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CORPO-CONCEITO 

In-carnações, Imanência e outros possíveis 

 

 

Logo nas primeiras frases de seu livro “O que é a Filosofia?”, Deleuze e Guatarri 

iniciam com uma questão simples e direta, porém repleta de implicações: o que, afinal, 

vem a ser a Filosofia? Não há, é claro, uma resposta exata para a pergunta, mas eles 

arriscam-se a uma definição. Para os autores, “(...) a filosofia é a arte de formar, de 

inventar, de fabricar conceitos.” (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.10). Aliados, 

intercessores, debatedores, juntos elaboram sua idéia: a noção de Conceito. E a pergunta 

transfigura-se, troca de pele, assume outra forma e outra implicação quando proposta. 

Neste ponto, todo o corpus que ocupa a idéia de filosofia caminha agora sobre o 

território da questão “o que é um conceito?”.  

          Este salto de um corpo a outro se faz muito rapidamente, ou poderia ser mais 

lento, tanto faz: o que importa é onde esse novo elemento se colocará; em que plano e 

em que contexto. Então, se tão importante é o conceito, o que ele é? Como cria corpo? 

Quais suas implicações nos campos de saberes que produzimos, como a educação, a 

arte, a escrita? Que corpo vem a ser este? 

          Antes, é preciso tentar compreender o que é o conceito, esse que se cria no ato do 

pensar, num espaço de indefinições, e como este se realiza no que tomamos por 

realidade.  

 

 

Demonstração pictórica da constituição do novo corpo 

 

  

O conceito é mais que uma simples idéia, menos que um corpo. O conceito, por 

si só, não persiste. Necessita de conexões, de ligações, de encontros que lhe coloquem 

num fluxo de acontecimento. O conceito é ele mesmo um acontecimento. Ele 

testemunha a criação, ele caminha sobre pés silenciosos e põe o verbo a seguir um fluxo 
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de constância. Ele permite, enfim, que o pensamento se efetue e conecte com tantos 

outros pensamentos, via uma outra infinidade de conceitos. Entretanto, sendo ele um 

incorporal, possui sua existência, tão somente, no ponto onde pode atualizar-se, realizar-

se, como se a ele fosse necessário um corpo para que passasse a realmente existir, pois 

até então, ele não tinha por onde se movimentar e criar conexões junto a outros 

conceitos. E mesmo esse lugar não é um fora, não está além do conceito; é apenas um 

meio, um veículo que o dota de outras tantas qualidades que o permitirão se movimentar 

no plano atual, mais denso, mais pesado. O conceito necessita de um plano onde possa 

atuar, exercer sua potência. A esse plano, Deleuze e Guattari chamarão de Plano de 

Imanência. Ora, se é de um corpo que o conceito necessita, o corpo será, então, o Plano 

de imanência por excelência. Mas ao se realizar neste corpo, não o assume; antes o 

perpassa, atravessa, pois, para eles, “O conceito é um incorporal, embora se encarne ou 

se efetue nos corpos. Mas, justamente, não se confunde com o estado de coisas no qual 

se efetua.” (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.33) O conceito, até certo limite, mantém 

sua integridade, não se torna uno com o corpo, apenas o habita, faz uso do mesmo 

enquanto via de acesso à realidade – ou o que se compreende como tal. 

 De certa forma, estes corpos atravessados e habitados por conceitos irão se 

encontrar, em algum momento. Cedo ou tarde, muitos deles irão se afastar ou unir, 

distanciar ou repelir. Nesta mèlange um tanto orgânica, um plano de multiplicidade de 

coisas irá trabalhar e agir sobre os corpos. Tantos irão se perder, talvez destruir, mas 

outros tantos irão se mesclar, misturar. Novos conceitos hão se surgir na anulação e 

reestruturação de outros, numa proliferação constante. Então, aquele plano, ou espaço, 

antes habitado por aquele elemento tão reconhecido, perceberá a mudança; algo novo se 

aproxima, algo que ainda não se conhece, algo com a qual este plano-corpo não está 

acostumado a lidar. Algo que lhe foge e retira as certezas, acende-lhe a fagulha de uma 

pequena morte, mas ilumina uma outra vida. Há um outro corpo que se pede para ser 

criado, corpo este que possa dar conta destas novas potências, destes novos conceitos 

criados.  

Um corpo, para o conceito, é imprescindível, pois o conceito é um verbo em 

constante movimento; é a palavra de uma criação que se precisa colocar no plano 

matérico – conceito criado, aqui, sob o nome de in-carnação (pôr algo em carne, 

corporificar em carne). In-carnar o conceito até este atingir uma robustez que o 

movimente por mais de uma variável do plano. O artista pinta o quadro; há uma 

primeira camada, mais sutil, fina – a camada magra. Primórdio de algo que se anuncia e 
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que timidamente se apodera de um plano, marcado por gradientes e intensidades. 

Intensidades afectivas - possíveis que se atualizam onde aos poucos vai surgindo uma 

figura. Mas o foco não é a figura. Esta é um gessamento, uma mera carcaça, uma casca 

por demais frágil – apenas uma linha de contorno. Uma figura já é um objeto dado do 

real, limitado a uma função específica de um ou mais discursos. É preciso mais força, 

mais potência. Uma segunda camada – a camada gorda - sobrepõe-se a primeira e, por 

vezes uma terceira sobre as outras se deita. É o corpo da tinta, a última camada que vai 

dotar aquele plano de algo mais que uma mera figura, mas uma carne, uma imagem 

mais potente – a carnação – uma carne pronta a receber os atributos conceituais que ali 

já estavam presentes antes. Um contexto de relação de imagens, onde estas são mais que 

as figuras. Para Henri Bergson, a imagem é um substrato potente, que se altera de 

acordo com nossas percepções e as co-relações que se estabelecem entre elas e outras 

imagens ou corpos. Para ele,  

 

 

“Isso equivale dizer que há para as imagens uma simples diferença de 
grau, e não de natureza, entre ser e ser conscientemente percebidas. A 
realidade da matéria consiste na totalidade de seus elementos e de 
suas ações de todo tipo. Nossa representação da matéria é a medida 
de nossa ação possível sobre os corpos; ela resulta daquilo que não 
interessa nossas necessidades e, de maneira mais geral, nossas 
funções.” (BERGSON, 2006. p. 35) 

 

 

 Mas não é uma informação sobre algo já atualizado, mas sim, que já estava ali 

antes do concreto e antes mesmo do plano de imanência. Um possível, sim, mas um 

possível muito além daquele que se conhece; irreconhecível, novo e livre de discursos 

ou palavras de ordem. Em meio a tantos possíveis, as imagens, as letras, as palavras 

saltam de algum lugar e correm para fora de seus meios, atravessando corpos outros – 

corpos sensíveis ás sílabas, corpos permeáveis ao som, corpos afectados pela imagem.  

Portanto, há que se perder o antigo corpo para que os novos conceitos formados 

possam, pelo novo corpo agora possível e dentro das especificidades dos mesmos, atuar 

e realizar. Seja pela palavra, na música ou na arte, o conceito funcionará à semelhança 

de uma ferramenta (nunca tal qual uma) para engendrar o pensamento, para colocar em 

movimento o processo de uma criação agora tornada infinita.  
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Ser – Devir. 

 

 

Em 1928, a escritora inglesa Virginia Woolf concebe seu livro “Orlando”, onde 

narra a incrível história do príncipe que, de maneira quase sobrenatural, muda de sexo, 

tornando-se uma mulher. No prefácio da edição brasileira, cuja tradutora foi Cecília 

Meireles, a escritora francesa Marguerite Yourcenar definiu os romances de Virginia 

como “biografias do ser”. (WOOLF, 2003) 

O “ser”, neste caso, é a palavra que se apresenta sob o poder de duas 

possibilidades: a primeira, enquanto a idéia do Ser – sujeito pertencente a um território 

de discurso, palavras de ordem e um contexto histórico. A segunda, o “ser” enquanto o 

verbo de uma ação, mas ação esta que ainda encontra-se lacrada em uma zona de 

discernimento, e que somente irá se desfazer a partir do momento que Orlando deixar 

esta zona de conforto para seguir sendo; pois a mudança de seu sexo esgota toda uma 

gama de possibilidades que o mesmo teria enquanto um homem, e reinaugura uma outra 

série de possíveis num outro corpo, desta vez imprevisíveis, uma vez que o corpo 

masculino lhe era íntimo e conhecido. Como mulher, o príncipe (agora princesa) terá de 

permitir-se viver uma série de processos desconhecidos enquanto ente do sexo 

feminino. Mais ainda: a percepção do universo que a cerca será radicalmente alterada 

por uma nova paleta de possíveis ainda inatuais e que virão a se descortinar no decorrer 

de vários séculos de uma vida em constante metamorfose.  

Deleuze já havia pensado semelhante situação com Alice, a carismática 

personagem de Lewis Carrol em sua obra “Alice no País das Maravilhas”. No trecho 

escolhido pelo autor, Alice encontra-se em um momento delicado de sua existência 

possível: a difícil definição entre o crescer e o diminuir. Mas Deleuze vai mais longe 

quando trabalha estas categorias muito mais como circunstâncias que emergem de 

algum lugar de profundezas para uma superfície paradoxal, do que meramente a 

transformação de estados e qualidades da jovem aventureira. Pois é á partir do paradoxo 

que Deleuze discute a questão do acontecimento e do puro devir. Segundo ele: 

 

 

 “Quando digo ‘Alice cresce’, não quero dizer que ela se torna maior 
do que era. Mas por isso mesmo ela também se torna menor do que é 
agora. Sem dúvida, não é ao mesmo tempo que ela é maior e menor. 
Mas é ao mesmo tempo que ela se torna um e outro.” (DELEUZE 
2007. p. 01) 
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O que Deleuze parece afirmar é que o conceito de maior ou menor passou a existir 

somente a partir do momento em que o conceito de corpo de Alice começa a mudar. Até 

então, Alice era Alice, e que, somente ao movimentar o acontecimento, ou um conjunto 

de eventos que se encontram, anulam ou refazem, é que Alice passou do ser para o 

sendo – ao alcance de um devir, pleno e puro, onde o movimento é muito mais do 

encontro dos conceitos junto aos corpos, do que a mera narrativa do acontecido.  

No caso do príncipe Orlando, este não vivia no ser – como preso a uma 

conjugação de sua realidade em um único possível – mas no sendo – e neste ponto é 

possível pensar junto a Deleuze e Guattari, tomando este sendo enquanto um. O Devir 

não se situa no campo das certezas, mas num de inconstâncias. Devir é verbo de ação 

pura, plena e constante, que movimenta conceitos, sempre os acrescendo de um 

movimento perpétuo. Não é, entretanto, uma linha reta; antes trafega em linhas de 

possibilidades que se podem pensar de forma diagramática, tridimensional, assim como 

sugere a idéia de rizoma – termo extraído pelos autores da botânica e que define uma 

forma radicular acentrada, sem raiz única, cujos ramos desta raiz se movimentariam em 

todas as direções, permitindo realizar “n” conexões, como afirma o seguinte trecho: 

“Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e radículas. 

Os bulbos, os tubérculos são rizomas. (...) Até animais o são, sob sua forma de matilha; 

(...)”.(DELEUZE, GUATTARI, 2004, p.15) 

  

  

De que corpo se fala? 

 

 

 Em sua nova aventura enquanto uma mulher, Orlando ainda mantém a memória 

de todos os acontecimentos de sua vida quando ainda habitava um corpo masculino, 

tanto quanto a Alice de Carrol mantinha das noções de tamanho. Mas uma 

transformação como a de Orlando não nos sobreviria de forma tão simples, tão doce, 

como num sono onde a personagem acorda de plena posse da mudança da carne e da 

vida. Quando buscamos um outro corpo, este enquanto o veículo de novos possíveis, 

estamos buscando algo à semelhança de Antonin Artaud. Deleuze afirma que, “No dia 

28 de novembro de 1947, Artaud declara guerra aos órgãos: para acabar com o juízo de 
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Deus, ‘porque atem-me se quiserem, mas nada há de mais inútil do que um órgão.’ 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995. p. 10) 

 O comentário de Artaud causa estranheza até hoje. O que se pode pensar quando 

ele afirma essa negativa dos órgãos, quando afirma a constituição de um Corpo sem 

Órgãos? Deleuze e Guattari iriam, mais adiante, apropriar-se deste conceito elaborado 

por Artaud e coloca-lo não como a negativa do corpo, muito menos dos órgãos, mas sim 

da organização. A idéia de organização, para a Filosofia da Diferença, está ligada a 

muitos outros fatores, como políticos, biológicos, sociais, entre outros. Não se pensa o 

corpo da Diferença enquanto o corpo estrutural, neoclássico. Este é um corpo do que se 

quer pensar sobre o real. Cabeça, tronco, membros. Representante de uma pretensa 

“normalidade”, este é um dogma, uma lei e um plano limitado, cristalizado em palavras 

de ordem, onde não há espaço para a profusão de novos possíveis circular. Um Corpo 

sem Órgãos1, por sua vez, é o corpo do possível, tornado maleável por superar o 

discurso, por exultar sobre a incerteza, por tripudiar, ousado e desafiador, sobre uma 

lógica científica que lhe deseja dizer o que é melhor para ele. Fato é que, se este não é o 

corpo do real, aquele que tem uma cabeça e suas lateralidades bipartidas em proporções 

áureas – dogmas de uma perfeição idealizada – qual a qualidade desse corpo, cujo 

conceito necessita para apresentar sua plena possibilidade e especificidade? Deleuze e 

Guattari seguem apresentando uma série de outros corpos como, por exemplo, o “corpo 

masoquista”, onde  

 

 

 

“(...) o masoquista fez para si um CsO em tais condições que este, 
desde então, só pode ser povoado por intensidades de dor, ondas 
doloríferas. É falso dizer que o masoquista busca a dor, mas não 
menos falso dizer que ele busca o prazer de uma forma 
particularmente suspensiva  ou desviada. Ele busca um CsO, mas de 
tal tipo que ele só poderá ser preenchido, percorrido pela dor, em 
virtude das próprias condições em que foi constituído.” (DELEUZE, 
GUATTARI, 1996. p. 12) 
 

 

 

 Exemplo disso seria o que eles chamam de “corpo drogado”, corpo esse 

percorrido por um frio, pelo congelamento, por um anestesiamento. Outro exemplo foi o 

de Suely Rolnik, cujo trabalho sofreu profunda influência da Diferença. Rolnik elabora 

                                                 
1 Durante o decorrer do texto, se utilizará a abreviatura CsO para referir-se ao termo “Corpo sem Órgãos”. 
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em 1987 sua tese de doutorado em Psicologia Social pela Puc-SP, orientada por 

Marilena Chauí, e que mais tarde seria publicada pelo título de Cartografia Sentimental. 

Ali, desenvolve o conceito de “corpo vibrátil” (ROLNIK, 1989. p.25-26): corpo cuja 

especificidade é reverberar os afectos em relação aos movimentos do desejo. A cada 

sensação, outras ondas se sucedem, alterando a paisagem original que se conforma ao 

corpo.  

 O que se compreende então pela qualidade de um Corpo sem Órgãos? Primeiro, 

que este é um corpo cuja qualidade existe para além do corpo do plano dito real, pois 

subverte as regras a que este está sujeitado, ainda que o influencie e nele possa assentar-

se, povoando-o de outras tantas sensações, as quais muitas vezes escapam a um controle 

e a uma ordenação. Sua qualidade é a de possibilitar a fuga da organização dogmática a 

que a carne está presa; é o corpo que permite a permeabilização de si para a vida. É um 

corpo que não é uma figura, pois não é estanque, sempre em devir. Antes, uma imagem, 

que sucede outras imagens, quase como um filme cujos quadros passam em velocidade 

além do alcance do olhar, criando uma multiplicidade de novas realidades e, portanto, 

novas paisagens por onde tal corpo irá se movimentar. Para Deleuze, “O corpo se 

esforça, ou espera escapar. Não sou eu que tento escapar do meu corpo, é o corpo que 

tenta escapar por...” (DELEUZE 2007. p.23) 

 

 

Corpo Bergsoniano 

 

 

Henry Bergson, grande influencia para Deleuze, trabalhou intensamente a 

questão relacionada àquilo que podemos perceber, classificar e comunicar, em relação 

ao que podemos sentir, representar e deslocar. Para ele, o exterior podia claramente 

influenciar nos mecanismos de percepção e classificação da vida, tida por ele como um 

Universo. Bergson afirmava que, em algumas circunstâncias, o corpo do real não 

poderia conceber a totalidade daquilo que o cercava, e que apenas uma ínfima parte de 

tudo que era percebido era efetivamente retido e apreendido. Segundo ele 

 

“Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a 
imagem que chamo meu corpo: elas lhe transmitem movimento. E 
vejo também de que maneira este corpo influi sobre as imagens 
exteriores: ele lhes restitui movimento. Meu corpo é, portanto, no 
conjunto do mundo material, uma imagem que atua como as outras 
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imagens, recebendo e devolvendo movimento com a única diferença, 
talvez, de que meu corpo parece escolher, em certe medida, a maneira 
de devolver o que recebe.” (BERGSON, 2006. p. 14) 

   

 Matéria e imagem andam sempre juntas, mas com profundas diferenças. 

Bergson irá chamar de matéria “o conjunto das imagens”, e de percepção de matéria 

“essas mesmas imagens relacionadas à ação do possível de uma certa imagem 

determinada, meu corpo”.(BERGSON, 2006. p. 17) 

 Tal “ação do possível” se dá neste corpo outro, corpo este tornado uma imagem 

potente para dar conta do conceito que o habitará. Porque a produção do CsO não se faz 

meramente por força de uma vontade; há que se dobrar a carne, fazê-la bailar sobre algo 

que lhe estreite a estrutura dogmatizada, presa nas estacas das sentenças e palavras de 

ordem – na ordenação. Para Deleuze, existem movimentos para proporcionar essa 

dobra, fases necessárias: “Por que duas fases nitidamente distintas, enquanto se trata da 

mesma coisa em ambos os casos, costuras e chicotadas? Uma é para a fabricação do 

CsO, a outra para fazer aí circular, passar algo; (...)” (DELEUZE, GUATTARI, 1996. p. 

12). São estes procedimentos que visam esgotar a todas as forças que prendem o corpo 

em sua rigidez, para liberá-lo e torná-lo maleável. Mas que vem a ser esse 

“esgotamento”, dito assim necessário? O que, de fato, se quer atingir com ele? 

  

 

Do corpo esgotado ao corpo possível. 

 

 

Conforme descrito anteriormente, a constituição de um CsO, este enquanto um 

corpo renovado de possíveis, é algo que, conforme Deleuze e Guattari, demanda fases: a 

primeira para a fabricação deste corpo e, a segunda, para torná-lo permeável à passagem 

e circulação dos conceitos. Assim, este ponto irá trabalhar a primeira fase, a do 

esgotamento.  

O corpo do cotidiano é o corpo organizado. Palavras de ordem, discursos e 

outros elementos constituirão a armação que manterá a coesão do mesmo. Mas não se 

confunda o esgotamento com a exaustão: esgotar define-se, neste caso, como a criação 

de um novo espaço de atuação para novos processos emergirem, novas combinações 

surgirem de posse daquilo que já foi criado; é constituir novas misturas, remexer na 

paleta com cores que ali já ocupam uma posição e podem, no ato de misturar-se, 
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metamorfosear em outras ainda não conhecidas, renovadas, possíveis. Exaurir é apenas 

consumir totalmente a matéria, sem nada novo a ser produzido, como as estrelas que 

entram em colapso, desabando sobre si mesmas e consumindo toda sua matéria, 

fulgurando num último brilho. Intenso, porém finito. 

Como meio de produzir um corpo possível, é necessário esgotar o corpo limitado 

à percepção do que se toma por realidade. Mas esta não é a busca por um corpo 

transcendente, idealizado. Apenas que, para Bergson, existem dois sistemas simultâneos 

de percepção do mundo (ou do universo, utilizando a expressão do autor). Nos planos 

de percepção, ele afirma que “(...) tanto para uns como para outros, só apreendemos as 

coisas sob forma de imagens, é em função de imagens e somente imagens, que devemos 

colocar o problema.” (BERGSON, 2006, p.21). Ora, para ele, há um conjunto de 

imagens que tomamos enquanto nossa percepção do universo, imagens essas que 

desfilam e reagem à presença de um objeto central, sendo este o corpo. Em segundo, 

existem as imagens por si mesmas, em relações umas com as outras, mas “(...) de 

maneira que o efeito permanece sempre proporcional á causa (...)”.(BERGSON, 2006, 

p.20) 

 Quando se esgota o corpo do possível atualizado, previsível, é neste momento 

que surge a esteira de um novo pensar, onde pensar é também criar conceitos, não 

importa em que campo. Se há a necessidade – tomada aqui como o desejo – haverá a 

criação de um outro corpo, possuidor de especificidades que darão conta das 

particularidades do que foi criado. Ou seja: haverá a liberação de novos humores, de 

novos sentidos percebidos. Haverá a criação de um novo órgão, acessório ao novo 

corpo: o Perceber. Com afirmou Bergson, “Perceber conscientemente significa 

escolher, e a consciência consiste antes de tudo nesse discernimento prático.” 

(BERGSON, 2006, p.49) 

 Mas criar um corpo possível sem percebê-lo é não vivê-lo. Conclui-se que, se 

perceber em consciência significa escolher, é necessário escolher fazer um CsO para si, 

e ter ciência desta escolha. E se essa escolha depende de um discernimento, existe então 

a necessidade de uma aprendizagem do CsO, ou seja, de uma educação dos sentidos 

(aqui tomados não como as significâncias, mas os sentidos perceptivos humanos). Será 

somente através de uma ação consciente que a produção do possível será viável 

(consciência = ação possível).   
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Artes: educação do sensível. 

 

 

Aqui, evidencia-se a grande possibilidade que é a produção do CsO nas artes. A 

arte é um plano de esgotamentos e produção de possíveis por excelência. Enquanto ato, 

pode limitar-se à mera representação da realidade (plano atual). Mas quando o desejo 

imanente começa a imperar, percebe-se que apenas produzir objetos não é produzir arte; 

a arte é, acima de tudo, uma produtora de possíveis, a ação que demanda uma atenção 

especial à vida, uma vez que, com Nietzsche, na perspectiva imanentista do pensamento 

da diferença, ela é vida:  

 

 

“A arte lembra-nos aqueles estados de vigor animal: é de uma parte 
o excedente e o transbordamento de uma constituição que floresce, que se 
extravasa no mundo das imagens e dos desejos; (...) é um acréscimo do 
sentimento da vida, um estimulante para a vida.”(NIETZSCHE, 2005, p.295 
). 
 

 

Segundo Deleuze e Guattari, ela trabalha por afectos, ou seja “(...) os afectos não 

são mais sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados 

por eles. (...) são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido.” 

(DELEUZE, GUATTARI, 2007. p.213). Uma obra de arte excede um mero objeto 

cotidiano; existe em si, independente daquele que a criou. Existe antes do homem, e a 

ele atravessa, fere e eleva ao desejo de mais – mais vida, mais oxigênio nos pulmões 

desejosos por ar. Os afectos são blocos de sensações, que atravessam os corpos, que se 

constituem de acordo com suas especificidades na arte – animal, vegetal ou mineral. 

Não há limite para a qualidade do CsO afetado pela arte. Se Orlando tornara-se mulher 

pela via da poesia que tanto amava, outro pode tornar-se um carvalho, num corpo alto 

como cedros do Líbano. Pode constituir grupos, ordens, matilhas – como lobos 

organizados, demarcando áreas, aumentando e circunscrevendo territórios. 

Neste ponto, entrar nas vias de um fluxo é persistir em outras qualidades do 

devir: devir-vegetal, devir-animal, devir-mineral; proliferação e multiplicidade. 

Agenciamentos entre espécies, saberes e processos, “Subtrair o único da multiplicidade 

a ser constituída; escrever a n-1.” (DELEUZE, GUATTARI, 2004, p.15).  
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 É por isso que o corpo da carne, do real dogmático, não consegue ser ferido pela 

arte, atravessado por esses afectos: ainda que seja a carne que traduza a sensação, não é 

ela a que participa de sua revelação, de sua realização. A carne não in-carna a sensação. 

Pois “(...) o que constitui a sensação é o devir-animal, vegetal, etc...” (DELEUZE, 1992. 

p.231), sendo o devir o que atravessa os corpos, não que os in-carna, e sendo ele o que 

contamina (prolifera) por muitos meios possíveis (multiplicidades). 

 O objetivo do corpo possível seria, portanto, o devir: a correlação de conceitos 

que se encontra, mescla, mistura, proporcionando encontros e movimentando 

acontecimentos. Mas é difícil enfrentar essa movimentação tão intensa, por vezes 

inesperada. Pulsante, o plano de imanência da arte é também um lugar aterrador, onde 

as mesclas precisam ser feitas com muito cuidado, com reverência, com certo 

planejamento. Não é tão simples criar seu CsO, in-carnar seu próprio conceito. É 

preciso estar de posse de matéria de criação, de educação de sentidos, do acesso a outros 

planos de sensação. É necessário aprender a flutuar2(BARTHES, 2003.p.43), deslocar-

se de um corpo a outro com certa parcimônia; não se faz possível exaurindo tudo o que 

se tem; não se pintou uma tela apenas porque se gastou tubos de tinta; um corpo nem 

sempre é corpo apenas porque tem cabeça, tronco e membros, mas apenas quando 

possui uma presença – que se faz sentir, contamina e é contaminada pela matéria que 

está ao redor. A arte funciona por contaminações. Não se transmite apenas enquanto 

disciplina, mas sim como presença de outro corpo possível que contamine – via afectos 

– outros corpos de sensações, desde que estes estejam permeáveis a ela. Ela permite 

trabalhar a produção do seu CsO sem, entretanto, destruir por completo o organismo – 

não é esse o objetivo do Corpo sem Órgãos. Em dado momento, ele vai precisar da 

organização, de um espaço onde se firmar, de imagens potentes que darão conta do 

próprio conceito. Criar um novo corpo sobre uma superfície demasiado vazia terminará 

por criar um corpo oco; vazio apenas, não possível. Como afirmam Deleuze e seu 

intercessor, “O CsO é desejo, é ele e por ele que se deseja.” (DELEUZE, GUATTARI, 

1996. p.28) 

 

 

 

 

                                                 
2  Acerca desta expressão, Barthes compara o ato de “flutuar” como “(...) habitar um espaço sem se fixar 
num lugar = atitude mais repousante do corpo: banho, barco.” 
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Corpo: rostidade. 

 

 

Era fato que Orlando agora era mulher. Mas também era fato que ainda era 

Orlando. Apesar da mudança de corpo, ela ainda carregava as memórias e todos os 

elementos de uma vida que havia sido vivida em um corpo, e que agora este outro 

partilhava. Não foi uma mudança imperfeita. Antes, apenas a conservação dos traços 

identitários que lhe compunham, de mudar o padrão da tapeçaria, mas fazê-la com a 

mesma linha, o que se vê claramente neste trecho:  

 

Orlando transformara-se em mulher, - não há que negar. Mas, em 
tudo o mais, continuava precisamente o que tinha sido. A mudança de 
sexo, embora alterando o seu futuro, nada alterava da sua identidade. 
Seu rosto permanecia, como o provam os retratos, praticamente o 
mesmo. Sua memória podia remontar através de todos os 
acontecimentos da vida passada, sem encontrar nenhum obstáculo. 
(WOOLF, 2003, p.91) 

 
O que se entende é que a produção do novo corpo não passa apenas pela carne. 

Na verdade, sequer é necessário que nela se manifeste, mas sim que a atravesse. Mas se 

não houver permeabilidade de um corpo, um corpo este que esteja livre de uma 

identidade fixa, estanque, não será possível que os afectos que produzem o Corpo sem 

Órgãos o atravessem. Haverá apenas um corpo preenchido de vazio. Pois a identidade 

impede que novos elementos se agrupem e desfaçam pela in-carnação. A identidade, ou, 

como chamavam Deleuze e Guattari, a rostidade. Para eles, este é um sistema abstrato, 

uma superfície, um conjunto de códigos específicos, que pré-determinam subjetivações, 

territórios, que separam a cabeça do corpo e o corpo do rosto. Um sistema também 

denominado muro branco-buraco negro – máquina abstrata. Um processo onde os 

rostos definem padrões que são absorvidos e passam a “ser” num sistema de 

exclusividade. Segundo os autores,  

 

 

Os rostos não são primeiramente individuais, eles definem zonas de 
freqüência ou probabilidade, delimitam um campo que neutraliza 
antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações 
conformes. (DELEUZE, GUATTARI, 1996, P.32). 
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 O rosto é o mecanismo que estrutura as identidades, via um conjunto de 

significâncias pré-estabelecidas, dogmatizadas, territorializadas. Não há, entretanto, a 

idéia de vilanizar o rosto; ele é um mecanismo, que costuma atuar na propagação de 

seus sistemas. Um ricochete, como sugere Deleuze: um que olha, o outro que recebe e 

identifica, e vice-versa. Porém essa identificação já pressupõe um modelo existente, um 

estrato, e a visão do rosto não permite o fluxo de outras corporificações. Por que 

quebrar o processo então? Porque no sistema do muro branco-buraco negro, todas as 

formas de possível são absorvidas pelos olhos do buraco negro, ou ricocheteadas pela 

dureza do muro branco. É necessário manter a identidade, encaixar a superfície, mantê-

la estável, sem mudanças. Ser. Mas assim, não se consegue a potência necessária à 

produção do corpo novo. Pois o corpo possível não é. Ele vem a ser, sempre. Não 

consegue comportar identidades fixas; precisa se desterritorializar, deixar de ser para 

continuar sendo no seguinte. O problema do rosto é que ele rostifica todo o corpo!  O 

que ocorre é que o rosto não é algo que pertença à cabeça. Deleuze e Guattari afirmam 

que “Mesmo humana, a cabeça não é forçosamente um rosto. O rosto só se produz 

quando a cabeça deixa de fazer parte do corpo, quando pára de ser codificada pelo 

corpo, (...)” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.35). O rosto constitui, assim, um sistema 

que não engloba apenas o orgânico, mas se estende para todas as outras zonas a que 

corpo tem acesso. Do rosto à paisagem, mas uma paisagem estanque, que remete senão 

a si mesma e a rostidade que a produziu. E daí que se compreende que quando se fala 

em rosto, não se fala de semelhança, mas de níveis, graus e variantes. Dos elementos 

que configuram conceito de rosto, ou de identidade, por assim dizer. O prédio está para 

o rosto assim como o rosto está para a identidade do prédio. É por isso que o rosto não é 

humano; não trabalha por relações de mais ou menos humanidade, mais ou menos 

carne, mas sim por intensidades de seleção entre um e outro elemento. 

Orlando continua Orlando, mesmo perdendo o corpo anterior. E, ainda que 

mantendo o seu rosto querubínico e angelical, passa por rastros de uma rápida 

desterritorialização, quando mistura-se aos ciganos, adota seus hábitos, participa de sua 

paisagem – mas estes a percebem estrangeira, estranha, heteróclita. Orlando é 

contemplativa, e o mero observar do horizonte infinito do pôr do sol a leva para além. 

Nem seu rosto a salva, e neste momento ela vira algo que a máquina de rostidade 

seletiva dos ciganos não reconhece, e deste conjunto é expulsa, onde vai buscar abrigo 

em outro lugar que a reconheça, que a devolva o rosto ao corpo.  
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É neste ponto da história que Orlando passa por sucessivas transformações, onde 

começa a aceitar de maneira natural o esfacelamento da máscara – e conseqüentemente 

do corpo. Peregrina por mais de 300 anos pelo mundo, até retornar a sua antiga 

Inglaterra. Mas neste ponto, já se reconhece outra, e percebe que a paisagem que a 

acolheu por tanto tempo transformara-se; na arte, na natureza, no comportar-se e no 

viver. Adequando-se a todos, não deixa, porém, que lhe decalquem a máscara. Permite-

se sair dela e a partir de suas experiências deixar que novos possíveis ocorram.  

A arte, enquanto a potência que trabalha via afectos, é uma grande 

desterritorializadora. Até a Idade Média e o Renascimento, a pintura se utilizou 

sabiamente da rostidade como fonte de propagação do dogma cristão, bem como 

espraiou, através da grande máscara do Cristo, seus ideais ao mundo. Sabiamente, 

universalizou o dogma via o rosto:  

 

 

 

De uma maneira mais alegre, a pintura utilizou-se de todos os 
recursos do Cristo-rosto. (...) Há um júbilo da pintura a esse respeito, 
da Idade Média ao Renascimento, como uma liberdade desenfreada. 
Não apenas o Cristo preside a rostificação de todo o corpo, (seu 
próprio corpo), à paisagificação de todos os meios (seus próprios 
meios), mas compõe todos os rostos elementares; (...) (DELEUZE, 
GUATTARI, 1996, p. 46). 
 

 

 

 Entretanto, as revoluções nas artes a partir do século XIX seriam decisivas para 

uma interrupção na rostidade. O terror da guerra deixou à mostra um corpo 

completamente despedaçado, e a arte não tardou a sentir o fato e por ele se 

desterritorializar. Segundo Moraes, “Às imagens ideais do homem veio contrapor-se um 

imaginário do dilaceramento marcado pela obstinada intenção de alterar a forma 

humana a fim de lançá-la aos limites de sua desfiguração.” (MORAES, 2002. p.19). 

Pois para se constituir o corpus da rostidade, é necessária uma identificação bilateral 

entre um e outro, seja sujeito-sujeito, ou sujeito-objeto. A arte do fim de século 

começava então a trabalhar com o corpo despedaçado, com objetos que não evocavam 

identidades ou significâncias fixas, mas que retornavam ao observador um ponto de 

interrogação quanto seus significados. Obviamente, o primeiro material atacado foi o 

corpo. Em pedaços, não era mais um rosto que retornava o olhar e se mesclava ao 
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entorno, mas, ao contrário, era a fuga da hegemonia e do discurso que mantinham a 

coesão da paisagem e do rosto, trincando e craquelando a máscara.  

 Talvez por isso seja algo tão angustiante produzir novo corpo, pois isso implica 

na perda de uma identidade, na fuga do buraco negro que absorve o possível, deixando 

ricochetear no muro branco somente as significâncias idealizadas. Implica passar por 

essa desconstrução do antigo corpo e do fenecer da antiga paisagem, a fim de produzir 

outro corpo, onde a cabeça não está separada do mesmo. 

 A rostidade é detentora do que se considera real. Mas ela evidencia 

exponencialmente, como um close, essa realidade, tal qual o fez o Renascimento e a 

imagem do Cristo ou da Virgem. Excesso de realidade, pornografia sacra, fazendo o real 

“mais real que o real”, como afirma Baudrillard (BAUDRILLARD, 2006. p.36). Ela 

protege ferrenhamente a rostificação e sua estrutura, uma vez que o corpo teme seu 

esfacelamento, sua finitude e fragilidade. O rosto tende, então, a tornar-se o clichê; sua 

imagem disseminada decalca uma moral que também fecha a narrativa: torna a imagem 

um discurso aprisionado na palavra de ordem, num verbo que não mais se in-carna, mas 

se decalca, produzindo uma paisagem significante. Então não há mais fluxo, o verbo 

não se faz carne: ele só é carne.  

Produzir um novo corpo e in-carná-lo. Eis pontos de foco que podem ser 

problematizados em vários campos, uma vez que a qualidade de um corpo não se limita 

ao real. Encontrar veículos que auxiliem a passagem da carne ao novo corpo, seja nas 

artes, na literatura ou na educação,  é uma tarefa que demanda um trabalho individual, 

mas de acesso por uma coletividade. A maneira de se acessar está lá; é possível, mas 

não prevista. Difícil encaixar em discursos e palavras de ordem, a produção do corpo 

passa pelo conceito. E a fundamentação do pensar passa pela produção dos próprios 

conceitos e suas especificidades.  Aqui, enfatiza-se a presença das artes como meio de 

liberação de novos corpos, uma vez que ela está plenamente ligada à vida. Seus liames 

afetam, esgotam e sucedem novos agenciamentos possíveis. E se o corpo é o plano de 

imanência por excelência, a vida e suas diferenças serão os possíveis da filosofia. Uma 

vida que se quer vivida passa pelo vazio, cujo esgotamento lhe retornará em novos 

corpos compossíveis. 
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