espontâneos, qualquer seja o lugar ou a circunstância em que 
ocorrem (...). (MATURANA E VARELA: 2004, p. 26-T.N). 

É necessário então, para aprender/viver me colocar em este estado de ser afetado, 

em estado de desastre -¨des-astre¨- mau astro. Astro que passa no lugar 

inadequado, pois a sua trajetória se encontra com a de um outro astro que passa 

pelo mesmo ¨lugar inadequado¨, explodindo, desastrosamente, numa nova chama 

do desejo do espírito. E é necessário, para aprender, viver e sentir, não só explodir 

mas acompanhar esta explosão, o movimento dela. Acompanhar a fragmentação e 

mistura destes corpos que no encontro estão devindo um outro corpo e mudando 

irreversivelmente de forma.  O meu modo de me colocar em estado de desastre é, 

primeiramente, derivar. Nas minhas derivas cotidianas nesta cidade-mar, sinto 

desejos de me experienciar no lugar. De fazer experimentações que se afastam da 

lógica e do logos e se aproximam das sensibilidades e do toque. Experimentações 

guiadas pela necessidade de me reconhecer enquanto matéria, de incorporar-me no 

lugar e de incorporar o lugar enquanto parte constituinte do meu corpo. 

Experimentações de dissolução no ambiente, de devir o ambiente.  

Vemo-nos tomados em segmentos de devir, (...) devires moleculares 
de toda espécie, devires-partículas. Fibras levam de uns aos outros, 
transformam uns nos outros, atravessam suas portas e limiares. (...) 
De certa maneira, é preciso começar pelo fim: todos os devires já 
são moleculares. É que devir não é imitar algo ou alguém, identificar-
se com ele. Tampouco é proporcionar relações formais. Nenhuma 
dessas duas figuras de analogia convém ao devir, nem a imitação de 
um sujeito, nem a proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir 
das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se 
possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as 
quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade 
e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de 
tornarmos e, através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o 
devir é o processo do desejo. Esse princípio de proximidade ou 
aproximação é inteiramente particular, e não reintroduz analogia 
alguma. Ele indica o mais rigorosamente possível uma zona de 
vizinhança ou de co-presença de uma partícula quando entra nessa 
zona. (DELEUZE, GUATARI:1997, p. 63,64) 
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Desejo, por exemplo, tocar a cidade durante meu andar. Desejo ir tocando 

ininterrompidamente, com a ponta dos meus dedos, todo limite vertical que 

acompanha a calçada onde estou enquanto corpo. Corpo que encontra outros 

corpos que guiam o seu andar. Todos os muros, grades, plantas, câmeras de 

segurança, guardas, avisos de cuidado, cercas elétricas, cadeias, vidros limpos e 

sujos, me informam tanto os limites e as porosidades da cidade quanto os meus 

limites e porosidades. Entre a ponta dos meus dedos e a superfície dos muros, 

percebo e incorporo os buracos e limites visíveis e invisíveis do meu corpo-cidade.  

E é o tato nestes outros corpos que vai guiando as direções e ritmos da minha 

caminhada, que define as suas diferentes dinâmicas e velocidades. Estas 

informações corporais entram pela ponta dos meus dedos, invadem meu corpo, e 

dirigem o meu andar.  

 

Mapa do  percurso ¨Tocar cidade¨ 04/07/2016 
 

Durante e depois deste percurso, sinto as partículas da cidade a penetrar minha 

pele, imagino como cada uma delas vai juntando-se às moléculas que conformam a 

minha mão. Como cada uma dessas moléculas, antes pertencentes a superfície dos 

prédios, das grades, das plantas, das câmeras de vigilância... passam a ser parte 

constituinte da minha mão, de mim e do meu sistema vivo. Incorporo literalmente 

estas partículas. Estou em devir com e na cidade.   
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O outro está mergulhado no mais profundo e todo inserido, instilado, 
espalhado na pele, nela incorporado, vibrante e vivo como ela. (...) 
Como as cenas figuradas sonhadas, os seres que temos na pele – 
coisas, plantas, animais, pessoas – são fantasmas, espíritos que nos 
frequentam e nos visitam, que nos ocupam, nos atormentam, nos 
possuem.  (NANCY:2013, p. 63) 

 
Quando toco, não só estou tocando nessa outra pele, a estou abraçando. A estou 

colocando contra e em mim. Essa outra pele é a pele da cidade, do mar, e do ar. 

Todo corpo tem a sua pele, sua própria ¨superfície de inscrição dos acontecimentos¨ 

(FOUCAULT:2007, p. 22). Cada corpo guarda na sua superfície a minha superfície, 

cada pele guarda nela os meus corpos, as minhas peles.  

Tocar significa aprender, aprender pela incorporação literal do outro em mim e a 

partir da experiência. Tocar significa aprender não só através da observação, mas 

pela intimidade, mistura e vizinhança. Tocar é aprender a partir das sensações que 

os outros corpos produzem em mim. 

  

Mapas realizados por Ruy Campos (esquerda) e Henrique Gómes (direita), após convite para realizar 
juntos o jogo ¨Tocar cidade¨ - 11/10/2016 

 

Jogos  

¨Tocar cidade¨ é um exemplo de experimentação/intervenção feita durante as 

minhas derivas cotidianas. Estas intervenções são para mim jogos. Jogos simples 
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que convido o leitor e várias pessoas a fazerem junto comigo.  Jogos abertos e sem 

finalidade que se fazem no seu decorrer. Eles trazem elementos do meio para 

dentro do universo do jogo. As suas regras e estrutura vão mudando e se constituem 

segundo o jogador e segundo os elementos do meio que pelo acaso vão 

aparecendo, pois a todo tempo o universo do jogo está em troca com o universo.  

Estes são alguns exemplos de jogos que faço e repito no meu cotidiano:  

 Percorrer a cidade com a ponta dos meus dedos 

 Criar um jardim na calçada e cuidar dele. 

 Ir durante o maior número de dias possíveis, sem interrupção, ver o pôr-do-sol 

e ficar ali até a noite preencher o ambiente.  

 Sair para a praia e sentir (sem ver) o pôr do sol. (Falo aqui ¨sentir¨ em 

oposição a ¨ver¨ pois, o pôr do sol, como todos experimentamos já alguma 

vez, é espetacular. Ao ser espetacular, a nossa visão pode ficar hipnotizada 

pelo acontecimento, fazendo com que deixemos de perceber as outras 

dinâmicas íntimas que estão surgindo nesse momento no ambiente).  

 Seguir com o ouvido o começo e o fim de uma onda.  

 Observar e enumerar todas as linhas existentes na praia, pensando-as 

enquanto fronteiras mar-cidade.  

 Traçar com a ponta dos dedos do meu pé o contorno desta linha que escolhi 

enquanto limite potencial entre o mar e a cidade (Ao fazer várias vezes este 

exercício, a escolha deste ¨limite¨ muda, pois depende dos fatores 

geográficos e meteorológicos do momento).  

 Traçar com a ponta dos dedos do meu pé o contorno do mar.  

 Organizar entorno a linha deixada pelo rastro da onda os elementos que se 

encontram na borda do mar. Colocar de um lado da linha os objetos 

produzidos pelo mar e do outro lado, os produzidos pela cidade. 

 Ir todas as manhãs cedo para a praia e andar pela fronteira entre o mar e a 

areia seca. Nessa fronteira, escolher cada dia um elemento que seria difícil de 

discernir se é próprio do mar, ou produzido pela cidade.  

Estes jogos funcionam tanto enquanto pesquisa performativa como enquanto motor 

de desdobramentos. Escritas, poemas, diagramas, desenhos, fotografias, outras 

performances... são produzidos com e a partir destas experiências.  



 

 
LÉON, Valeria. Corpos solúveis corpos emaranhados: inscritas performativas num deslocamento cotidiano, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3647-3661. 

3654 

Durante a minha pesquisa encontrei o Flusser, a definição e conceito de ¨Jogo¨ que 

ele traz conectou com as minhas reflexões do momento desenvolvendo-as muito. 

Que “jogo” seja todo sistema composto de elementos combináveis de 
acordo com regras. Que a soma dos elementos seja o “repertório do 
jogo”. Que a soma das regras seja a “estrutura do jogo”. Que a 
totalidade das combinações possíveis do repertório na estrutura seja 
a “competência do jogo”. E que a totalidade das combinações 
realizadas seja o “universo do jogo”. (FLUSSER: 1967, p.2) 

 
Segundo Flusser, existem ¨jogos abertos¨ e jogos ¨fechados¨. O xadrez, segundo 

ele, é um exemplo de jogo fechado, pois o ¨repertório do jogo¨ e a ¨estrutura do jogo¨ 

são ¨imutáveis¨, quer dizer que não são permitidos nem adição nem subtração do 

repertório, nem das regras, e todas as partidas podem ser jogadas. ¨Quando isto se 

dá, o jogo acaba¨, fala Flusser. Existem também para ele, jogos abertos. E é ali onde 

os jogos que faço e proponho se encaixam. Para Flusser, um jogo aberto seria 

aquele no qual, durante o jogo, podem ser aumentados e suprimidos repertórios e 

aumentadas e suprimidas regras. A estrutura do jogo aberto está então em 

constante mutação e o jogo ¨pode expandir-se indefinidamente¨, mas não 

¨infinitamente¨. Não podem existir, segundo ele, infinidade de regras e infinidade de 

peças, pois ¨o seu universo [o do jogo] não seria infinito, mas seria nulo, seria o 

caos¨ (FLUSSER: 1967, p.3).  Os jogos abertos precisam então, tanto aumentadores 

quanto redutores de universo:  

Jogos abertos permitem aumento ou diminuição de repertórios e 
modificações de estruturas. Aumentar repertórios é incluir neles 
novos elementos. Estes elementos são tirados do além do jogo e pôs 
para dentro dele. Antes da sua inclusão não existiam para este jogo 
(...). Chamarei elementos que não fazem parte do repertório de um 
determinado jogo “ruídos para esse jogo”. Repertórios são 
aumentados por transformações de ruídos em elementos do jogo. 
Esta transformação chama-se “poesia”, e os aumentadores do 
repertório chamam-se “poetas”. Todo jogo aberto tem sua poesia, (o 
pensamento brasileiro, a ciência da natureza, a música, a pintura). 
Pela poesia aumentar a competência, e consequentemente, o 
universo do jogo. Poetas são aumentadores de universo.[...] Diminuir 
repertórios é eliminar elementos e transformá-los em ruídos. Este 
processo inverso da poesia chama-se ”filosofia”, e é uma crítica do 
jogo. Elementos são eliminados quando redundantes, ou quando 
perniciosos ao jogo. (FLUSSER: 1967, p.4-5)  

 
Me parece que o corpo em estado de pesquisa performativa faz o tempo todo este 

exercício de síntese entre poesia e filosofia do qual Flusser fala pois, aumentamos 

constantemente elementos do entorno para dentro do jogo e devolvemos outros 
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elementos para o meio, o que Flusser chama de ¨ruído¨ para o jogo. Durante o jogo, 

estamos nos medindo o tempo todo com relação aos outros corpos, as outras peças 

do repertorio e aos ruídos do jogo. Pois, nós sabemos enquanto corpo(s), ao estar 

em contato com outros corpos e com o ambiente.  

A definição que Flusser traz de jogo, parece coincidir também com a definição de 

Maturana e Varela de sistema vivo: 

Um ser vivo ocorre e consiste na dinâmica de realização de uma 
rede de transformações e de produções moleculares, tal que todas 
as moléculas produzidas e transformadas no operar dessa rede, 
formam parte da rede de modo que com suas interações: a) geram a 
rede de produções e de transformações que as produziu ou 
transformou; b) dão origem aos bordes e a extensão da rede como 
parte do seu operar como rede, de modo que esta fica 
dinamicamente fechada sobre si mesma formando um ente 
molecular discreto que surge separado do meio molecular que o 
contem pelo seu mesmo operar molecular; c)configuram um fluxo de 
moléculas que ao incorporar-se na dinâmica da rede são partes ou 
componentes dela, e ao deixar de participar da dinâmica da rede 
deixam de ser componentes e passam a ser parte do meio. 
(MATURANA E VARELA: 2004, p. 14, 15-T.N) 
 

Acredito que existe, na criação de jogos, uma autopoiesis. No momento em que 

estou jogando com/no ambiente, estou também me criando. E me criando tanto sem 

finalidade, porque não sei quais elementos vão produzir emoções em mim durante o 

jogo, quanto autoconscientemente, porque estou saindo aberta e disposta ao 

encontro e, por enquanto, a mudar. Estamos em troca seletiva com e no meio. Essa 

é a nossa condição de seres autopoieticos e é também a nossa condição de ser 

poetas e filósofos. Transitamos entre poesia e filosofia cotidianamente, autocriando-

nos, assim como respiramos, como existimos enquanto seres vivos.  

Nos meus jogos volto várias vezes para os mesmos lugares e repito as mesmas 

intervenções ou repito as mesmas intervenções em diversos lugares. Isso é 

importante para mim pois, a cada vez que volto, o lugar no qual interajo já não é 

mais o mesmo, assim como eu já não sou mais a mesma. Interessa-me voltar para a 

mesma praia onde tinha organizado minuciosamente, sobre a linha deixada pelo 

rastro da onda, de um lado os objetos produzidos pelo mar e do outro os produzidos 

pela cidade e ver, no dia seguinte, que foram mexidos e reorganizados pelas ondas 

e os outros corpos que habitam esse lugar.   Esse lugar cambiante vai me trazer 

sempre nova informação, assim como o eu cambiante, vai incorporar a cada vez 
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novos conhecimentos. O meu campo perceptivo se amplia a cada volta e a 

experiência vai ganhando intensidade.  

A partir de experiências performativas, questões políticas, poéticas, 
estéticas e cognitivas emergem como campo de possibilidades 
criativas, de construção de um pensamento crítico, e contribuem, por 
um lado, para as metodologias de pesquisa em artes e, por outro, 
para novos mecanismos de reconexão do homem com e para a 
natureza.  
(...) Este pensamento fundamenta-se num entendimento do corpo 
como sistema dinâmico e auto-organizativo, permeado 
incessantemente pelo fluxo de informações que se dá na relação 
entre corpo-ambiente-tempo. Assim, acredita-se que, a partir de atos 
performativos, ou seja, da inserção do corpo em um processo 
performativo de experiência/criação, o próprio corpo atua propondo 
possibilidades de ação, descobrindo caminhos e apontando soluções 
através de experiências que se dão no campo sensorial e cognitivo. 
(RIBEIRO:2013, p.202) 

 
 
 
 

Zonas 

Nas minhas performances, defino zonas de intervenção, zonas de toque. ¨Zonas¨ no 

sentido que não é um lugar completamente delimitado. Uma zona depende das 

mudanças atmosféricas e do toque dos corpos nela.   

Por exemplo, no jogo/performance ¨Traçar, com a ponta dos dedos do meu pé, o 

contorno do mar¨, decidi que a minha zona de intervenção para a qual volto múltiplas 

vezes, é a praia da Beira mar, entre o Espigão do Náutico (que é um elemento da 

cidade que penetra pronunciadamente no mar), e o seguinte elemento da cidade 

que, em direção à praia de Iracema, penetre pronunciadamente no mar.  Este 

segundo elemento da cidade que penetra no mar, muda segundo a maré, segundo 

as chuvas, e segundo uma multiplicidade de fenômenos. Pois geralmente, este 

segundo elemento que marca a minha intervenção é um esgoto que sai embaixo da 

feirinha de artesanato, dividindo a praia e se misturando posteriormente com o mar. 

Este esgoto não sempre está ali, não sempre chega até o mar, e as vezes muda de 

curso. Quando este primeiro elemento não se encontra com o mar e por enquanto 

com meu percurso, sigo andando e traçando a linha de contorno do mar até a 

seguinte entrada pronunciada de cidade no mar. As marés, são outro fenômeno que 

faz com que a zona de intervenção esteja sempre em movimento.  
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Fotografia da jogo/intervenção ¨ Traçar com a ponta dos dedos do meu pé o contorno do mar ¨ tirada 

por Nataska Conrado 
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Pelo menos duas zonas de intervenção se criam neste jogo: a do lugar físico que é a 

zona de intervenção entre o espigão e possivelmente o primeiro esgoto, e a zona da 

ponta do meu dedo do pé. Ela é essa pele percorrida pelo toque, é ¨um corpo para 

além das funções, um corpo que já não é mais para o mundo da percepção e da 

ação, mas que uma pele para o mundo de uma outra pele¨ (NANCY:2013, p.61).  

Zonear é conhecer pois, significa, segundo Nancy, ¨ir levando sem meta¨, e é nesse 

levar sem meta que ¨a zona [de intervenção] constitui uma possibilidade de 

turbulências. É um mar agitado pelos ventos, uma terra pisada por bailarinos, uma 

nuvem densa, contraída ou expandida, um voo, um batimento, uma palpitação. ¨ 

(NANCY:2013, p.62). Toco e crio zonas com as mãos, com o meu ouvido, o meu 

nariz e cada poro do meu corpo.  Escutar o mar é tocar o mar. O som dele me 

atravessa, me perfura, passa pelos meus nervos e fica gravado no meu corpo. O ar 

da praia acaricia o meu nariz até chegar ao pulmão. Andar também é tocar e a zona 

se encontra tanto nos meus pés quanto no solo percorrido. Os meus pés descalços 

abraçam e misturam seus suores com os da calçada, da rua, da areia. Esse tocar 

me arrepia, me encrespa, produz um milhão de sensações no meu corpo. Tocar a 

cidade, delimitar o contorno do mar com a ponta dos meus pés, seguir com o ouvido 

o começo e o fim de uma onda, é realmente entrar em intimidade com essa zona 

que está sendo tocada. É realmente me deixar nela e levar ela em mim.  



 

 
LÉON, Valeria. Corpos solúveis corpos emaranhados: inscritas performativas num deslocamento cotidiano, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3647-3661. 

3659 

A cidade, o mar, todos os corpos, ao serem zonas de toque, de contaminação, 

mistura, troca, contágio, são zonas de aprendizagem, de captura e de reter 

informação. Criando zonas, tocando zonas, confrontando duas zonas, duas 

membranas; aprendo, incorporo, pesquiso. Ao fazê-lo, estou tanto sendo inscrita 

pelos acontecimentos e estou inscrevendo, com as minhas intervenções, o espaço. 

Cartografias são criadas nos corpos que se tocam. Cartografias que podem ser 

escritas e lidas.   

 

Ler e inscrever com e nos corpos 

Se vemos um asteroide, nele vemos as marcas dos seus encontros, a lua é o 

exemplo mais claro. Na sua superfície percebemos uma cartografia dos impactos 

que ocorreram nela, nela está inscrita a sua história. O conjunto das suas crateras 

constituem o que ela é. Como a lua, todos os corpos, são ¨superfície de inscrição 

dos acontecimentos¨ (FOUCAULT:2007, p. 22). Pois somos o mapa das nossas 

vidas e da nossa história. Podemos ler nos nossos corpos os ¨desastres¨ que 

aconteceram e neles ler parte da nossa história pessoal, cultural e evolutiva. Me 

parece, que não só os sistemas vivos são o resultado de coerências históricas. Me 

parece que todos os corpos o são, pois o que os constituem são os encontros que 

neles se deram. A cidade, por exemplo, é uma cartografia que pode ser lida em 

todos os seus buracos, em todas as plantas daninhas que crescem nos seus entres 

e quebram o asfalto produzindo assim uma nova forma que faz com que a partir 

desse momento de ruptura a cidade já não seja mais a mesma.  Esta planta que 

veio produzir uma fenda, deixou uma história, criou um novo território no sentido 

topográfico, território que pode ser lido, percorrido, tocado, sentido e produzir 

encontros/confrontos no corpo leitor.  

Ler o mundo é algo fundamental demais para confiá-lo só aos livros e 
confiná-lo neles: pois ler o mundo significa assim mesmo vincular as 
coisas do mundo segundo as suas relações «intimas e segredas», as 
suas «correspondências» e suas «analogias». (DIDI-HUBERMAN: 
2011, p.17- T.N) 

 
Na minha prática, jogo com estas leituras e escritas/inscritas (não necessariamente 

linguísticas) do e no mundo. Me parece que simultaneamente e permanentemente 

estou inscrevendo no mundo e o mundo está me inscrevendo. Quando traço com 

meu pé o contorno do mar, a linha que faço já é uma forma de inscrição no mundo e 
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de leitura dele, pois a linha se cria a partir da onda que chega na praia. Acontece 

nesse momento uma escrita a partir da leitura e uma leitura a partir da escrita.   

Acredito que é nesta e a partir desta leitura-escrita do e no mundo, que consigo 

acessar à ¨estruação¨, ¨ao amontoamento caótico da vida se fazendo¨ do qual Nancy 

fala, ao devir-molecular¨ trazido por Deleuze.  

Na minha prática performativa enquanto pesquisa, primeiro improviso com e no 

mundo e depois olho para trás para entender o que fiz e quais são as conexões e 

diálogos que aconteceram com e no ambiente.  Pois esta é a minha ferramenta de 

investigação e conhecimento e o meu modo de habitar o mundo. 

Um projeto bem planejado com questões e objetivos claros e 
metodologias claras e articuladas, é sustentado como ideal. Mas na 
realidade, um modelo onde primeiro se faz alguma coisa e depois se 
observa o que se fez, refletindo naquilo e entendendo o que foi feito 
e o que significa, é muito mais comum em pesquisa artística.  
(ARLANDER :2014, p.32-T.N) 

 
Jogar (n)o ambiente/ performar (n)o ambiente/ devir (n)o ambiente/ ler-inscrever (n)o 

ambiente, corresponde para mim a ¨Aprender é viver¨ e esta é a minha principal 

metodologia de pesquisa-criação. Anette Arlander (2014) pergunta aos artistas-

pesquisadores: ¨Aplico estas metodologias para criar uma obra artística, uma 

ambígua e paradoxal entidade, ou o faço para criar alguma forma de conhecimento, 

entendimento ou insight que posso compartilhar com os outros e deixar que os 

outros construíam sobre? ¨. E responde: ¨Eu acho que a maioria dos artistas 

pesquisadores responderiam: Ambos¨ (T.N).  

 

 

Notas  
1
Aprender é viver.(COSTA OLIVEIRA: 2009, p. 32)  

2 ¨Estruação é um termo usado por Nancy para exprimir o amontoamento caótico da vida se fazendo, ao que 
apenas se pode aceder mediante uma ¨desconstrução¨. O termo provém do latim struo, struere, que significa 
literalmente ¨empilhar¨ e a partir do qual várias palavras se formam como construção, destruição, instrução e 
também desconstrução. ¨ (NANCY: 2013, p. 61-Nota do tradutor). 
3 

¨AUTOCONSCIENCIA: ... A conduta autoconsciente é conduta no domínio da auto-observação¨(MATURANA E 
VARELA: 2004, p.133 -T.N) 
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