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Resumo: 

  O presente  trabalho visa lançar um olhar em direção aos fenômenos de 

desterritorialização/territorialização que abrem caminhos para a invenção de mundos e 

fomentam a composição do real. O método seguido foi o estudo teórico das ideias de A. Watts, 

G. Deleuze e F. Guattari, F. Jullien e Lao Tse, fazendo reverberar o pensamento oriental da 

mutação com o pensamento ocidental relativo às multiplicidades e devires, criando, assim, uma 

possível conversa, uma mestiçagem calcada na noção de imanência. Extraimos, então, deste 

encontro, as linhas de fuga a serem traçadas, para evitar qualquer cristalização identitária que 

se pretenda totalizante, possibilitando, deste modo, maior afinação com o incessante 

movimento do real. Experimentamos a potência crítico-clínica deste encontro operando com o 

teatro e as ideias do Zen e do Taoismo, coadunados com exemplos provenientes da literatura 

de Machado de Assis, Lewis Carroll e Saint-Exupéry, para melhor navegar entre os pontos 

propostos. 

Palavras chave: clínica; devir; pensamento oriental; multiplicidades; outragem. 

 

 

 

 

 

Abstract: 
  The present work looks forward to looking at the direction of the phenomena of 

deterritorialization/territorialization that open ways to the invention of worlds and encourages 

the composition of the real. The method followed was the theoretical study of the ideas from 

A. Watts, G. Deleuze and F. Guattari, F. Jullien and Lao Tse, making reverberate the eastern 

thought of mutation with the western thought concerning the multiplicities and becomings, 

creating, this way, a possible conversation, a miscegenation supported by the notion of 

immanence. We Extract, then, from this encounter, escape lines to be traced, to avoid any  

identitary crystalization that pretends itself as totalizating, making possible, by this way, a finer 

tuning with the ceaseless movement of the real. Let's experiment the critical-clinical potency 

of this encounter, operating with the theater and the ideas from the Zen and Taoism, put together 

with examples from the literature of Machado de Assis, Lewis Carroll and Saint-Exupéry, to 

better navigate in between the proposed points. 

 Key-words: clinic; becoming; eastern thought; multiplicities; becoming other 
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Os Pássaros cantam antes da Alvorada 
 

 Agora, tendo findo o exercício de escrita deste texto, sinto-me inclinado a dizer algumas 

palavras preliminares que preparem o leitor sobre o que se segue. 

 Estes escritos se lançam à exploração de tópicos problemáticos, com os quais me vejo 

inescapavelmente implicado, quando penso, qual seria o movimento clínico possível para dar 

conta de certos processos de opressivos, especialmente os que se engendram de nossos próprios 

anseios de completude e perfeição. Por outro lado, como manter uma atitude crítica capaz de 

identificar os analisadores de uma configuração totalitária, prestes a nos capturar as forças? 

Como fazer traçar linhas de fuga quando capturados? 

 Para isso coloquei-me a analisar primeiramente, que coisa é essa que nós chamamos 

Verdade, pela qual estamos muitas vezes dispostos a matar e morrer. Assim sendo, este texto 

fará um movimento inicial que será o de buscar explorar que forças são essas que compõem 

aquilo que chamamos de Mundo, aquilo que chamamos de Real. Buscaremos referências nas 

filosofias da imanência, orientais e ocidentais, como alternativa a uma lógica transcendente 

que tudo pretende abarcar e que, portanto, rejeita belicosamente o fora. 

 O próximo foco, ainda explorando esse modelo de totalidade, volta-se para o âmbito 

das micropolíticas de um eu, colocando em análise o processo pelo qual se estabelece essa 

noção de eu, e os riscos de nela cristalizar o modelo totalitário. Tentando trazer a ideia de que 

em um mundo sempre em movimento um Eu completo e absoluto, portanto, estático, seria 

incapaz de composição Fazemos uso da imagem cinematográfica - um frame, o qual, para se 

integrar a este movimento, formando filme, será sucedido por inúmeros outros frames, sempre 

compondo com os acontecimentos que se apresentam, posto ser um eu  sempre um recorte 

enunciativo relativo a multiplicidades sempre em mutação. Esta parte propõe analisar como a 

receptividade pode gerar a iniciativa genuína, e como o encarceramento a um Eu já fechado é 

uma morte por enferrujamento. 

 Por fim, no terceiro ato dessa peça, buscamos explorar como o teatro pode operar 

desvio, mostrar sua potência clínica, quando aplicado a uma situação de estagnação, pois o 

teatro consiste em um exercício de outragem,  uma desterritorialização do eu que, com a licença 

artística de ser uma brincadeira, consegue descongelar afetos até então cristalizados e 

petrificados por algo que se pretende totalizante. Nesta parte buscaremos propor uma clínica 

que foque na liberação das potências criativas encarceradas num totalitarismo, uma clínica que 

busque utilizar o eu enquanto um dispositivo capaz de operar deslocamentos através da 
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outragem, lançando mão de dispositivos como a confecção de máscaras e o teatro de improviso, 

que serão tratados aqui não como um manual de técnicas, mas como uma proposta poética de 

inovação que os convido a experimentar. 

 Muito me perguntei no processo, qual seria a questão central neste texto. Talvez fosse 

mais academicamente adequado, dizer que ele busca tão somente analisar um totalitarismo 

emergente com o qual as vezes infelizmente flertamos, mas cheguei a conclusão de que isto 

seria falso, ainda que esta proposição seja levantada. Finda a empreitada, penso que seria um 

contra-senso propor como questão fundamental neste texto uma guerra contra o totalitarismo. 

Percebo então que o problema que move este texto não é a guerra, mas o amor. O amor que é 

possível para além de tudo, possível mesmo quando se tenta escondê-lo e encarcerá-lo, a 

criação de um movimento clínico capaz de libertar estas potências amorosas para com o outro 

e o fora, abrindo assim a possibilidade de composição que temops tristemente assistido 

evanescer em uma geração cada vez mais preocupada com as discussões acaloradas e nada 

amistosas feitas pela internet, uma geração que sinto estar perdendo a dimensão o riso e a 

brincadeira, se encerrando em si, ou ainda se dopando das mais variadas formas para continuar 

suportando. 

 Expor como o mundo e o eu podem ser vistos como dispositivos que possibilitam a 

composição e troca amorosa com o diverso, e não como dogmas, instituições a serem 

defendidas do fluxo, do Tao.  

day&night - Nika Q (Veronika Jaeger) 
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Primeiro Movimento: Fluxo. 

 

 Uma abordagem processual da ilusão. 

 

 Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 

À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. (DE 

CAMPOS, 1928) 

 

 Toda folha em branco deve ser encarada até o ponto em que se entra com ela em um 

regime único, aonde ser, espaço vazio, e ideia se tornem não mais três pontos distintos, 

facilmente localizáveis, mas uma tríade aonde cada um dos termos potencialize seus outros, 

aonde vazio, autor, e imaginação possam dar origem a uma individuação-texto, o resultado 

desta operação é (quase?) sempre imprevisível. 

 Talvez escrever o parágrafo acima tenha sido a única maneira de dar início a essa 

empreitada, a este Movimento, devo porém advertir o leitor de que aquele que acompanhar-me 

até o fim deste Movimento, corre o sério risco de considerar a realidade numa Pera, e com isso 

ser julgado louco para uns... mas sábio para outros. 

 Esta etapa do processo visa lançar reflexões sobre aquilo que denominamos “verdade” 

ou ainda “o real” este fantasma filosófico aonde toda a origem e destino de nosso agir e pensar 

está ancorado, ele que é a casa de nossos pressupostos axiomáticos. Mundo a ser desbravado? 

Mistérios a serem descobertos? Nada disso, propomos aqui o encarar do Real enquanto um 

Fluxo constante, um verdadeiro rio sem mar, e o Mundo enquanto um território que podemos 

compor a partir dele, nossa jangada, em outras palavras encarar o Real e o Mundo enquanto 

processos, e a tentativa de captura destes processos como Maya. 

 Para realizar tal Movimento, será necessário primeiramente analisar como temos 

encarado (enquanto sociedades diversas) o real em nosso mundo “Global”, a seguir entender o 

local do humano no Macro-Mundo que “está dado”, a partir disto evidenciaremos a fragilidade 

do modelo e buscaremos outras alternativas ao Macro-Mundo, as notas seguintes farão ressoar 

como a nossa filosofia ocidental tem saído deste problema, apropriando-se da noção de devir. 

Buscaremos então fazer colidir este ideário com a filosofia Taoísta e Zen nos levando às ideias 

de mutação e caminho. Após estabelecida a relação entre os caminhos orientais e ocidentais 
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para o Macro-Mundo nós tentaremos levá-los para o seu desenlace nunca totalitário, e então 

talvez, mas apenas talvez, seja inteligível a história da Pera supracitada. 

 

Paradigmas totalitários. 

 

 Ao longo de nossa existência enquanto espécie tem sido uma empreitada comum entre 

os agrupamentos humanos a de tentar compreender, com isso descrever, o mundo a sua volta, 

ou seja, o desenvolvimento de estratégias que os levassem a elaborar o fenômeno da vida, e a 

entrar em contato com seu meio, com a sua realidade. 

 Hoje, nós ocidentais temos a tendência a nos ver enquanto entidades distintas, 

habitantes de um planeta (rocha flutuante) chamado Terra, localizado em um sistema solar, nas 

periferias de uma galáxia, que é só uma dentre tantas no universo. E quanto há para ser 

explorado! A isso damos (ocidentais) o nome Mundo. 

 Pois bem, no curso do fim do século passado e início desse, consolidou-se um fenômeno 

que temos convencionado chamar de globalização, mas que ficaria melhor explicado caso 

percebêssemos que as tecnologias eletrônicas e de informação, permitiram indivíduos das mais 

diversas culturas trocarem informações em um ritmo aceleradíssimo, e em uma velocidade 

instantânea, sendo assim, foi possível a criação de algo que pode ser chamado de “cultura 

global” que não vem para suplantar as outras, mas cria um comum entre elas, algo que penetra 

todas, com mais ou menos intensidade, mas que não está localizada em nenhum lugar fixo no 

espaço, mesmo que talvez no tempo. 

 Uma determinada maneira de observar e interpretar os acontecimentos é o que vai 

definindo, dando forma a um “mundo”, ou dito em outras palavras, quando defrontados com 

um acontecimento um indivíduo ou agrupamento deve digeri-lo, deve fazê-lo coexistir com 

toda a série de acontecimentos que o mesmo (ou seu agrupamento) já vivenciou, deve fazer o 

acontecimento caber em seu “mundo”. Dito assim, vê-se que um “mundo”, advém de uma 

maneira específica de fazer sentido dos acontecimentos, de fazer sentido do que se passa, este 

mundo por ser mais relativo ao social que ao indivíduo, acaba por ter uma existência própria 

autônoma. 

 A criação da ideia de um mundo é então o movimento de dar conta dos acontecimentos 

tal qual eles aparecem, sejam na forma de historietas, palavras, gestos, fenômenos celestiais, 

temporais, et cetera. 

 Sendo assim, é fácil postular a existência e ainda coexistência (como veremos 

posteriormente) de vários mundos possíveis, cada qual existindo a medida em que serve a 

algum indivíduo ou agrupamento, vamos então a uma breve análise de como nosso social atual 
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encara o mundo com base no paradigma científico que vem sendo dominante em nosso meio 

ocidental. 

 O mundo é esta rocha flutuante, aonde vivem diversas espécies de bichos e plantas, e 

outras coisas mais, que adveio de uma explosão essencial e subsiste até então devido a energia 

liberada na mesma. Dentre esses bichos e plantas nos encontramos, humanos, dotados do poder 

de formulação linguística e da abstração do pensamento, e a princípio este mundo nos era de 

todo desconhecido, e então com espírito curioso e vontade incansável, conseguimos dominar 

a matéria através da exploração minuciosa e formulação inteligente dos acontecimentos 

observados. Nós temos ainda, porém todo esse sistema solar, a galáxia e o universo para 

explorar, e então compreender as leis que regem a natureza, ou seja, como funciona o mundo. 

 Ou seja, vivemos um paradigma totalitário de mundo, aonde existe essa unidade 

espacial que habitamos e exploramos para enfim dominar, digo totalitário, porque é um sistema 

que visa fechar o mundo em algo, entender de uma vez por todas, as leis que regem seu 

funcionamento, separar o joio do trigo. Valendo ressaltar que esse mundo é inexoravelmente 

exterior e transcendente a nós. 

 Qualquer paradigma totalitário deve se preocupar em como lidar com as informações 

que o chegam a todo momento, como estabelecer o que faz parte da realidade do mundo e o 

que se aloca fora dele, em uma espécie de fábula ou delírio, sendo assim, todo paradigma 

totalitário deve se defrontar com o problema do conhecimento, com a Verdade. Portanto deve-

se estabelecer um método de separar fato e ficção, um método de credenciar que narrativas vão 

compor o real e quais comporão o ficcional. 

 Sobre esse assunto (a verdade), a epistemologia tem identificado que os diversos 

agrupamentos estabelecem suas verdades de uma variedade de formas, que vão desde a 

autoridade do ancião, até a capacidade dedutiva e lógica, ou ainda a replicação de um 

acontecimento em ambiente controlado. 

 Mas tomemos como exemplo o choque de nossa cultura ocidental, com outras que 

também possuem um paradigma totalitário, ainda que outro. 

 Nas últimas décadas a cultura islã tem dominado fortemente a região do oriente médio 

com um “mundo” totalmente outro em relação ao ocidental, um mundo este que foi criado por 

Alá, que se tem acesso apenas através de O Profeta, e que nenhum homem pode ousar replicá-

lo (em arte por exemplo), um mundo aonde a autoridade que separa fato e ficção não reside em 

um método em si, em um fantasma (ele mesmo já individuado), mas em humanos dotados 

desse poder, anciões, aiatolás. 

 Vê-se então um embate realmente belicoso entre os membros dessas culturas, cada qual 

a definir o seu próprio valor enquanto verdade e o do outro como falso, e já dizia Nietzsche 
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“Quem sente: “estou na posse da verdade”, quantos bens não deixa escapar, para salvar esse 

sentimento! ” (NIETZSCHE, 1974, p.201) nesse caso os bens talvez sejam as relações humanas, 

os intercâmbios culturais ainda possíveis, isso pelo motivo de que dois mundos totalitários, que 

visam explicar todo o fenômeno da existência de maneira absoluta e única, dois Macro-Mundos, 

entraram em confronto, pois essa ideia-mundo quando transformado em instituição (Macro-

Mundo) deve (como toda instituição) se manter, fazer passar por si os afetos que o compuseram, 

fazer valer sua totalidade, e quando um Macro-Mundo encontra o outro, alguém deve dar um 

passo atrás ou ser eliminado. 

 Problematicamente, nesses casos em que o mundo e o real foram transformados em 

artefatos mortos já formulados em letras sobre papel, para o indivíduo envolvido se torna uma 

questão de vida ou morte defendê-los, garantir seu modo de existência, salvar o Macro-Mundo, 

e em um paradigma totalitário, apenas um modo de existência pode prevalecer. A Verdade se 

tornou uma, e não há nada superior a ela e então “Deus criou o mundo essa é a realidade! ”, 

pode-se facilmente tornar-se “Aqueles que negam Deus devem ser assassinados! Pois não 

aceitam a verdade última! ”. 

 Retomando; as maneiras atualmente predominantes de se estabelecer o que é o mundo 

e o que é a verdade, colocam a existência como um fenômeno exterior ao indivíduo que deve 

ser explorado ou apreendido através de instruções de um superior, e que por serem totalitários, 

em uma tentativa de se garantirem enquanto hegemônicas, podem pôr-se em disposição 

belicosa com algo que venha propor uma inovação em seu pensamento, a esta instituição 

chamo Macro-Mundo. 

 Por paradigma totalitário, entendo um paradigma que vise abarcar e explicar todos os 

pormenores da existência, nunca assumindo a coexistência com outras maneiras de se fazer 

mundo, e portanto exigindo dos indivíduos presos nele uma aceitação e assimilação completa 

de suas verdades e dogmas, não podendo elas serem tomadas de maneira parcial, prejudicando 

assim o contato e a troca com indivíduos que não façam parte do paradigma ou que ainda se 

situem em uma situação marginal no Mundo que ele impõe. Um paradigma aonde qualquer 

coisa capaz de movimento que não tivesse relação direta com o Grande Líder (para tomar o 

exemplo da Coréia dos Kin), relação direta com este Macro-Mundo, seria descartável e 

indesejável. Ou ainda... "Num perfeito governo totalitário – onde todos os homens tornaram-

se Um-só-homem, (...) um princípio de ação separado de sua essência seria absolutamente 

desnecessário" (ARENDT, 1989, p.519) 

 Tendo então apresentado a questão dos paradigmas totalitários do real poder-se-ia fazer 

a pergunta “Mas que angústia! Qual é então A Verdade? O que é então O Mundo?” 

Trabalharemos com isso nas páginas seguintes. 
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Multiplicidades, Devir: um plano consistente 

 

 Que fazer então destes Macro-Mundo?  Com sua tendência a dominar enquanto 

hegemônico toda uma sociedade e jogar para escanteio seus concorrentes. Qual seria a natureza 

deles que nos permitiria viver para além dos mesmos, traçar linhas de fuga? Primeiramente 

deve-se entender que um “mundo” só se torna Macro-Mundo quando passa ele mesmo (a ideia) 

por um processo de individuação, que o leve a estar capturado nesta identidade. Mas não se 

deve perder de dimensão que o Macro-Mundo é uma instituição social, portanto não possuí 

existência absoluta, e só subsiste enquanto puder agrupar sobre seu nome uma miríade de 

indivíduos, sendo ele próprio uma criação humana, ainda que espontânea e orgânica, dito isto: 

 

(...)cada indivíduo é uma multiplicidade infinita, e a Natureza inteira 

uma multiplicidade de multiplicidades perfeitamente individuada. O 

plano de consistência da Natureza é como uma imensa Máquina 

abstrata, no entanto real e individual, cujas peças são os agenciamentos 

ou os indivíduos diversos que agrupam, cada um, uma infinidade de 

partículas sob uma infinidade de relações mais ou menos composta. 

(DELEUZE e GUATARRI, 1997, p.33) 

 

 Ora se mesmo o Macro-Mundo é um indíviduo,  ele mesmo não pode possuir uma 

existencia única, e abriga em si uma multiplicidade infinita, e ainda convive em quaisquer 

sociedades com outras multiplicidades-mundo perfeitamente individuadas eles mesmas, ainda 

que talvez em um outro regime que não o estritamente institucional. Sendo assim, é um 

movimento já proposto por nossa filosofia, o de entender que nenhuma tentativa de captura do 

real pode obter sucesso definitivo, pois no plano macro, todas as instituições são atravessadas 

por micro-forças provenientes dos termos que as compõe, eles mesmos (os termos) também 

atravessados de outras tantas micro forças, que formam aquele “total” que cada corpo é. Essas 

Multiplicidades de forças atuam no estabelecimento de verdades e na 

desterritorialização/territorialização de mundos de maneira sempre constante, e para manter 

uma ideia específica em voga, ela tem de estar balanceada nessas forças, que são seu alimento 

constante, como na física mecânica, aonde para um avião se manter no ar é necessário que as 
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forças demonstradas nas operações diádicas “Peso x Sustentação” e “Tração x Arrasto” estejam 

em equilíbrio. 

 Este território, este movimento de desterritorialização/territorialização, pode ser 

entendido se levarmos em conta que: 

 

 “a noção de território é entendida aqui num sentido muito amplo, que 

ultrapassa o uso que dela fazem a etologia e a etnologia. Os seres 

existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os 

articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode 

ser relativo tanto a um espaço vívido, quanto a um sistema percebido 

no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. (GUATTARI e ROLNIK, 

1996, p.323) 

 

 Vê-se logo que esta configuração não é perfeitamente estável, e que compostade forças 

vivas, dificilmente se manterá a mesma por muito tempo. Se um Macro-Mundo entra em 

disposição belicosa com outros Macro-Mundo, igualmente totalitários, que este venha a 

encontrar, ele deve sua existência a toda uma série de territorializações-mundo que ocorrem de 

maneira dinâmica em si, como forças em balanço, e cada uma dessas micro-forças pode traçar 

a qualquer instante uma linha de fuga e escapar ao sistema, podendo assim seguir dois 

caminhos. Cair ela mesma em um paradigma totalitário, agora que empoeirada e se tornar um 

Macro-Mundo, dada as devidas proporções e escalas (uma igreja de garagem mesmo que 

pequena pode ser um Macro-Mundo), ou ainda permanecer na escala micro, 

 conectando-se com o ínfimo e o molecular, num regime de trocas e encontros, nunca 

totalitário, mas ampliador, trabalhar com a ideia de um mundo como algo sempre em 

construção, e a questão da verdade não formulada. 

 Porém não se deve encarar o Macro-Mundo como um fenômeno estático, lembramos 

ele é totalitário, visa abarcar tudo, explicar tudo, mas não é ele mesmo imune a mudanças a 

variações pequeninas, é vivo e por se equilibrar em um jogo de forças, sempre estará aberto 

para as multiplicidades que o compõem a possibilidade, numa escala micro, do Devir, e do 

seguir devindo... 

 Dito em poucas palavras: 
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O devir é o que literalmente se evade, foge, escapando tanto à mimesis, 

ou seja, a imitação e a reprodução (...) quanto à “memesis”, ou seja, a 

memória e a história. O devir é amnésico, pré-histórico, anicônico e 

estéril; ele é a diferença na prática.” (DE CASTRO, 2015,  p.183) 

 

 Desta forma fica claro que o objetivo do devir... o devir não tem objetivo. Ele é tudo 

aquilo que escapa ao totalitarismo, não é um átomo último essencial que carrega em si as 

qualidades do todo, mas é ele mesmo um diferir que opera em movimento de fuga em relação 

a um sistema fechado, no caso que estamos analisando no sistema de produção de mundo, no 

sistema de produção do real. 

 Tirando o direito de definir verdade e ficção, mundo e fabulação da máquina totalitária, 

o devir vem nos mostrar que há algo de muito importante nos termos moleculares de todo corpo, 

que possibilita, através de micro mudanças, através de sua operação, uma desterritorialização 

do “mundo” um questionamento sobre as verdades essenciais de um Macro-Mundo em questão, 

não tanto por levantar ele mesmo este questionamento, mas por evidenciar outras 

possibilidades de existência, que não podem ser tomadas com mesmo espírito belicoso que se 

tomaria um outro paradigma totalitário, por não ser ele mesmo totalitário, por ser ele mesmo 

minoritário, o que torna a sua captura muito mais difícil, ele não fica parado feito Chronos à 

espera dos ataques do destino, mas como Kairós ele está em movimento constante, como Aion 

ele é o próprio acontecimento, na medida em que se manifesta. Ele não quer totalizar e por isso 

não disputa, e como diz o Tao Te Ching “Não dispute, assim não haverá rivalidade” (TSE, p.8). 

 Quando a máquina Macro-Mundo tenta capturar o devir, tudo que ela consegue é um 

movimento de segregação, de incompreensão, reações tão diversas que a operação pode ser 

encarada tanto como transcendência espiritual quanto como loucura, e é essa entrada que 

permite a ilógica dos devires modificarem, por desterritorialização, o coração de um Macro-

Mundo, que como já dissemos é ele mesmo uma multiplicidade já capturada. 

 

Eis nossa hipótese: uma multiplicidade se define, não pelos elementos 

que a compõem em extensão, nem pelas características que a compõem 

em compreensão, mas pelas linhas e dimensões que ela comporta em 

"intensão". Se você muda de dimensões, se você acrescenta ou corta 

algumas, você muda de multiplicidade (DELEUZE e GUATTARI, 

1997, p.22) 
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 A ilógica do devir consiste para o Macro-Mundo uma ameaça maior do que os outros, 

pois o expõe pelo que ele é, tira de voga a questão da verdade, expõe os mundos enquanto 

territórios, solta as peças do quebra-cabeças da vida, perde algumas pelo caminho, acha outras, 

e operando por contágio pode revolucionar uma sociedade. 

 Essas operações têm lugar sempre em um plano chamado por Deleuze e Guattari de 

plano de consistência, que em nada se parecem com o vácuo a ser preenchido do espaço sideral, 

ou ainda com a totalidade da criação, mas como uma “máquina abstrata” funcionando em 

regime de produção constante (de novos mundos? De novas verdades?) e existindo tão somente 

enquanto dura a operação, por não ser um princípio ordenativo metafísico, mas um meio de 

fazer realidade da imanência “O plano não é princípio de organização, mas meio de transporte." 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.50) ou ainda 

 

 Longe de reduzir a dois o número de dimensões das multiplicidades, 

o plano de consistência as recorta todas, opera sua intersecção para 

fazer coexistir outras tantas multiplicidades planas com dimensões 

quaisquer. O plano de consistência é a intersecção de todas as formas 

concretas (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.30) 

 

 Mas esses devires, partículas loucas soltas pelos mundos que podem a qualquer 

momento explodir e causarem uma revolução molecular.... Como pode essa ideia nos ajudar a 

dar conta do problema da verdade? Poderia ela explicar a natureza? 

 A resposta para essas duas perguntas é não. Mas esse ideário de multiplicidades 

imanentes em detrimento de unidades transcendentes, pode abrir a porta para uma outra 

concepção da verdade, para uma outra maneira de se fazer mundo. Nas próximas páginas, 

levaremos essas noções para um passeio pelo extremo oriente, para experimentar como 

especificamente pode-se fazer aliança com essa ilógica mutável, dessa ilógica molecular para 

se colocar fora de um sistema de capturas totalitárias, e abrir os horizontes para a novidade, 

para a mutação. Abrir caminhos. 
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O Caminho Mutante 

 

 Enquanto isso no lado oriental daquilo que chamamos mapa-múndi, outras sociedades 

se desenvolveram, e também a elas foi apresentada a tábua da verdade, e também elas possuem 

uma máquina de fazer mundos, digo, de fazer territórios. Mas as saídas encontradas são tão 

outras, que valem voltar nosso olhar para suas soluções e criar uma espécie de psicosofia 

mestiça. 

 Se um fenômeno possível no processo de desterritorialização/territorialização é a 

cristalização institucional naquilo que chamamos Macro-Mundo, com certeza ele não é a única 

possibilidade. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que na filosofia taoísta que tomaremos como 

um ponto de partida, o real, o mundo não é criado por uma unidade transcendente, nem mesmo 

por um acontecimento primordial, mas o real é gerado através de dois unos, o Yin e o Yang, que 

são duas polaridades em intercâmbio, em troca, em jogo, produzindo o fluxo da vida. O que 

produz uma diferença essencial, o mundo não subsiste de uma energia em perda, o mundo a 

rigor nem existe, ele é um encontro, um acontecimento, uma relação entre termos e seus fogos 

de artifício, por tanto não há uma relação de sustento ou comando (como no caso de um deus 

controlador ou mesmo de uma energia sendo consumida como na morte térmica do universo) 

há uma relação de troca mútua de retroalimentação das forças da existência, que em seu 

intercâmbio constante se potencializam, sendo assim: “O mundo subsiste; não é nada que vem 

a ser, nada que perece. Ou antes: vem a ser, perece, mas nunca começou a vir a ser e nunca 

cessou de perecer” (NIETZSCHE, 1974, p.404) 

 Nesse modo de ver o jogo, não há “um” fundamental, nenhuma substância, nenhuma 

unidade, nesse modo o que hão, são dois termos em relação Yin e Yang e não unidade fechada, 

totalitária, cada um desses termos apresenta uma miríade de multiplicidades, de princípios 

Sendo Yin, o princípio passivo, de reação, feminino, obscuro, lunar, silêncio, e Yang, abarcando 

as outras polaridades, o princípio ativo, de ação, masculino, luminoso, solar, sonoro, o Yang é 

o eterno impulso criativo, comparado ao céu, o iniciativo, que está dançando com o Yin que 

plasma em materialidade sua energia, o Yin sem Yang é morte inflexibilidade, coagulação, o 

Yang sem Yin, energia desperdiçada, sem corpo, impossível de plasmar-se no meio. Sendo 

assim não termos opostos que se excluem, mas pelo contrário, vê-se o opositor como um aliado 

poderoso, não um inimigo, como um parceiro de dança necessário, se o que há é movimento, 

o extremo para qualquer um dos lados desembocará no outro, numa certa forma de totalitarismo, 
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estes termos (Yin-Yang) estão sempre em dança, em movimento, inventando o real através de 

sua interação. 

 Sendo assim, é por uma relação entre direções opostas de movimento, por uma 

economia de forças aonde nenhum termo pode existir sem o outro, e aonde o fluxo de 

alternância entre os dois deve manter-se constante que se faz o caminho da vida, a essa relação 

entre ambos, a essa eterna revolução criadora dá-se o nome de Tao. Interdependência e 

alternância, um Yin, um Yang, eis o Tao. 

 

 O caráter Tao é composto de símbolos que significam ritmo, ou 

movimento periódico, e inteligência, mas, como o próprio Lao Tzu diz, 

“O Tao que pode ser descrito em palavras não é o verdadeiro Tao.”; é 

melhor deixa-lo, portanto, sem tradução. Basta dizer que a ideia geral 

que está por trás do Tao é a de crescimento e de movimento; é o curso 

da natureza, o princípio governante e causador da mudança, o perpétuo 

movimento da vida que nunca permanece imóvel por um momento. 

(WATTS 2016, p35) 

 

 Sendo assim não há possibilidade de queda em um paradigma totalitário, se os termos 

da relação têm que estar em constante movimento para que ela se estabeleça, a compreensão 

total acerca do mundo, a criação de um Macro-Mundo é impossível, pois só existe a relação, 

aonde qualquer extremo exigiria o seu oposto para não perecer, aonde a cristalização é a 

imagem da morte, só existe a dança. 
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Diz o Tao Te Ching: 

 

O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole 

É um vazio que não distorce 

Seu movimento é a contínua criação (TSE, p.5) 

 

 Fica então claro que o plano em que vivemos é um fluxo constante, uma derivação 

infinita, uma multiplicidade em movimento, incapturável, indefinível, não um Macro-Mundo, 

nem mesmo chega a ser um território estabelecido, é um eterno Movimento de 

desterritorialização/territorialização, uma eterna prática de fazer mundo, não ignorando 

nenhuma de suas polaridades, e não moralizando as mutações do processo, mas se adequando 

a elas, como um rio que para dar a volta em um obstáculo flui para fora de seu curso. 

 Isso tem fácil visibilidade quando se considera o encontro de um “mundo” como este, 

que pensa em termos de forças e composição, com um “outro mundo”. Ele não reage como o 

encontro já descrito entre a civilização ocidental e o islã, ele não vê o diferir como uma ameaça 

a sua existência, ele é o seu caminho, seu direcionamento, e mutação, um “mundo” com esse 

tipo de lógica, não evita o diferir, mas abraça ele, faz-se com ele uma aliança, segue devindo. 

 Um mundo visto dessa forma não é um campo de guerra cheio de embates belicosos, 

mas um plano de consistência aonde multiplicidades se encontram e produzem corpos, devires, 

aonde produzem realidade e mundo, sendo assim: “o mundo é um sistema de amor.” (WATTS, 

1972, p.52). Aonde todos os opostos são abarcados como fastos, pois sabe-se que a realidade 

se trata de um jogo. “Isso é sentir a vida não como um encontro entre sujeito e objeto, mas 

como campo polarizado em que a contenda de opostos passou a ser um jogo de opostos.” 

(WATTS, 1972, p.71) 

 Sendo assim vê-se por exemplo que o encontro da filosofia taoísta com a confucionista 

na china levou-as uma apropriação cada qual dos termos da outra, modificaram uma à outra, e 

através dessa troca, subsistiram as duas sem espírito belicoso. O mesmo se deu com o 

hinduísmo com o budismo na índia, e em seguida com o budismo na china, que encontrou o 

taoísmo e criou o Zen enquanto migrava para o Japão, uma orquestração de movimentos, de 

contágios, em que os termos manifestam suas potências Yin cedendo e se abrindo para o 

encontro com os outros termos, se deixando modificar, e através de suas potências Yang incita 

os outros termos ao movimento, à dança, e não à erradicação. O que essas filosofias têm em 

comum é serem todas pensadas a partir da imanência, mesmo quando há elementos de 

transcendência, como a transmigração da alma e outro plano de existência pós-morte. 
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 Pensando de acordo com o Tao a construção de um Macro-Mundo totalitário é 

impossível porque: 

 

“ Assim é contra o Tao tentar exaustivamente fixar suas incessantes 

transformações a nomes, porque isso deixa parecer que a estrutura da 

natureza é a mesma da linguagem: que ela é uma multidão de coisas 

distintas em vez de uma multidão de relações em constante mutação.” 

(WATTS, 1972, p.73) 

 

 O Tao rejeita capturas, se em algum momento se parar para formulá-lo para possuir um 

mundo “dado” à ser explorado, ou para se debater a veracidade ou credibilidade de um 

fenômeno ele se vai, se transforma e nos escapa, e nós ficamos a debater em termos imperfeitos 

o que se passou. E com isso perdemos de vista o que se passe e ainda o que está em vias de se 

passar. O bonde sempre esteve andando, e permanece andando, o inerente à realidade é o fluxo 

e o movimento o inerente ao mundo é o eterno movimento de 

desterritorialização/territorialização, esse movimento prossegue a partir de alianças 

estabelecidas entre termos em contraste, anômalos,  e se há algum real, ele é o que se passa no 

momento da relação, na troca do encontro, o Tao é um dispositivo que segue a devir… "Um 

devir está sempre no meio, só se pode pegá-lo no meio. Um devir não é um nem dois, nem 

relação de dois, mas entre-dois, fronteira ou linha de fuga, de queda, perpendicular aos dois.” 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.80) 

 A realidade é um constante processo de devir, que se pode tentar capturar, mas que 

segue a se outrar e nos escapar, por ser operável, mas incapturável, posto que em movimento. 

Essa geração do real, é uma ação sem sujeito, não se trata de uma lógica totalitária, mas de uma 

ilógica mutante, o que nesse caso significa que tudo que acontece, acontece de forma 

espontânea, partindo desse encontro, essa ação espontânea é assim a única ação possível, pois 

segue o fluxo. A esse tipo de ação espontânea, dá-se o nome de não-ação ou wu-wei. “O 

Caminho é uma constante não-ação Que nada deixa por realizar” (TSE, p37). 

 No decorrer dos próximos episódios voltaremos a falar desse tipo de ação, mas por hora, outro 

problema se impõe, em um mundo em constante mutação que não para de devir a despeito dos 

nossos esforços mais vis, será possível alguma unidade de pensamento? Qualquer 

operacionalidade? Como se manter atualizado quando “O Caminho se orienta por sua própria 

natureza” (TSE, p.25) 
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 O cânone taoísta conta com um livro chamado I Ching, que significa literalmente 

Clássico da Mutação, usado já de muitas formas, o livro não é um livro comum, com início 

meio e fim, mas um complexo de 64 figuras chamadas hexagramas, cada hexagrama é 

constituído de seis traços que podem ser contínuos, ou partidos, sobrepostos e sempre contados 

de baixo para cima, sendo a base o primeiro traço e o cume o sexto. 

 Cada um desses 64 hexagramas por sua vez é derivado da união de dois dos oito 

trigramas, que são sequências de três traços e grafam alguns elementos essenciais, terra, 

montanha, água, vento, trovão, fogo, lago e céu, que são as combinações de Yang (traço 

contínuo) e Yin (traço partido). 

 O I Ching, funciona basicamente como um jogo, usado muitas vezes como um oráculo 

divinatório, o jogador lança um conjunto de varetas ou moedas seis vezes, cada lançamento vai 

definir a polaridade de um dos traços da figura, sempre contando de baixo para cima, e ao final 

dos seis lançamentos, apresentar-se-á um hexagrama, que deve retratar um frame do movimento 

em curso das coisas, o diferencial do clássico, é que ele não é um simples oráculo determinista, 

ou mesmo um instrumento de adivinhação, ele se propõe a funcionar como um verdadeiro 

mapa para a situação atual em um determinado assunto e mostrar indícios das mutações que 

estão em vias de acontecer. 

 O fato é que dependendo do resultado dos lançamentos os traços Yin ou Yang podem 

ser fixos ou móveis, e quando em uma figura existem traços móveis, isso significa que deve 

ser analisado também o hexagrama a ser criado quando o traço móvel em questão tem sua 

polaridade invertida, e quando nenhum traço é móvel, significa que o lançamento deve ser 

descartado, afinal trata-se do clássico da mutação. Sendo assim, o I Ching não responde 

propriamente perguntas, mas ele propõe-se a mapear as forças que compõe uma situação, e 

ainda, ver que forças estão em vias de mutar, ele está ainda atento para a sabedoria que a 

mudança em um traço (uma mudança micro) reverbera por toda a figura, e muda todo o 

mapeamento (altera o macro). 

 Deixando de lado  considerações acerca do destino e do valor das adivinhações, a 

importância do I Ching, para este trabalho, é que ele propõe-se a mapear as forças que 

compõem um mundo, e principalmente as forças que estão em vias de compor um outro mundo, 

ele não rejeita a diferença ou vê como nefasta a transição; no I Ching as mais fastas figuras são 

aquelas cujos traços estão em intercâmbio, isso é, fora de suas posições privativas (os Yang nas 

posições ímpares e os Yin nas posições pares), ou seja. em posição de troca e intercâmbio. Na 

lógica que rege o processo de mutação, quando cada termo permanece estável na relação isso 

leva à estagnação e à morte do processo. é preciso que eles estejam sempre em movimento, 
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pois eles se movem com o Tao. Como exemplo, vê-se na figura a baixo, o Ba Gua, o símbolo 

do Tao, circulado pelos oito trigramas, pelos oito termos que em composição e troca virão 

ilustrar os acontecimentos: 

 

 

 Deve-se reparar que, na figura, todo o real emana do caminho, ele mesmo uma 

multiplicidade composta de dois termos, sendo eles também multiplicidades sempre em 

movimento, é importante notar que no símbolo, Ba Gua, cada trigrama está em posição oposta 

ao seu complementar, à sua cara metade. 

 Os encontros entre Yin e Yang produzem tantas outras multiplicidades, que são os 

trigramas, que por sua vez produzem outras multiplicidades que são os hexagramas. Cada 

hexagrama comporta seis posições, mas todos hexagramas são compostos de doze termos; isso 

quer dizer que, para cada posição, dois traços, um em estado patente, se mostrando na figura, 

e outro em estado latente, pondo a operar a mutação ao se tornar patente, isso ocorre porque 

como já foi dito o Yin precisa do Yang e vice-versa, na verdade os dois são dois lados da mesma 

moeda, e o dispositivo do I Ching os abarca a todos, então: “pode-se ler na relação variante dos 

traços nessas figuras o jogo das forças, renovando-se sem cessar, que estão em ação com a 

natureza” (JULLIEN, 1997, p.177) 

 Essas figuras ilustram o real num eterno movimento de iniciativa-recepção-mutação, 

em eterno fluxo produtivo. E, como não há pessoalidade, não privilegia nenhum dos termos, 

como dissemos sua ação não é intencional, mas uma não-ação espontânea, um rio sem mar. O 

I Ching está apto desta forma a abarcar o real porque ele coaduna com a sua lógica de eterno 

fluxo, porque para além de fechar uma situação em um diagnóstico, ele mostra um frame, 

sempre borrado, sempre em movimento, em direção a uma outragem da situação, em direção 
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à produção de um novo “mundo”. O I Ching se torna um pensamento uno e não único porque 

consegue exprimir, através de seu método, uma infinidade de multiplicidades a se sacudirem e 

esbarrarem e produzirem novas multiplicidades. 

 

“(...) a verdadeira unidade de um pensamento deve provir de que, não 

privilegiando nada (conseguindo nada privilegiar), este se encontra 

naturalmente apto a exprimir a coerência interna a todo real: ele 

reproduz sua lógica imanente(...)  (JULLIEN, 1997, p.67) 

 

 Para além disso, cada posição tem uma função na figura, o que abre espaço para um 

movimento de análise mais minucioso em cada situação, o primeiro e segundo traços (a base) 

fazem correspondência à situação “subterrânea” oculta à figura, aquilo que embasa a situação, 

o terceiro e quarto traços (seu miolo) representam o estado manifesto mais explicitamente, o 

corpo da figura, e o quinto e sexto traços (o topo) representam sua parte mais efêmera, que 

quase o escapa. Cada traço tem também uma relação íntima com o traço que ocupa a mesma 

posição que ele no trigrama inverso (sendo assim essas relações são entre os traços 1-4; 2-5 e 

3-6) sempre sendo atraídos um pelo outro. Desses traços devemos olhar com mais atenção o 5º 

traço que é como o carro chefe da figura, está em posição de soberania, apto a liderar a situação 

por ser superior, mas ainda estar em contato com o resto da figura, enquanto o 6º traço acaba 

por ficar isolado. 

 Este dispositivo pode auxiliar-nos em um entendimento de um “mundo” à medida em 

que se propõe a analisar não somente as forças que estão estabelecidas, mas aquilo que está em 

gestação para tornar-se manifesto, ele escuta os subterrâneos da mutação e faz deles seu trunfo 

“E, do mesmo modo, no curso do mundo, nada vem de repente ex nihilo, mas tudo provém de 

uma gestação latente para se tornar manifesto” (JULLIEN, 1997, p.150 ). 

  O I Ching mostra que o real é, ele mesmo um dispositivo, ele nos faz reparar o passo 

do Tao e nos ajustar a ele, ele impede a criação de um Macro-Mundo belicoso, porque apresenta 

o mundo com uma lógica de troca amorosa, em detrimento de um combate feroz. 

 

Pois o que caracteriza um dispositivo é que ele caminha por si mesmo, 

está sempre pronto a funcionar. (...) Eis por que a sabedoria, tal como 

concebida pelos chineses, é simplesmente reparar como ele caminha, e 

se conformar à sua lógica" (JULLIEN, 1997, p.187) 
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 Sendo assim está definido como o dispositivo do Tao ao encarar todo o mundo como 

um sistema de fluxos, nos permite estar pronto para o movimento de 

desterritorialização/territorialização nunca finito, mantém em nossa mente essa consciência 

nômade que nos é tão cara. 

 Este pensamento deu origem a diversas formas de arte, e é sempre válido destacar 

mesmo que de maneira breve algumas delas, dessa forma citemos dois estilos de Kung Fu 

profundamente afetados pelo movimento do Tao o Tai chi chuan, e o Ba gua, lembremos que 

o símbolo do Tao é por vezes chamado Taiji e que ele circundado pelos trigramas leva também 

o nome de Ba Gua, no oriente não se fez uma cisão corpo-mente como no ocidente, sendo 

assim é natural que a filosofia gestada lá tenha se transformado em uma arte corporal. Ambas 

buscam partindo de movimentos em geral circulares (especialmente o Ba Gua) extrair a 

potência de seus movimentos da integração entre o Yin e o Yang, entre calmaria e relâmpago, 

para ser breve, o que visamos ressaltar aqui é que, mesmo nessas artes, para que um movimento 

seja considerado efetivo é preciso que ele nunca pare, um golpe não tem início ou fim, a luta 

não cessa de ocorrer e um gesto se emenda no outro, defesa e ataque no mesmo gesto. Os 

praticantes visam se apropriar da sabedoria dos fluxos para que pondo-se em movimento 

iniciador poder golpear / pondo-se em movimento receptivo poder se adaptar ao golpe inimigo 

sem fazer-lhe oposição, de maneira a, através da composição com o gesto do adversário, poder 

usar a força do mesmo contra ele, redirecionar as forças impostas sobre si não por resistir 

bravamente, mas por saber se adaptar ao fluxo. Essa é a lição do caminho. 

 E quanto ao problema da verdade? Essa questão não chega a ser ao menos levantada, 

não faz sentido numa lógica de fluxos na qual o ficcional pode ser apenas o estado latente de 

algum termo real, prestes a se manifestar; quem perde tempo em considerações e 

verificabilidades acerca desse assunto, segundo a filosofia taoísta, perde o passo com o Tao, e 

pode até tropeçar, como um músico que se preocupa em errar a próxima nota e acaba por isso 

mesmo errando a que está tocando. 

 Ou, como ilustrou François Jullien quando comentou o trecho inicial do grande 

comentário do I Ching (atribuído a Confúcio) que diz apenas que o céu está no alto e a terra 

está embaixo: 

 

Acima de tudo, esse início é revelador por seu expediente: dizendo que 

o céu está no alto e a terra está embaixo, não constrói nada, não inventa 

nada, mas se contenta em enunciar a evidência. Nenhum relato, com 
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efeito, é invocado aqui para servir de partida para a representação do 

mundo – nenhum mito das origens (...) A reflexão não se afasta da 

simples constatação, nem a verdade do truísmo, e eis por que o 

problema da própria "verdade" em si não é colocado, nem chega a ser 

um problema. (JULLIEN, 1997, p.174) 

 

  O problema da legitimidade do mundo não é posto. pois um problema mais urgente se 

impõe: É preciso não dominar o mundo, mas se entregar a seu movimento como um experiente 

dançarino se entrega à música, tão uno com a música quanto um surfista com a onda. É preciso 

surfar pelo Tao. Compor um mundo à medida em que ele se apresenta. 

 

A saída Zen 

 

 O Zen budismo, que surge na china a partir da chegada do indiano Bodhidharma, mas 

que atinge sua maturidade no japão e vira a filosofia (já mestiça) por trás da arte do arqueiro, 

da arte do samurai, e possui grande influencia na arquitetura e maneira de compor mundo do 

extremo oriente, possui muitas similaridades com o Tao, entre elas uma essencial 

indefinibilidade da vida. Os mestres Zen inclusive se utilizam do Tao, e por não serem 

paradigmas totalitários, muitas vezes a fronteira entre as duas escolas é tão tênue que não pode 

ser definida, a realidade não pode ser capturada, nenhuma essencialidade pode ser definida. 

 No Zen prevalece a idéia de que a própria noção de eu é uma ilusão, joga fora a 

inseparabilidade dos corpos para ver a natureza e o humano como faces de um só fenômeno, o 

fenomeno da vida, o Tao. Sendo assim o Zen rejeita as formulações e tentativas totalitárias de 

fazer sentido do que se passa, pois a vida comum é o caminho. Nessa escola, se o discípulo não 

consegue ver o Buda em si, não o poderá ver em nada. O Zen passa por uma integração do eu 

com a natureza. “(...) o Zen é um contato imediato com a vida, uma união do “eu” com a “vida”, 

numa íntima unidade e ritmo tais que a distinção entre os dois é esquecida” (WATTS, 2016, 

p.131) 

 A obtenção dessa percepção é a iluminação do Zen, fácil falar, difícil fazer mundo disso. 

A essa iluminação dá-se o nome de Satori, e como o método para atingi-la faz-se uso do Koan. 

 Um Koan é essencialmente um problema sem solução lógica possível, coisas como 

“Um som é produzido quando batemos palmas. Que som é produzido quando batemos palmas 

com uma só mão?” (WATTS, 2016, p.70) em face a esse problema o discípulo tentará várias 
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artimanhas lógicas e saídas para capturar o problema, mas quando ele leva tais respostas ao 

mestre Zen elas são sumariamente rejeitadas porque: 

 

 

As frases mortas são passíveis de análise lógica e de solução; as vivas 

são as que nunca poderão ser confinadas em qualquer sistema fixo de 

interpretação. Os Koans pertencem ao segundo tipo, pois partilham a 

ilusividade e a indefinibilidade da vida. (WATTS, 2016, p.76) 

 

 Em suma, qualquer formulação lógica de um Koan é impossível porque a pergunta por 

si só é ilógica, por si só ela não faz sentido, assim como a vida ele é incapturável, não se pode 

tomar uma ação no sentido de dominá-lo pois ele escorrerá por entre seus dedos, não há 

nenhuma disciplina possível, nenhuma verdade axiomática para servir de ponto de apoio. Para 

atingir o Satori, o discípulo tem que estar disposto a ir às últimas consequências e abandonar 

tudo que é ilusório, sendo a formulação lógica a cisão entre eu e mundo e as instituições sociais 

faces dessa ilusão, dessa Maya. O discípulo precisa largar o ponto de apoio e mergulhar de 

cabeça em direção à vida. E quando ele é levado ao limite por sua incapacidade de resolver o 

Koan, então: “Súbito, constata que sua mente e seu corpo foram varridos da existência, junto 

com o Koan. Isto é conhecido como ‘largar o ponto de apoio.” (WATTS, 2016, p.76) 

 E então ele vê: “Subitamente o discípulo escapou do cativeiro de sua própria prisão 

imaginária: a rígida visão da vida que ele mesmo criou, derivada do seu desejo de posse. ” 

(WATTS, 2016, p.71) 

 Ou seja, a saída Zen através do método do Koan leva o sujeito a um processo de 

individuação com a existência, aonde ele não está alheio ao que se passa porque ele é o que se 

passa, ele entrou em contato direto com a vida, e não é mais necessário inventar palavras, como 

o praticante de Ba Gua ele não se opõe à vida, mas se entrega a seu fluxo como parte integrante 

da mesma, e assim, através da não-ação (wu-wei) consegue compreendê-la. O efeito do Satori 

pode ser uma mudança de paradigma, parar ver o mundo, para ver com o mundo. 

 

“Se, portanto, a vida nunca pode ser capturada, como poderá ser 

compreendida? O Zen responderia: poderá ser compreendida não 

tentando captá-la ou defini-la, e esse é o ideal budista fundamental do 

desapego, ou o ideal taoísta do wu-wei.” (WATTS, 2016 p.59) 
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Lembra da pera? 

 

“O que há é simplesmente que em um universo de relatividade toda 

escolha, toda tomada de partido, é uma brincadeira, um jogo.” (WATTS, 

1972, p.147)  

 O mundo como um jogo, a verdade como uma brincadeira 

 Em uma breve recapitulação das notas deste movimento: Vimos o que é um Macro-

Mundo e quais são as estratégias possíveis para se sair dele, evitando a estagnação e a morte 

por sedentarismo de nós mesmos. Vimos ainda que o mundo é fluxo, e que o problema da 

verdade não é necessariamente levantado. Ou como disse Nietzsche: 

 

(...) só muito tarde veio a verdade, como a forma menos forte do 

conhecimento. Parecia que com ela não se conseguia viver, nosso 

organismo era feito para o contrário dela (...). Portanto: a força do 

conhecimento não está em seu grau de verdade, mas em sua idade, sua 

incorporação, seu caráter de condição de vida. (NIETZSCHE, 1974, 

p.208) 

 

 Sendo assim, o valor de uma verdade não reside em sua verificabilidade fatual, mas em 

sua aplicabilidade, no que “pode” essa verdade; enquanto ressoa, ela é uma ideia, uma 

instituição, ela é em suma Maya, uma ilusão que põe algo em funcionamento, como no 

Hinduísmo em que Maya como uma potência, uma energia de Krsna constitui o mundo 

material, por um simples motivo, Lila, palavra sânscrita que quer dizer “brincadeira”.

 Mas como disse o já saudoso poeta “muitos dias há num dia só” (GULLAR, 2013, p.51). 

Multiplicidades, sempre mudando de dimensões, sempre devindo, mas… “(...) um velho 

problema: se todas as coisas são o um, por que o um se torna múltiplo? ” (WATTS, 2016, p.25) 

Não há um ou múltiplo eles são o mesmo, cada qual miríades de multiplicidades. São 

sistemas de multiplicidades, termos em uma relação de forças, realizando continuamente a 

produção de si (como se existissem à medida em que se produzem). Cada qual servindo de 

portal para uma multidão de devires, porque a arte poiética da vida resiste, mesmo que 

provocada, ameaçada e muitas vezes capturada por instituições totalitárias. 
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“Sem falar na própria velocidade 

  Que em cada coisa há 

             Como os muitos 

 Sistemas de açúcar e álcool numa pera 

        Girando 

 Todos em diferentes ritmos 

                                                     (que quase 

Se podem ouvir) 

                          E compondo a velocidade geral 

        Que a pera é” (GULLAR, 2013, p.93-94) 

 

 A pera do poeta Ferreira Gullar, pode assim ser uma imagem perfeitamente ilustrativa 

do que venho tentando descrever, ela sendo um corpo patente (uma situação, acontecimento) 

formado por uma multiplicidade de forças, cada qual um termo na relação, e cada qual também 

uma multiplicidade de forças, cada uma com a sua singularidade, mas todas compondo o geral 

que a pera é. Ficam assim bem retratadas as multiplicidades de um corpo, as multiplicidades 

de um mundo. 

 Mundo este que se potencializa nas variações de seu fluxo. Ainda inspirado nos 

fenômenos de continuação e modificação, lembrando a passagem das estações e a continuação 

e intensificação do calor primavera-verão, sendo substituído patentemente pelo frio do outono-

inverno, e voltando à primavera, esse fluxo assegura que uma potência encontre o seu limite e 

ceda à outra. 

 Estas observações nos levam a enxergar uma lógica processual de realidade, aonde 

tanto verdade, como território-mundo são peças de uma brincadeira de composições, sempre 

outra.  

Quantos mundos há no mundo? 
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Segundo Frame: Pose. 
 

Micropolíticas dum Eu 

 

 

Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

(DE CAMPOS,  1928) 

 

Quantos homens há num homem? 

Ou ainda, quantas mulheres? Quantos n sexos? Quantas variações perfeitamente 

individuadas há num homem? Quantas inumanidades.... 

Se na etapa anterior falamos da individuação dos mundos e de seu processo de 

transformação, nesta etapa da nossa aventura levaremos o nosso olhar às pessoas, buscaremos 

analisar e abrir caminhos para este frame que chamamos Eu. Como anteriormente, devo alertar 

o leitor para os riscos dessa empreitada, e dizem as más línguas que aquele que chegar ao fim 

deste quadro, pode começar a questionar se é ele realmente um ser humano, ou teria 

trasmutado-se em algum ponto de sua trajetória... em uma pera. 

Apresentar-se-á então a ideia de que a existência de um eu pode ser melhor 

compreendida quando a consideramos um frame, que faz um recorte de um fluxo, como no 

cinema, ou em ressonância com o primeiro movimento e com nossos já íntimos Gilles e Fèlix: 

"O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos supostamente fixos pelos 

quais passaria aquele que se torna" (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.15). 

 Sendo assim, para a nossa empreitada seguinte, devemos correr por caminhos que nos 

levarão primeiramente à exposição do Eu como uma instituição, uma Maya, e ver como as 

linhas de fuga surgem e podem ser tamponadas visando a garantia do Eu instituído, criando 

uma atmosfera de atrito com o que põe fora de si. Em seguida pensaremos outras maneiras não 

belicosas de individuação, recorrendo novamente à coalizão oriental-ocidental, buscando ver 

como, ao se declarar um Eu, tal evento pode ser comparado com uma pose, diga “xis”. E então 

passaremos para uma análise da fina trama de formação dessa pose. E quanto ao desenlace? 

Não daremos spoilers. 
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 Para cada Castelo, um Rei 

 

 Era uma vez Simão Bacamarte, um alienista, médico de loucos. A ele foi concedido o 

poder supremo de arbitrar sobre quem era, ou não, são, e portanto salvo, e quem era, ou não, 

insano, o que traria para o diagnosticado, o destino de estar encarcerado na “casa verde”, uma 

instituição totalitária de saúde mental. Naquela vila ele era o deus supremo, decidindo para 

quem era outorgado o direito de viver. Ele ficara tão obcecado com esse exercício, tamponar-

ar-diferenças, que trancafia uma fatia considerável da população da cidade,  pelas mais diversas 

razões. Até que o povo se revolta (atrito com o fluxo), e sendo assim remove-o do poder de 

arbítrio, mas sem conseguir dele remover o poder de dizer sobre si, então, ele mesmo decide 

ser o único e solene habitante da casa verde. Tendo em vista que no mundo de fora viviam 

humanos monstruosos e grotescos (MACHADO DE ASSIS, 1998). 

 Esta história poderia ser algo como o frame deste bloco, a mesma coisa ocorre em todos, 

ou não, blocos deste frame. Depois das historietas, seguem-se algumas formulações. Se o leitor 

julgá-las (as formulações) desnecessárias, poderá seguir direto ao próximo. 

 A história mencionada elucida bem a visão budista sobre o Eu: 

 

“Em resumo, essa doutrina prega que o homem sofre devido a seu 

anseio por possuir e manter para sempre coisas que, por essência, são 

impermanentes. Dentre essas coisas, a principal é a sua própria pessoa, 

pois ela é o meio de que se serve para se isolar do resto da vida, o seu 

castelo, no qual pode se retirar e de onde pode lutar contra as forças 

exteriores.” (WATTS, 2016. p.21) 

 

 Essa passagem evidencia a concepção budista de que em última análise não existe uma 

cisão entre o eu e o mundo, e que, portanto, há tantos mundos como pessoas, moléculas 

pulsantes no plano da matéria. Essas moléculas, potências de variação são diversas vezes 

agrupadas em blocos, mais ou menos consistentes, mais ou menos permanentes, porque mesmo 

quando perduram, o que de certa forma sobrevive é a lógica de conexão do bloco, o regime 

intensivo do corpo produzido, e nunca os termos moleculares sempre em mutação. 

 Há sempre uma tentativa de captura destes fluxos conectivos em uma historicidade 

específica e particular, onde acontecimentos, que tenham coerência com o Macro-Mundo, 
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ganhem o campo da consciência e do direito de existir (a vida na cidade). Enquanto outros, por 

não comporem com o Eu aqui descrito, são expulsos da síntese e trancados num porão 

inconsciente (a casa verde). Assim, a cidade subjetiva desfruta de uma certa paz, ou pelo menos 

de uma certa... pacatez arbitrária, ditada pelo sujeito da consciência e moral (Simão Bacamarte) 

que atende às vezes pelo nome de Eu. 

 O que se ensaia então é um fechamento do eu em torno de um frame específico, 

selecionando acontecimentos que tenham concordância com a imagem mental que se faz, 

muito como o processo de constituição de mundo em um paradigma totalitário, formando assim 

um processo de individuação também totalitário, que faz emergir uma “instituição Eu”. O Eu 

vira então um ponto fixo, um ponto de apoio como no exemplo do Koan e Satori conforme 

apresentado no  movimento precedente (p.29-30). 

 “O Buda ensinou que todas as coisas, incluindo esse castelo, são essencialmente 

impermanentes e que, tão logo o homem tente possuí-las, elas escapam” (WATTS, 2016, p.22), 

A citação que procede, quando combinada com a lógica dos fluxos, nos faz lembrar que o eu é 

como a verdade, algo em movimento, e que portanto é fundamentalmente incapturável. 

 Sendo assim as individuações que tentam capturá-lo ou encerrá-lo em um determinado 

Castelo terão que lidar com o problema dos fluxos e dos vazamentos por suas paredes, e então 

deverão lidar com o problema dos devires, das linhas de fuga que não param de se ensaiar, com 

as possibilidades de inovação em constante florescimento, para manter a sua lógica totalitária, 

uma individuação deste tipo (Castelo; Fortaleza) deve tamponar os devires, rejeitar os fluxos, 

ou ainda redirecioná-los de maneira a manter-se enquanto instituição. O que implica este Eu 

numa disposição belicosa com o Fora, com aquilo que escapa à sua lógica transcendente, 

identitária. 

 Um ser assim presidiário em seu próprio castelo é incapaz de compor, deve então 

somente impor ou ainda perecer (não necessariamente o perecimento do organismo vivo, mas 

de um corpo totalitário). É a materialização da lógica ocidental que considera os opostos, as 

polaridades, como excludentes, e isso impede as trocas amorosas, como descrito por Alan 

Watts: 

 

Mas o que nossas instituições sociais reprimem não é apenas o amor 

sexual, a mutualidade, entre homem e mulher – mas também o amor 

mais profundo entre organismo e ambiente, entre Sim e Não, e entre 
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todos aqueles chamados opostos representados no símbolo taoísta 

yang-yin, os peixes preto e branco em eterno intercâmbio. (...) o mundo 

é um sistema de amor. (WATTS, 1972, p.51-52 ) 

 

 Recorrendo novamente ao pensamento oriental vemos como estes opostos podem ser 

tratados como complementares, quando cada um busca em seu outro  potencializar-se e 

potencializa-o mutuamente, se torna mais consistente pela troca e abertura a inovação e não 

pela tamponação da diferença. 

 A proposta acima apresentada pode parecer caótica e confusa devido ao excesso de 

movimento envolvido, mas deve-se lembrar que quando se encara a realidade em termos de 

caminho e movimento, em termo do Tao, esse movimento só é percebido em relação à um 

objeto em repouso, ou em uma velocidade diferente, então aquele que se coloca aberto a 

composição e sendo assim à altura do que se passa, não causa atrito, a composição é sentida 

como um processo orgânico automático, como respirar. É a já descrita ideia de wu-wei. Da 

mesma forma, a tranquilidade estática do castelo se prova ilusória, pois estando em repouso 

gera atrito com o processo da realidade sempre em movimento a sua volta, em resumo, “do 

ponto de vista da existência e o destino: o tornar-se outro é a condição da 

sobrevivência"(JULLIEN, 1997, p.223) 

 Caso contrário nos veremos na mesma posição do triste Simão Bacamarte tentando 

tapar o sol com uma peneira, porque algo sempre nos escapa. Algo em nós sempre escapa. 

Para cada encruzilhada, um demônio 

 

 Era uma vez Alice , uma pequena menina entediada ao lado de sua irmã que lê um livro 

sem figuras ou diálogos (e de que serve um livro...?) quando eis que de repente um coelho 

branco com olhos cor de rosa e atrasado, com um relógio de bolso em seu colete, passa por ela 

(o anômalo; fenômeno de borda) e a menininha decide investigar onde o animal vai com tanta 

pressa, para que estaria ele atrasado, ele se enfia numa toca e a menina sem maiores 

considerações se enfia também (aliança demoníaca) tendo uma queda longuíssima passando 

pelos mais variados itens (zona de indiscernibilidade) chega então a uma sala onde consegue, 

encolhendo e aumentando até caber na porta, entrar no mundo das maravilhas, onde ela irá 

encontrar um sem número de anômalos e realizar um sem número de alianças. (CARROLL, 

2009) 
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  A menininha não constrói um Castelo, ela se entrega ao encontro, ela se abre ao devir. 

"O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos supostamente fixos pelos 

quais passaria aquele que se torna" (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.15) 

 Se a construção de um “Eu-Fortaleza” cria atrito com um mundo sempre em movimento. 

A alternativa do ponto de vista de uma certa individuação a esta disposição belicosa pode ser 

se abrir para uma aliança com a diferença. 

 A questão que se impõe aqui é (sempre entre outras): Como conceber um processo de 

individuação que não faça passar os afetos e diferenças pela porta de um ministério de 

imigração do eu, sempre disposto a barrar fluxos, fechar entradas, e demonizar o fora. Uma 

espécie de Donald Trump. 

 Primeiramente voltemos à ideia da seção anterior de que esse castelo é uma espécie de 

paradigma totalitário, e em última análise ilusório, e se há alguma realidade em que podemos 

tocar é o devir, perde o sentido lidar com uma disposição de tamponagem com ele, 

privilegiando o ilusório em detrimento do real. 

 Vendo desta maneira, podemos afirmar como Gilles e Félix que em detrimento de uma 

relação de oposição violenta "Com o anômalo, a relação é de aliança."(DELEUZE e 

GUATTARI, 1997, p.24), ou seja, em cada diferença que se apresenta, portas de conexão para 

se fazer aliança, uma aliança sempre demoníaca do ponto de vista do instituído, por fazer 

conexão com algo de fora do castelo, algo sujo, profano, do mundo. Mas essa aliança é ela 

mesma o portal para o devir, ela é onde o mundo faz a curva, ela permite adicionar ou remover 

termos de uma multiplicidade, saltando assim de multiplicidade, saltando assim de eu. 

 Essas alianças demoníacas, estes fenômenos que ocorrem na borda do eu podem tomar 

diversas formas, um coelho que passa correndo, um convite de festa, uma fruta do pé, um 

emprego, uma molécula maluca, um filme, uma frase, um rito de passagem, um beijo. Mas de 

qualquer forma, o importante é que o acontecimento seja de alguma forma estrangeiro ao eu 

ao qual ele se apresenta, ele é então uma expressão material do fluxo do real na vida dum 

indivíduo, é assim a própria força de movimento do mundo, a matéria mesma da qual é feita a 

vida. 

 A abertura para a aliança com essas diferenças abrindo a possibilidade de devir (sempre 

devir-outro) nos leva a uma nova concepção de indivíduo e individuação, o indivíduo, o eu, 

perdendo então sua posição hegemônica de Rei do Castelo, se torna um nada, e ganha uma 

disposição crônica para a mutação: 
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Se imaginamos a posição de um Eu fascinado, é porque a 

multiplicidade em direção à qual ele se inclina, acaloradamente, é a 

continuação de uma outra multiplicidade que o trabalha e o distende a 

partir de dentro. Tanto que o eu é apenas um limiar, uma porta, um 

devir entre duas multiplicidades. Cada multiplicidade é definida por 

uma borda funcionando como Anômalo. (DELEUZE e GUATTARI, 

1997, p.28) 

 

 O eu se torna ele mesmo um portal, um verdadeiro dispositivo capaz de operar realidade 

e corpo, não de controlá-los, nunca de controlá-los, mas criar conexões, estabelecer novas 

lógicas de operação a partir do que se apresenta, a medida em que se apresenta. Sendo assim, 

qualquer definição deste dispositivo “eu sou bondoso, minha disposição é farta, sou um 

demônio, sou depressivo, alcóolatra, herege, sábio” não passaria de uma pose feita para a 

câmera, um recorte específico de determinadas forças que podem até compor a multiplicidade 

que é um corpo, intensidades, mas não o encerram nelas. Por ser um dispositivo, o eu está 

sempre em vias de operar novos agenciamentos, novas sínteses. E então quando convocado 

pelo demônio da meia noite (como o de Nietzsche) que gritasse “Quem és!?” não responderia 

decisivamente, falariam de passeios,  fariam uma pose. 

 Este tipo de individuação ao mesmo tempo singular e universal, singular por que é 

irremediavelmente único e autêntico, universal porque é transpessoal por vocação pode receber 

o nome de hecceidade. "São hecceidades, no sentido de que tudo aí é relação de movimento e 

de repouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e ser afetado."(DELEUZE e 

GUATTARRI, 1997, p.40). 

Esse modelo de individuação por hecceidade têm em nossa constelação de ideias uma 

vantagem sobre outras formas de individuação, por dar conta das transformações e fluxos, por 

ver que o frame do eu é sempre parcial e transitório, uma pose, “Nossa você é tão diferente da 

foto”. Uma hecceidade então pode ser comparada em seu aspecto de movimento e 

impermanência aos diversos personagens performados por um ator, realidades mutantes, que 

se plasmam num mesmo corpo, abrindo sempre espaço para a transformação e intercambio de 

termos dessa multiplicidade com outras que lhe sejam fronteiriças. Em outras palavras, há 

espaço para o devir, para a produção de rizoma, novas conexões. Experimente. 
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"Uma hecceidade não tem nem começo nem fim, nem origem nem destinação; está 

sempre no meio. Não é feita de pontos, mas apenas de linhas. Ela é rizoma"(DELEUZE e 

GUATARRI, 1997, p.43). É este caráter de atemporalidade que é próprio a experiência imediata 

do real, que desejamos destacar, em contraste com a ideia tradicional de um processo de 

individuação, enquanto um historicismo do Eu, onde um Eu molar é constituído à partir das 

experiências e memórias precedentes deste mesmo eu molar sempre selecionadas pelo 

ministério da imigração do Eu. Quais irão para o plano da consciência? Quais tornar-se-ão 

inconscientes? Esta ideia parece favorecer o emergir de um Eu tão hegemônico e cheio de si, 

que possibilita a individuação do tipo Rei-Castelo, já descrita nestas folhas. 

 Enquanto isso, em uma individuação por hecceidade por ser ahistórica possibilita que 

os novos termos de uma relação se conectem aos termos já presentes não por uma relação de 

vassalagem, mas por um alinhamento por afinidades, sendo assim, essa pose, chamada eu não 

teria um compromisso dogmático com tudo o que se passou, e estaria livre para produzir 

realidade para além “do bem e do mal” e quando digo isso quero dizer, para além de qualquer 

seleção de uma consciência hipertrofiada presa em fazer coerência histórica consigo, não age 

pela lógica da História, mas pelo regime das afetabilidades, sendo assim o eu poderia ser 

descrito como: "Plano de consistência povoado por uma matéria anônima, parcelas infinitas de 

uma matéria impalpável que entram em conexões variáveis."(DELEUZE e GUATTARI, 1997, 

p.35) 

 Ainda sobre uma individuação por hecceidade vale ainda ressaltar sua dupla grafia 

como ecceidade:   

 

Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, 

um sujeito, uma coisa ou uma substância. Nós lhe reservamos o nome 

de hecceidade. Acontece de se escrever ‘ecceidade’, derivando a 

palavra de ecce, eis aqui um erro, pois Duns Scot cria a palavra e o 

conceito a partir de Haec, ‘esta coisa’. Mas é um erro fecundo, porque 

sugere um modo de individuação que não se confunde precisamente 

com o de uma coisa ou de um sujeito. Uma estação, um inverno, um 

verão, uma hora, uma data tem uma individualidade perfeita, à qual 

nada falta, embora ela não se confunda com a individualidade de uma 

coisa ou de um sujeito. São hecceidades, no sentido de que tudo aí é 

relação de movimento e de repouso entre moléculas ou partículas, 
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poder de afetar e de ser afetado. (DELEUZE e GUATARRI, 1980, 318-

319, apud ORLANDI) 

 

 Sendo assim, o que se chama de eu, é um recorte espaço-temporal (frame) destas 

conexões entre termos, funcionando sempre por afinidade e ressonância, em um exemplo 

cotidiano isso significa que uma mesma pessoa pode se identificar (eu) de maneiras distintas 

ou até contraditórias no curso de sua vida (ou até mesmo de um dia) dependendo com que 

outras forças entra ou deixa de entrar em contato, isto é em composição. De certa forma 

pequenas variabilidades nas descrições ordinárias de si vazam por entre as paredes do Eu-

Castelo, ele, porém é incapaz de extrair do que não quer, sua potência poética. 

 E de uma pose para outra, pulamos através de pontos de contato, que alteram as 

dimensões da multiplicidade-eu, sendo assim alteram a própria multiplicidade, se mantendo 

em movimento. A individuação que lida com esses fluxos com abertura para composição (e 

não com ferramentas protetivas do ego) colocando o eu não enquanto uma identidade cristal, 

mas como um dispositivo que opera contato com mundos, e tem a vantagem de não tentar parar 

o fluxo, retê-lo para que este seja analisado, podendo então, no lugar de “o que isso é? ”, pensar 

“o que isso opera?” “o que estes eus podem?”. Porque: “Se o vento parasse por um segundo 

para que pudéssemos capturá-lo, ele deixaria de ser vento. O mesmo é verdade com relação à 

vida. ” (WATTS, 2016, p. 51) 

 Lembremos do Tao e do movimento de composição sem fim entre seus elementos, seu 

processo de regulação, a sabedoria taoísta nos traz a imagem da água que flui para fora dos 

obstáculos, de seu eterno movimento, que mesmo assim não a faz perder o aspecto de 

serenidade e calma, ela se situa abaixo de tudo, mas todos os seres vivos, sempre recorrem a 

ela. Ao mesmo tempo traça sulcos no solo e toma a forma do recipiente que envolve. A ideia 

de uma individuação por hecceidade, tem, portanto, ressonância com o Tao no sentido de 

evocarem forças isto é, atrações. 

 Mas para isso é preciso compor com a diferença. 

Para cada salto, um risco 

 

 Em “O Pequeno Príncipe”, um aviador despenca no Saara e encontra um pequeno 

príncipe, que veio de um outro planeta e este pequenino conta ao aviador histórias de suas 

viagens antes de chegar à Terra. Dos encontros que o principezinho tem em sua jornada, valem 

ressaltar dois, o primeiro sobre um homem que fica ocupado em contar estrelas todo o dia, e 
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assim, segundo ele, ele as possui e guarda, ele está tão fechado em seu mundo que nota o 

príncipe como um estorvo ao seu sério afazer, ele está preso em seu círculo auto-alimentativo 

e nenhuma diferença poderá ser tolerada, este corpo pendeu para um extremo, uma espécie de 

totalitarismo de si. O segundo é o encontro com o bêbado, que bebe uma garrafa atrás da outra, 

sem cessar, para esquecer que não tem dose, tem excesso. Este também está preso em um 

sistema auto-alimentativo, aonde a linha de fuga se tornou linha de abolição. (SAINT-

EXUPÉRY) 

 O regime de intensidade no eu, a vida como um exercício pleno de 

desterrritorialização\territorialização constantes a cada instante tem seu risco, se Yin e Yang são 

faces polarizadas, ao mesmo tempo, distintas, e o mesmo corpo, a soberania de um acaba por 

atrapalhar o dispositivo. Se é negativo trancar-se feito Simão Bacamarte, também o é perder-

se nos desvios (não mais tomar corpo como uma soberania do Yang) feito o bêbado do Pequeno 

Príncipe, citando Gilles e Félix: “Não digo sabedoria, mas prudência como dose, como regra 

imanente à experimentação: injeções de prudência. Muitos são derrotados nesta batalha. ”  

(DELEUZE e GUATTARI, 1996, p.10) 

 E é aí que devo recorrer novamente à sabedoria oriental e ao I Ching. O Hexagrama nº 

24, Fu, ou “o retorno” representa um ponto de transição, ele é composto por uma base Yang 

sobre a qual se empilham cinco traços Yin: 

 

 

 Nesse hexagrama a situação apresentada é a de uma extrema passividade, de uma falta 

de iniciativa plena, estagnação (pela preponderância do Yin). Mas eis que se ensaia 

subterraneamente um tom de Yang, um tom de transformação, e como a lógica do clássico da 

mutação é a lógica do fluxo, esta potência criadora reverbera por toda a figura num movimento 

de devir. O se que deve lembrar é que, é preciso ouvir a mutação que se ensaia no subsolo, uma 

escuta muitas vezes mais semiótica que verbal do que se passa, uma verdadeira análise, e então 
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se regular de acordo com sua lógica imanente, por isso o equilíbrio de forças do clássico uma 

completa atividade de regulação. Não poderia ser estável, isso seria estagnação. 

  Não deixar a linha de fuga se tornar linha de abolição ou morte, é com essa função que 

me disponho a ilustrar este texto quase solene com o I Ching, talvez por estar pessoalmente 

implicado com a filosofia, tenho visto pender a corda bamba e dançado ao som dela, e à minha 

direita já se tornou pedra um homem, à minha esquerda já se desfez um outro, há sempre o 

risco, mas também... há sempre o Riso! 

 

“Em suma, a única duração verdadeira nasce da regulação: quando o 

curso seguido se mantém sempre no “centro”, em equilíbrio, através 

das contínuas variações. Não tanto a despeito destas, como se poderia 

acreditar à primeira vista, mas antes tirando proveito delas. ” 

(JULLIEN, 1997, p.112) 

 

 Ou seja, mais uma vez lembrando do Hexagrama Fu, é justamente porque os cinco 

traços superiores são Yin, isto é, receptivos, que eles podem compor com a mudança que 

reverbera do subsolo, ou seja, é preciso estar em estado de receptividade para dar o salto de 

uma situação de estagnação para o caminho. Com essa figura, o clássico da mutação nos ensina 

precisamente que é preciso saber ouvir o processo de mutação sempre constante, as forças em 

pleno movimento, em ordem de compor com elas, e não somente se traumatizar com uma de 

suas polaridades e acabar prisioneiro da outra, acabando assim com a relação de troca amorosa 

que forma o real, em proveito de um espírito belicoso. 

 Sendo o eu tal qual o real, ambos dispositivos, eles devem estar bem regulados para 

funcionarem em harmonia, por regulação, uso o conceito como o definiu François. 

 

“A regulação, diz-nos o dicionário, designa ‘o processo pelo qual um 

mecanismo ou um organismo se mantém num certo equilíbrio, 

conserva um regime determinado ou modifica seu funcionamento de 

maneira a se adaptar às circunstâncias’." (JULLIEN, 1997, p.194-195) 

 

 A existência é um exercício de continuar respirando. 
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 Se existem ainda pontos de apoio que devem ser soltos para abrir-se para o novo, 

existem também pontos de propulsão, que às vezes são pessoas, às vezes objetos, animais, 

práticas, uma miríade de coisas, multiplicidades as quais é possível sempre recorrer como a um 

parceiro de dança, de maneira a formar nessa díade um corpo só, uma dança onde cada polo 

propulsiona o outro, como o yin e o yang, uma mutação acompanhada... dança. 

 Cabe a clínica mapear com quais elementos se estabelece uma aliança propulsora, e 

com quais elementos se constituem agenciamentos constrangedores, uma clínica que fuja dos 

termos concretos e se entregue ao regime dos encontros e dos atravessamentos para poder 

cartografar as forças e entender que a pose é só na hora da fotografia, de resto fluxo. 

Para cada frame, uma assinatura 

 

 Chegamos então ao desenlace deste frame. 

 Se existe um tipo de Individuação-Castelo que tem profundas ressonâncias com o 

Macro-Mundo já descrito, e se podemos de certa forma opor a ele a individuação por 

hecceidade ou ainda correndo por fora das dicotomias ocidentais, uma individuação na qual 

mundo e eu não estejam separados, mas coexistam e se gerem mutuamente como a mãe e o 

filho, aonde o exercício de si é manter-se em regulação com o fluxo do real, Tao, ao ponto em 

que se torne patente a permeabilidade entre o fluxo do real e um eu, qualquer que seja, que 

revela em última análise uma inseparabilidade entre ambos. Sendo assim, o processo de 

individuação que viemos propor, se passa não apesar do mundo, ou ainda sob influência do 

meio “externo”, mas se passa com e por ele. O mundo e eu sendo apenas dispositivos capazes 

de operar e mover o real. 

 Portanto, um eu é um platô, uma jangada que surfa o rio sem mar do real, pode-se passar 

de uma jangada a outra e a outra e outra, quando elas constituem vizinhanças, pode-se voltar a 

uma jangada (que já tocada pelas águas é um pouco outra), pode-se até adicionar ou remover 

tábuas de uma plataforma, então o eu ganha um quê de impessoalidade, perdendo a sobriedade 

altiva do Rei no Castelo, e ganhando o nomadismo das tartarugas marinhas (no caso, 

ribeirinhas). 

 O eu se torna então um ponto de contato, um frame de um jogo de forças singular, 

sempre à deriva, rolando na projeção para fazer o filme, se individuando de um platô ao outro 

face às mutações do real. 

"Você é longitude e latitude, um conjunto de velocidades e lentidões 

entre partículas não formadas, um conjunto de afectos não subjetivados. 
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Você tem a individuação de um dia, de uma estação, de um ano, de uma 

vida (independentemente da duração); de um clima, de um vento, de 

uma neblina, de um enxame, de uma matilha (independentemente da 

regularidade). Ou pelo menos você pode tê-la, pode consegui-la. " 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.42) 

 Se declaramos então que um Eu-Castelo, que é sempre coerente consigo mesmo, 

portanto fechada aos acontecimentos sempre em fluxo do real é algo que ostenta uma 

estagnação, uma morte por enferrujamento. Se dizemos também dos perigos de jogar-se 

demasiado nas mãos dos acontecimentos numa desterritorialização sem territorialização. Para 

que nossa crítica ao paradigma totalitário seja pertinente resta a pergunta: o que então podemos 

tirar como inspiração ao navegar esse rio? 

 Recorremos novamente ao pensamento taoísta e dizemos: tomemos como inspiração a 

mutação, sendo assim, tendo ciência da lógica imanente das forças não se paralisar face a 

mutação e ainda saber compor com ela, não impor sobre ela como numa normopatia, ou deixar 

que se imponha sobre si como nas linhas de abolição. Essa acolhida positiva da mutação: 

 

"É preciso, então, com efeito, fazer uma pergunta: como é, já que nada 

se repete jamais de modo exatamente igual e já que o real está fadado 

a uma constante inovação, que possamos contudo não nos sentir 

apanhados de surpresa por sua evolução? é que, devemos compreender, 

a experiência do desenrolar se transforma a partir de si mesma em 

presciência de seu funcionamento e permite então que, longe de nos 

deixarmos surpreender e paralisar pelo curso inovador das coisas, 

possamos estar abertos a ele e permanecer numa disposição de 

iniciativa em relação a ele. Pois a experiência adquirida não nos forma 

apenas para o retorno do mesmo, cíclico e estéril, ela nos prepara 

também para a espera do outro, para a acolhida prevísivel da diferença. 

Assim, a adaptação se realiza antecipadamente,  e a intuição das 

mudanças a vir permite abrir-lhes o caminho."(JULLIEN, 1997,  p.180) 

 

 No trecho acima vemos como favorecer uma disposição yin, isto é receptiva, face ao 

fluxo do Tao, não conduz à passividade plena, pois esta disposição abre caminho para a 
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diferença, para o devir, e possibilita que o dispositivo do eu possa funcionar de outras formas, 

sendo assim, dispor-se receptivo à mutação pode possibilitar uma atitude ativa e proponente, 

ou seja yang (nunca um sem o outro), em relação ao curso dos afetos, possibilitando assim, que 

a linha de fuga se desdobre até outras consequências, desenhar um salto, de jangada em jangada, 

não tentando se agarrar aos dispositivos sociais de eu e mundo, permite fazer uso deles. Isto 

porque como já foi dito, o mundo é um sistema de amor, este tipo de ação ao mesmo tempo yin 

e yang, receptiva e proponente, passiva e ativa caracteriza o wu-wei, a não-ação, ou ação sem 

esforço. 

 

“Talvez wu-wei possa ser mais bem compreendido pelo seu contraste 

 com o seu oposto, yu-wei. (...) enquanto yu significa tentar captar 

o que é ilusório (...) wu não é somente “não segurar” mas também a 

aceitação positiva da ilusão e da mudança. (...) Trata-se portanto do 

princípio de controlar as coisas entrando em harmonia com elas, do 

domínio através da adaptação.” (WATTS, 2016, p.37) 

 

 Em outras palavras, não tentar dominar o mundo, nem mesmo esperar dominar o 

próprio eu, e então assim a composição se torna possível; é como o ator que no momento que 

se lembra de atuar perde o personagem ou o músico, que ao pensar na próxima nota a ser tocada 

sai da harmonia. 

 Se os exemplos são artísticos, é porque a arte pode, não capturar, mas expressar afetos 

de outra forma mudos, e então se falamos em composição de uma sinfonia, de um quadro, de 

um personagem, de uma poesia, podemos também falar da composição de um eu, ou ainda de 

uma vida, ou ao menos assim desejemos. 

 Lembrando dos pontos de propulsão citados no final do segmento anterior deste texto 

dizemos e não estamos sozinhos, o eu é um dispositivo altamente adaptável, e por todo o canto 

existem alianças a serem feitas, nem sempre humanas, algumas vezes como no amor conjugal 

ou uma amizade duradora, sendo ela também uma forma de amor, ou mesmo na relação com 

uma história ou lugar ao qual não se para de voltar, é possível que cada termo encontre no outro 

a propulsão que o levará sempre para a mutação seguinte, sendo assim vemos surgir a 

individuação de um casal, de um grupo, de uma praça, formando assim um eu composto, 
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porque este dispositivo, eu, é como o Tao, não é capturável, porque seu movimento não é 

programado e previsível, mas espontâneo e sem esforço. 

 Quando se muda a visão do eu para esta configuração surge-nos um desafio: “Assim 

toda dificuldade da psicoterapia e da libertação é que os problemas a que elas se dirigem estão 

nas instituições sociais em cujos termos pensamos e agimos.” (WATTS, 1972, p.50) 

 Ou em outras palavras, como podemos nós clínicos lidar com as demandas identitárias 

daqueles que se cristalizaram eu um paradigma totalitário, ou ainda como trazer a pessoa para 

um estado de composição com os outros, com o mundo, para a percepção de que o eu ele 

mesmo é uma fábrica de mundos e uma multidão de outros? Como evidenciar a vida como um 

processo mais amoroso que belicoso? 

 É preciso liberar estas potências de tornar-se outro, ou ainda de tornar-se algo, para dar 

espaço à espontaneidade e a criação, a ideia não é nova, mas é pertinente como nunca face à 

rigidez que se tem visto nos modos de individuar produzindo subjetividades enrijecidas que 

entram em conflito, seja do plano micro ou Macro político. 

 Tendo em mente a noção do eu enquanto um dispositivo capaz de operar mudanças, e 

vendo que este dispositivo é ele mesmo uma multiplicidade de forças, propomos fazer com ele 

experimentações de deslocamento e recolocação para possibilitar a visão de um novo ângulo 

sobre alguma situação que se ensaie de maneira a libertar a pessoa da estagnação de uma vida 

já fechada e instituída, para a experiência da vida em si, isto é, dos encontros, dos devires. “O 

desafio, então, é o de se liberar a aliança do controle gerencial da (e pela) filiação, liberando 

assim suas potências “monstruosas”, isto é, criativas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, P126) 

 Trata-se de estabelecer alianças e traçar estratégias para se potencializar através das 

mutações. 

 Se no primeiro movimento buscamos entender o real, e no segundo frame buscamos 

apresentar como o eu pode ser um dispositivo, no próximo patamar nos arriscaremos mais um 

pouco e tentaremos propor uma maneira de operar realidade, fazendo as noções de uma 

filosofia da imanência, oriental e ocidental colidirem com o teatro, tentando extrair desse 

encontro afetivo sua potência clínica. 
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  Terceiro Ato: Lila 
 

 Prólogo: “Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar que inspire!”  (DE 

CAMPOS) 

“Derrame-me a Natureza sobre a cabeça ardente 

O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, 

E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.” (DE 

CAMPOS) 

 

 É chegado o momento do terceiro ato. As luzes tremeluzem, as cortinas se agitam dando 

lugar a um palco por onde flutuam máscaras anônimas, e dançando a música francesa surgem 

os atores (forças) para dar luz, som e fúria à cena. 

 Nas páginas precedentes apresentamos uma quebra para traçar linha de fuga do 

Paradigma Totalitário, tome ele a forma de um Macro-Mundo ou de um Eu-Castelo, isto por si 

só bastaria, acredito, para uma crítica paradigmática, mas me considero mais artista que 

filósofo, não me interesso por pensamentos frios e sem emoção, não sou um lógico agudo, 

muito menos um cientista rigoroso, estaria então para mim incompleto este escrito caso tentasse 

me passar por um desses. 

 No entanto, me apresento sem ocultar meus desejos, este terceiro Ato buscará trazer a 

crítica paradigmática para a “vida real”, buscar ferramentas para desfazer a barreira entre o eu 

e o mundo, entre o eu e o outro. Convido-os a embarcar comigo nesta jornada mágica para 

imaginar como o Teatro pode usar o eu enquanto dispositivo para operar desvios efetivos e 

singulares na vida, através de seu tornar-se outro descompromissado e emancipador. Então, 

como força final na trindade deste texto apresentamos a noção da vida enquanto Lila, isto é 

brincadeira, sendo assim temos a trindade de termos que dobram esta análise, Fluxo, Pose, Lila. 

 Para realizarmos esta empreitada percorreremos um caminho singular, eis o mapa para 

que o leitor (ou autor) mais distraído não se perca. 

 Começaremos por prestar uma homenagem à Espinosa, que mesmo não tendo sido 

citado, foi importante para esta empreitada, nos perguntando, “o que pode um corpo?” mais 

especificamente recapitulando sobre a potência de um Eu-Castelo e seguiremos para o 

entendimento (pensando com os chineses), de como o tornar-se outro gera uma ampliação de 

potências, para então pensarmos as desterritorializações/territorializações de um eu que se 

inventa a medida em que age, para nos conduzir a uma união eu-vida, buscaremos então 

descobrir o lugar da consciência de uma maneira prática, nos conduzindo novamente a noção 
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de wu-wei e Lila, a partir daí a brincadeira começa, vendo como podemos extrair potencial 

clínico das linhas de fuga apresentadas, e tentaremos no final, tocar os lábios do amor. 

 Apertem os cintos, boa viagem. 

 

Cena I: O que pode um corpo? 

 

 As cortinas se abrem, no fundo de cena uma torre de castelo, um Rei solitário (como 

Simão Bacamarte) toca no seu acordeão as mesmas notas da sua infância que já esqueceu. 

 Eis o Eu-Castelo, dançando ao som de sua própria música, o Rei já é velho, e as crianças 

da vizinhança tem medo de chegar mesmo em seu jardim, os adultos, eles mesmos em seus 

próprios castelos comentam aos cochichos do Rei que tornou-se prisioneiro de si em sua 

própria Fortaleza. Que pode este Rei? Certamente, não impor a lei já que é o único habitante 

da torre, mas ele tenta, impõe a lei, mesmo a si mesmo, com a ajuda de um espelho, já falamos 

sobre isso no segundo frame, mas não custa repetir: ele está trancado em si, em uma Fortaleza 

cheia de departamentos e ministérios, absolutista que é, é incapaz de compor, pode apenas 

impor, ou ainda perecer, sendo assim, é natural que veja a força criativa das crianças (linhas de 

fuga) na beirada do seu castelo, como uma horda de mongóis armados com flechas em chamas 

e armas de cerco.   

 Veja bem: “O mundo existe para nós na medida dos nossos meios de assimilá-lo” 

(WATTS, 1972, p.40), Acontece que este Rei já delimitou tão bem os afetos que passam por 

suas paredes e os que são barrados na entrada, que seu Macro-Mundo já está fechado para a 

inovação e a diferença; sendo assim este corpo (Rei) não faz novas conexões, não deixa seu 

Castelo, o qual (o Castelo) se encontra como objetivo e causa de todas as coisas. 

"Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode ele, 

isto é, quais são seus afectos, como eles podem ou não compor-se com 

outros afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para destruí-lo 

ou ser destruído por ele, seja para trocar com esse outro corpo ações e 

paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente." (DELEUZE 

e GUATTARI, 1997, p.37) 

 Tendo em vista a reflexão apresentada acima, vemos bem o que pode este Rei, e sejamos 

honestos, não é muito. Colocar-se em disposição belicosa com a diferença é mais que um erro, 

já vimos, quando se opera o mundo como um sistema de amor; sendo assim há um desvio, um 

movimento clínico necessário para aumentar as potências de vida deste corpo. 

 O Rei olhando-se no espelho monumental do quarto sobre o qual há um busto de Apolo 

\ deita o acordeão na cama \ vê as rugas de rigidez em seu rosto \ vê as crianças na rua pela 
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janela \ também quer brincar na rua, mas sua posição não o permite \ volta-se mais uma vez 

para o espelho \ vê uma lágrima que escorre no canto de seu olho \ deita a coroa e cetro no altar, 

e dorme um sono sem sonhos, após um dia sem palavras. 

 

Cena II: Gríma 

 

 A luz se apaga na janela, entra em cena o criado o Rei, Gríma um bobo da corte que 

também cuida das necessidades do Castelo. Ele é o máximo de “outro” permitido nas 

dependências da fortaleza, não tanto por ser considerado essencial, mas inofensivo, ou nas 

palavras de Watts: 

 

“Porque no sistema de valores da civilização, de sobrevivência 

compulsiva, o artista é irrelevante. Ele é encarado como um mero 

decorador que nos entretém enquanto trabalhamos. Como menestrel 

itinerante, ator, palhaço ou poeta, ele pode ir por toda parte porque 

ninguém o leva a sério. ”(WATTS, 1972, p.163) 

 

 Esta relação tenta evidenciar, que há sempre um parvo escondido no Eu-Castelo, 

partículas de infância e brincadeira ignoradas por serem inofensivas. Ainda que não se tenha 

relacionamento com elas, é comum que haja um flerte, uma piada, mesmo que repetitiva; 

assistir a um filme ou experimentar um novo alimento, por exemplo, são sinais disso, 

diferenças experimentadas, sempre dentro do controle do Rei, mas ainda assim... diferenças. 

 O bobo arruma o quarto, veste sua máscara e tenta animar o Rei que naquela manhã 

tinha um humor especialmente melancólico. Gríma conta das suas viagens e das pessoas que 

encontrou, conta também das canções de guerra da tribo Araweté: 

(...)nas quais o guerreiro, por meio de um jogo deítico e anafórico 

complexo, fala de si mesmo do ponto de vista de seu inimigo morto: a 

vítima, que é o sujeito e o assunto do canto, fala dos Araweté que matou, 

e fala de seu matador – que é quem “fala”, isto é , quem canta a fala do 

inimigo morto – como se de um inimigo canibal (ainda que entre os 

Araweté só se comam palavras). (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, 

p.160) 

 O Rei, já calejado de tantas guerras e batalhas, tendo vencido tantos inimigos que 

impuseram cerco à sua morada, acha a ideia interessante, ser vangloriado pelo inimigo que 

assassinou, sorri e brinca com a ideia com seu bobo. 
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 Gríma era também um habilidoso artesão de máscaras, coisa que seu ofício pedia, e ele 

combina com o Rei que para aumentar sua glória o Rei poderia experimentar a máscara de um 

de seus inimigos e enaltecer a si mesmo no ato. O Rei, vaidoso, concorda em tentar. É então 

que a pequena diferença inofensiva ganha potência de mover realidade. O artesão se retira com 

a promessa de voltar no dia seguinte com a máscara pronta para tentarem, e o Rei volta ao seu 

acordeão. 

 No dia seguinte, o sempre mascarado parvo retorna, e ao encontrar o Rei cede-lhe a 

máscara que preparara, pede então que o Rei se concentre e tente encarnar o inimigo derrotado, 

para que possa enaltecer o soberano de maneira mais apropriada, o Rei então fecha os ohos e 

se concentra, mas ao abrir os olhos eis que o bobo havia removido sua máscara de palhaço e 

posto uma que mostrava o rosto do suserano, havia também se apossado do cetro e coroa, o 

Rei fica nervoso e o suor escorre frio por suas mãos. Toma seu tempo, e então começa: 

vangloria seu matador com termos que soam artificiais; acontece que abaixo da máscara ele 

ainda era de certa forma o Rei. O bobo não se incomoda e ouve tudo com vaidade. Ao final ri 

da situação, repara então que o triste soberano esboça também um sorriso. O Rei permitiu-se 

experimentar ser qualquer coisa que não ele mesmo, e isso moveu algo dentro de si, ele não 

sabia bem o que, mas sentia um farfalhar de asas no peito. 

 Lembremos do I Ching novamente, ele nos apresenta dois hexagramas interessantes, 

T’ai ou progressão e Pi ou estagnação, ambos são compostos pelos mesmos trigramas, céu e 

terra, porém em posições invertidas. Ei-los respectivamente T’ai e Pi: 

 

 

 

 

 

 

         

                       PI  

 

 Um é o exato espelho do outro, porém em T’ai o céu está abaixo e a terra está acima, e 

em Pi cada trigrama se encontra em seu lugar cativo, o céu yang acima e a terra yin abaixo, 

assim sendo somos levados a refletir o porquê de Pi apresentar a estagnação e T’ai a progressão, 
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a resposta é simples, porém profunda. No pensamento chinês quando as coisas estão por demais 

ajustadas e sobre controle, isso representa uma espécie de ausência de movimento, está tudo 

em seu devido lugar, o Rei no seu Castelo, mas quando os termos invertem suas posições, isso 

não mostra uma revolução, mas uma dança, cada termo moveu-se em direção ao outro, e esse 

movimento é o que possibilita  a progressão, pois cada polaridade busca em seu oposto 

complementar operar movimento, seguir fluindo no ritmo do Tao, sendo assim, quando o Rei 

coloca a máscara e se desloca para a pele de seu oposto (sendo o Rei o Eu-Castelo e o inimigo 

derrotado a diferença) isso permite que ele realize um pequeno deslocamento clínico, permite 

que ele opere de um outro lugar, houve uma desterritorialização do eu. 

 O Rei riu, gostou da pequena brincadeira, deitou fora a máscara e disse a Gríma que foi 

divertido mas que voltaria aos seus sérios afazeres. Gríma consente e sai, mas o Rei viu o 

mundo através de outros olhos, experimentou outra pele, e isso plantou em seu peito de pedra 

uma semente de lótus que pode, se bem cuidada, desabrochar. 

 Naquela noite ele tocou acordeão sem vestir coroa. 

 

 Cena III: Manufatura 

 

 O cenário agora é a sala térrea da torre, longe do espelho de Apolo, em frente a uma 

longa mesa de jantar, na sala com porta para o jardim frontal, o Rei termina sua refeição e 

contempla suas flores murchas, quando chega Gríma com uma grande sacola, o jazz dos anos 

30 toca na vitrola, o mesmo disco arranhado, mas na face do Rei algo mudou, ele sorri com o 

brilho dos olhos ao ver o bobo com sua máscara de palhaço, como de costume. 

 O servo nota o brilho, mas sabe que não é o momento de desafiar a hegemonia do Eu-

Castelo, ele deve seguir pelo caminho do artista, bobo e inofensivo, porque inferior (como a 

água) ao soberano, ou nas palavras de Watts: 

 

Mas entre todos os moralistas, religiosos ou não, há a tendência a tratar 

a ética como língua morta, a empregá-la como o latim é empregado na 

Igreja Católica. Em outras palavras, a autoridade mostra resistência 

muito maior a inovações e mudanças éticas do que a mudança 

comparáveis em linguagem e arte. (WATTS, 1972, p.156) 

 

 Gríma sabe que se deseja operar alguma mudança na vida do Monarca, deve prosseguir 

pelo caminho sem esforço de apresentá-las tal como se apresenta uma brincadeira, então ele 

senta-se no tapete de uma forma atrapalhada, arrancando um risinho do suserano, e mostra o 
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que trouxe, espalha pelo tapete os materiais que porta  para a confecção de máscaras, e sobre 

o pré-texto de que já havia terminado os afazeres do Castelo, convida o rei para se juntar a ele 

e construir máscaras que retratem bem os diferentes momentos áureos de seu Mestre. 

 O Rei aceita a oferta, afinal que mal pode fazer produzir decorações que o glorifiquem, 

eles se põem ao trabalho, e a cada máscara produzida, a cada papel desempenhado, o Rei insere 

sua arrogância, que o bobo faz questão de transformar em outra coisa, para ele o importante é 

que o Rei esteja por alguns momentos esquecendo de sua majestade e se entregando a um 

passeio por seu passado. 

 O bobo não ignora, porém, um fato simples, sabe que a memória do Rei não é 

exatamente fidedigna, sabe que é impossível voltar ao passado, mas aproveita da disposição 

do Rei de rever o seus feitos para equivocar sua identidade. 

 Este encontro onde o Eu se colide com um outro, seja este outro um personagem 

completamente fictício ou uma releitura de alguém existente (mesmo que de si mesmo), pode 

ser afirmado como produtor de devires se nos lembrarmos do I Ching, e podemos até usar o 

mesmo argumento usado por François Jullien para propor a aproximação do pensamento 

ocidental com o oriental: 

 

Ao fazer a experiência de uma outra inteligibilidade (outra não tanto 

por seus conteúdos, mas por seus modos de elaboração)? Uma que 

poderia não mais se interrogar apenas de dentro, a partir de sua própria 

história, mas considerar também de fora. Quer dizer, encontrar 

finalmente um fora de si mesma (e que já não seria mais projetado por 

ela), sair de si. Uma ocasião, para ela, de remontar a suas escolhas 

implícitas, seus partis pris enterrados; e, por aí, ao desalojar seu próprio 

impensado, renovar com mais audácia, porque de modo mais radical, 

seu questionamento. (JULLIEN, 1997, p.243) 

 

 O Rei e o bobo se lançam nesse jogo de máscaras, ora vestindo uma, ora outra, 

produzindo monólogos sobre si e brincando de produzir falas sobre o mundo visto por olhos 

outros. A partir disso, o jogo que ocorre é o seguinte: o Rei passa a navegar por alguns instantes 

o rio sem mar da vida, pulando de jangada em jangada em direção a um passado ao qual se 

pensa retornar, mas que, na verdade, vai se inventando à medida que, nele, busca sua potência, 

para além de um Rei sem séquito. Neste estranho retorno o Rei difere e se não o foi possível 

compor com os outros, passa a compor diversamente consigo mesmo, passando aos devires 

outros de cada máscara que porta. Assim, após algumas horas de jogo, passa ele mesmo a 
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habitar uma zona de indiscernibilidade, por um instante se esquece de ser Rei não mais se 

reportando ao Eu-Castelo. 

 A arte é uma forma potente de desterritorialização, no caso da música a voz, no caso da 

pintura o rosto, no caso da poesia a linguagem, no teatro, com ou sem máscaras, a potência 

clínica reside na desterritorialização do eu. Em outras palavras, ele arromba as paredes do Eu-

Castelo dando passagem aos devires. 

 Dias se passam, e a brincadeira de máscaras vira rotina no castelo, o Rei cada dia mais 

esquece de vestir sua coroa (ainda que às vezes se lembre), progressivamente eles arriscam ir 

um pouco mais longe de sua realidade com as máscaras, ensaiando novas possibilidades, ou 

como disseram Deleuze e Guattarri: 

 

Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato, 

experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar 

favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga 

possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, 

experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades, 

ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. (DELEUZE e 

GUATTARI, 1996, p.22) 

 

 O Rei e seu parvo gradualmente experimentam estas partículas de terra nova, saltando 

de jangada em jangada no rio sem mar, sendo assim, por ir ao encontro de outras polaridades 

(como no I Ching) aumentando suas possibilidades, não por uma progressão lógica, mas 

fazendo rizoma. 

 Dito isto, me lembro, ainda não introduzi definição de rizoma neste texto, não me 

deterei nela demasiado tempo, vamos direto ao ponto: 

 

Resumamos os principais caracteres de um rizoma: diferentemente das 

árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com 

outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 

necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes 

de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos 

(DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.31) 

 

 Estas operações de tornar-se outro, mostram sua potência porque podem fluir pelas vias 

da arte, não tendo, portanto, quaisquer obrigações com a lógica e os números dos homens sérios. 
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Sendo assim, possibilitam a aliança de um ponto com qualquer outro, fluindo por meio de 

zonas de indicernibilidade, devires, até alcançar alguma potência, e depois mutando em algo 

outro de acordo com as vizinhanças que se apresentem, isto é, possibilidades. 

 O velho e o parvo agora cansados, a comer e fumar cachimbos, conversam sobre seus 

jogos, quando o parvo citando um místico americano diz: 

 

(...) o papel do ego é um papel para ser representado. A vida de cada 

um é um ato sem ator, por isso sempre se reconheceu que o insano, o 

homem que perdeu o juízo, é uma paródia do sábio que transcendeu o 

seu ego. (WATTS, 1972, p.71-72) 

  

Cena IV: Mais alto que palavras 

 

 Mais um dia no Castelo, o rei acorda, se alimenta e espera, ansioso e despido de coroa 

e cetro, pelo bobo que lhe traz alegria, pelo jogo de tornar-se outro que produz em si uma 

mística que a tudo distorce, refaz, as máscaras e os personagens que encarnam se tornam um 

portal para a imanência, uma verdadeira micro-revolução criadora se opera no corpo do rei, e 

ele sente que algo vibra diferente em seu corpo, algo sorri diferente em seus olhos, algo ressoa 

diferente quando vê as crianças brincando em seu jardim agora florido. 

 Chega sorrateiro o bobo, a quem o rei questiona acerca do que tem sentido, o bobo não 

explica, mas valoriza o que foi dito, o rei teve uma experiência imediata com o fluxo da vida e 

abriu-se para o devir a partir disso, seria inútil tentar formular, isto é moralizar a mutação em 

uma fórmula de significância, afinal: “(...) pensar em conceitos é colocar uma barreira entre 

nós e o Tao.” (WATTS, 2016, p.38) 

 Esta experiência de ver o mundo através do outros olhos, de mesclar a consciência com 

o fluxo da vida é de certa forma comparável ao Satori, isto é, um relâmpago que nos teleporta 

para a atemporalidade do Tao após sairmos da prisão do Eu-Castelo, um rosto de ferro que 

pensamos não poder viver sem, mas ele tapa nossos poros... 

 O bobo convida o rei para um passeio pela vila. O rei, que há muitos anos não saia da 

torre concorda relutante, marcando assim uma abertura radical, mostrando que as vezes os 

afetos não vazam por entre os blocos de concreto da fortaleza, mas a tomam de assalto e 

transbordam através de suas ameias. Em outras palavras, as máscaras até eram rostos de 

mentirinha, a brincadeira de se tornar outro também, uma mentirinhazinha, mas a 

transformação que se opera é real. 
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 Pelo passeio o velho vê antigos conhecidos, e outros que ele observara apenas por entre 

as grades de seu altivo quarto, o velho se vê num mundo que não pode controlar, um mundo 

de composição, que começou subterraneamente ao firmar aliança com o bobo, mas que agora 

se espalha em todas as direções, fazendo rizoma, produzindo desvios. 

 De volta do passeio os agora amigos se sentam para um chá, o passeio e a convivência 

com o bobo transformaram a guerra que o Rei vivia com os outros, a contenda dos opostos, em 

um jogo de opostos, ou ainda uma brincadeira entre as polaridades sempre em movimento, em 

fluxo. 

 Em meio a tantas experiências, com outros olhares e outras consciências, o rei é levado 

a questionar: quem é ele? Qual sua identidade mais profunda e essencial? Ele se envolve em 

longas conversas com o bobo e longas caminhadas pelo jardim e pela vila, sempre pensando 

em para quem exatamente esta interação era um problema, levando assim (como os discípulos 

zen) sua consciência a recuar e ver o dispositivo do eu, reparando também que este dispositivo 

estava engessado pelas muralhas do castelo, e por isso não podia mover o mundo, ter um 

movimento de criação, levando-o então a solidão melancólica de sua câmara, muito como 

Simão Bacamarte. 

 O rei tenta ainda de alguma forma tomar as rédeas de sua mudança, mas então percebe 

que não pode por força da vontade ser espontâneo, e se frustra, até o ponto em que: 

 

Parece que nada que ele fizer é certo, espontâneo ou genuíno; ele não 

pode agir nem independentemente (com todo o ego) nem 

desinteressadamente. Mas no momento da derrota ele percebe o que 

isso significa: que ele, o agente, não pode agir, não age, nunca agiu. Só 

existe a ação – Tao. (WATTS , 1972, p.123) 

 

 A consciência serve para pôr-se em ordem durante a mutação, para se colocar 

temporariamente sobre uma jangada, ver o que se passa e então dar o próximo salto. Mas para 

uma integração do eu com a vida é preciso que qualquer possibilidade de controle seja 

erradicada, é necessário realizar que a espontaneidade só pode surgir de um inconsciente, 

conectar-se com a mutação do mundo, se colocar em uma zona de indicernibilidade com o Tao 

mesmo. Parece muito abstrato, mas é plenamente alcançável, é assim com os atores em cena, 

os músicos em seu regime sonoro, e também com os lutadores (em especial de Ba Gua e 
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Kendo¹), ou ainda, a mais comum das pessoas na hora que o sexo começa a se transformar em 

orgasmo, estado muito explorado pelo Tantra². 

 Isso é conectar-se com a atemporalidade do mundo, ter o eu como o espaço entre o céu 

e a terra, como no Tao Te Ching: 

 

 O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole 

 É um vazio que não distorce 

 Seu movimento é a contínua criação (TSE, p.5) 

 

 O movimento inconsciente não é recalcar o indesejado funcionando como um porão da 

consciência, mas estabelecer conexões, fazer rizoma, saltar de uma multiplicidade a outra, devir. 

 Este movimento de contínua criação pode ser alcançado pelo wu-wei a ação sem esforço, 

se trata do desabrochar de uma lótus, suave, constante e imperceptível até que se revela em 

toda sua beleza. Para atingir o movimento poético de contínua criação, de espontaneidade, é 

necessário desfazer o Eu-Castelo, mandar as favas o Macro-Mundo, e se unir ao inconcebível 

regime dos fluxos. “É por isso que o Bhagavad-Gita define libertação como ação sem apego 

aos frutos da ação, pois quando vida e morte são vividas completamente elas continuam sem 

marca num presente eterno.” (WATTS, 1972, p.110-111) 

 Na Bhagavad-Gita, esta ação sem apego ao resultado, isto é desinteressada, o agir por 

agir, é indicado como Karma-yoga, ou seja uma conexão com o divino, yoga, através do 

trabalho ou ação, isto é Karma. Essa noção de viver a vida num regime atemporal é valorizada 

na filosofia oriental em geral e pode ser considerada uma retirada da transcendência, onde o 

sujeito se veria perdido entre suas dimensões passadas e futuras, e um ingresso na imanência 

onde o que existe é um mergulho na realidade atemporal do presente infinitesimal. Pode-se 

lembrar que na tradição hindu, para ser abrangente, Kala ou o tempo, é uma entidade material, 

portanto ilusória, e o que está para além desta maya é a vida fora do tempo, e quando decidimos 

descrever como se da uma ação fora do tempo a palavra escolhida é Lila, brincadeira. Um outro 

nome de Krsna é Lila-Raja, o rei das brincadeiras. 

 O rei tomado por estas percepções vê que assim como a vida, o seu próprio eu é um 

palco, onde se apresentam uma miríade de artistas (multiplicidades) e vê então o jogo de forças 

da vida, a troca amorosa que produz corpo, que podemos ilustrar com uma versão antiga do 

símbolo yin-yang chamada tai chi tu: 

                                                 
¹ Arte marcial japonesa proveniente dos samurais, onde se luta com espadas de bambu 
² Forma de yoga naturalista, desrepressora e sensorial que explora (entre outras coisas) 

o sexo como uma forma de meditação em conjunto. 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na imagem vemos as polaridades dançando em direção ao vazio que é o plano de 

consistência, o palco do mundo, podemos pensá-las como analogia de um eu, onde as forças 

micro que o compõem culminam neste centro de ação intensiva, que quando integrado ao Tao, 

ou seja quando tratado mais como dispositivo do que como identidade, possibilita o devir, ou 

em outras palavras o movimento de contínua criação e diferir, abandonando o paradigma 

totalitário, tirando a vida do lugar de fardo e estoque e a realocando como wu-wei e Lila, 

atemporal, porque cheia de ritmo. 

 O velho agora dorme em um quarto que dá para o jardim, seu acordeão soa as velhas 

músicas, mas também composições inéditas, fruto de sua experiência imediata e informulável, 

o jogo de tornar-se outro operou seu potencial clínico e o tirou de um lugar de estagnação 

conduzindo-o para o regime criativo dos acontecimentos. 

 Ele queria encontrar seu amigo bobo e dar-lhe um forte abraço, nenhuma palavra 

poderia expressar o que sentia. 

 

Cena V: eu, um outro...e outro...e outro 

 

 O cenário agora é um campo vazio e onírico com cheiro de sândalo e rosas, tingido de 

verde e azul, o velho caminha em meio a brisa que sopra seus cabelos e barba, a música é suave, 

entra o bobo, os dois se encaram longamente, se movem pelo espaço como em uma dança, cada 

passo de um sendo o direto reflexo do passo do outro, rodam o palco, trocam de lugar, a luz 

baixa, a música acelera, acordeão e gaita, os dois se aproximam e afastam como imãs, sempre 

habitando todos os planos do palco. 

 O velho vem à boca de cena, atira à plateia sua coroa, o bobo vem a boca de cena, atira 

à platéia seu chapéu, os cabelos balançam na brisa, a música acelera, velho e bobo se 
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aproximam, e num beijo removem cada um a máscara do outro, para então revelar abaixo de 

ambas as máscaras o mesmo corpo, velho e bobo polaridades de um só, um rosto que se mostra 

agora feliz e sem rugas, polaridades que precisam dançar para se potencializar. 

 A música segue, o castelo evanesce no fundo da cena, as luzes giram, os atores no centro 

do palco tocam suavemente o rosto do parceiro (que é o mesmo que o seu), a luz cai 

progressivamente, as cortinas rolam, aplausos. 

 O bobo que se colocou fora de uma inteligibilidade lógica, agindo pelo meio insuspeito 

e omnipenetrante da arte despretensiosa consegue operar desvio no cenário, justamente porque 

ele não representa um dogma, uma filosofia da sociedade, moralizante e cheia de ídolos, ele 

encarna uma autoridade diversa da humana, ele em conjunto com seu outro polo encarna o 

fluxo do Tao 

 “Mas isso significa que o terapista representa uma filosofia diferente da filosofia da 

sociedade, e que ele, por assim dizer, toma o partido da autoridade da natureza e não o da 

autoridade dos homens. ”(WATTS, 1972, p.145) (A tradução de therapist, para terapista é uma 

não-tradução, seria melhor, clínico ou terapeuta) 

Sua clínica consiste em deslocar o dispositivo do eu, de um regime de significância e 

imposição, para um regime de composição amorosa, por via do jogo de máscaras do teatro 

proposto, no qual o sujeito pode, vestindo uma máscara, mesmo que não uma máscara física e 

literal, experimentar e ampliar suas potências, ensaiar linhas de fuga. 

 Uma clínica assim é possível e necessária ao meu ver, pois ela possibilita subtrair a 

seriedade e severidade tediosas de uma terapia e levar os desvios pelo caminho suave, fazer 

Lila, porque estando no passo do mundo, por estar conectado a sua atemporalidade, o sujeito 

não sofre com o atrito do mesmo. 

 

Não se necessita de uma Palavra inspirada que nos ofereça a 

"mensagem"; nem, também, de um Mediador que nos venha mostrar o 

"Caminho": porque o Caminho de onde decorre a realidade, nós o 

encarnamos (no sentido chinês de ti) da maneira mais comum, em toda 

experiência espontânea."(JULLIEN, 1997, p.213)³ 

 

 Quando na clínica abre-se assim espaço para a Lila e o devir criança o eu pode deixar 

de ser Castelo e se tornar dispositivo de mover mundo, porque não há Rei, há um exercício de 

outragem onde qualquer ego é sempre um alter ego. “Trata-se de criar um corpo sem órgãos 

                                                 
³ Ti, em chinês pode significar: Corpo; forma; estilo; experiênciar... 
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ali onde as intensidades passem e façam com que não haja mais nem eu nem o 

outro”(DELEUZE e GUATTARI, 1996, p.16). Nessa indicernibilidade quaisquer guerras ou 

competições belicosas se tornam triste ladainha, e a vida, o eu, a realidade, se revelam como 

um encontro amoroso entre polaridades beijoqueiras. 

 Eu quero mais é brincar de viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Panda Fofo - Barabara Lacerda, 2016 
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Epílogo: 

 

 Eis o vazio. Componha você mesmo... 
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Notas de Yin-Yang, iniciativa e receptividade. 
 

 Se algo pudesse ser extraído enquanto um óleo essencial desta empreitada, para que 

seja possível levar seu perfume na memória, desejaria que fosse a ideia de que, por mais que 

vivamos em um tempo de profundas imposições sobre o diverso, ou seja no plano micro ou no 

macro político, ou seja, um tempo em que os paradigmas totalitários vem dominando aos 

poucos o cenário político internacional e micropolítico pessoal. Um tempo no qual as 

individuações do tipo Eu-Castelo tem insistido em se cristalizar, no qual tem-se perdido a 

dimensão da lição dos palhaços de abraçar o ridículo da vida, o ridículo em nós. Que fique o 

perfume da abertura para os devires, para a composição com os mundos, para o fim da barreira 

homem\natureza. 

 O que desejo que fique para o leitor como traço deste texto é a noção de que é sempre 

possível criar composição ou ainda voltar a compor, e que, em se tratando do encontro clínico, 

experimentar o eu enquanto um dispositivo, possibilita operar profundos deslocamentos de 

maneira eficaz. Simplesmente porque quando se consegue embarcar nessa empreitada com 

sucesso, o eu consegue fazer mundo, território, com novos afetos, e isso que começa como uma 

abertura de possibilidades no campo da exploração artística, e segue para uma queda das 

muralhas o Eu-Castelo, simplesmente porque  experimentaram-se outras possibilidades, outros 

eus entraram em cena. 

 Experimentemos. 

 Estes breves parágrafos não intentam concluir o texto, mas deixar um afetuoso recado 

final ao leitor, convidando-o por fim a conversar, ele mesmo, com o texto, isto é compor com 

o texto. Sendo assim, convido-os a arriscar a caneta sobre o espaço vazio do Epílogo. 

OusarCriar. 

 

Com Carinho 

Caio Paes de Freitas 
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