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Crítica de arte, mon amour 1 
Ana Elisa Lidizia* 

Resumo: Este artigo pretende desenvolver uma primeira tentativa de articulação da 
crítica de arte como prótese de linguagem. A partir das noções de fragmento de Schle-
gel e prótese de Preciado é construída uma crítica (prótese) para o trabalho Meu corpo 
Inês (2005) de Karin Lambrecht.  

Palavras-Chave: crítica de arte; fragmento; prótese 

Abstract: This essay aims to develop a first attempt of articulating art criticism as a 
language prosthesis. From the notions of Schlegel fragment and Preciado prosthesis a 
critique (prosthesis) is thus created for Karin Lambrecht’s work Meu corpo Inês (2005).   

Keywords: Art Criticism; Fragment; Prosthesis 

(...) toda teoria é contrabando. 
Marie-Hélène/Sam Bourcier, 2000.  

Todo encadeamento significante que estrutura a linguagem pode, a partir de 
diferentes funcionamentos, falhar, produzindo uma deriva de sentido. Gosto de no-
mear essa possiblidade de fratura, de perturbação na/da /linguagem de deslizamento. 
Esse deslizamento do significante na cadeia linguageira (da linguagem) faz também 
com que o sujeito seja de igual forma deslizante, instável, não essencialista, que sua 
escritura percorra um discurso em igual forma não essencialista. Pensemos esses des-
lizamentos como fuga tácita dos binômios, escritura sempre em direção à sua ilegibi-
lidade (AGAMBEN, 2015) que se movimenta em direção aos seus limites, à sua opa-
cidade, ao seu apagamento; borda de um estranho limbo de indiscernibilidade. 

O deslizamento é um experimentar, um inventar da linguagem. Ele é um ro-
çar a língua, um enlaçar, um impulsionar, um expelir, um agredir, um amar a lingua-
gem. O deslizamento pode ser o que você quiser. O deslizamento é uma prótese, um 
dildo, um guarda-chuva. Deslizamento é um gesto metodológico. O deslizamento só 
é enquanto está sendo.  

Importante assinalar que a noção de crítica que nos interessa é aquela perfor-
mada/executadas concomitantemente, ou, no mínimo, de maneira muito próxima, a 
análise dos trabalhos e às questões de escrita evocadas. É uma metodologia dupla, se 
não interna, acerca da escrita. Escrever e criticar a um só tempo.  

Sabemos que a linguagem é estruturante dos seres descontínuos (BATAILLE, 
1987, P. 11). Cogitamos, pois, se é possível uma linguagem que busque a desestabili-
zação dessa continuidade. Uma linguagem erótica, aquela que evoca uma continuida-
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de perdida. A linguagem como corpo erótico aliado às obras de arte que investigam o 
mesmo frêmito, enfim. Nesse deslizamento do significante há também o deslizamen-
to do discurso no mercado do gozo, pois o discurso detém os meios de gozar, na 
medida em que implica o sujeito.  Um sujeito é aquilo que pode ser representado por 
um significante para outro significante; e nisso está sua condição provisória e relativa 
à transitoriedade e a opacidade do significante.  Nesse momento é forjada uma próte-
se que funcionará como ferramenta de análise, ou melhor, ferramenta de uso no jogo 
erótico com a obra de arte.  

Criticar é elencar fragmentos, diz Schlegel. A língua alemã permite estabele-
cer, como nota Rubens Rodrigues (NOVALIS, 1988, p. 11), a relação entre a palavra 
Fragment, o verbo fragen (perguntar, questionar) e o adjetivo fragwürdig (problemático, 
digno de questionamento). O fragmento é então problemático (ou questionável) em 
si mesmo. Trata-se assim, de trazer o problema para o interior da reflexão filosófica, 
desdobrada necessariamente também na forma.  

 
Este é um texto que se constrói em fragmentos, uma vez que trata de trazer o 

problema (da crítica de arte) para o interior da reflexão, desdobrada necessariamente 
também na sua forma enquanto texto. Como defende Schlegel (1997), se por um la-
do o fragmento espelha uma crise formal, por outro ele marca em sua própria forma, 
os termos de uma abertura a novas e diversas possibilidades sistêmicas.  No fragmen-
to 206 do Ateneu pode-se ler: “um fragmento tem de ser como uma pequena obra de 
arte, totalmente separado do mundo circundante, perfeito e acabado em si como um 
porco-espinho” (NOVALIS, 1988, p. 11).  Não obstante o fato de, enquanto forma 
particular da natureza, ser perfeito e acabado em si, o porco-espinho aponta para to-
dos os lados, e nessa medida ele é particular e universal ao mesmo tempo.  

 
O fragmento em nada abandona certa sistematicidade, o que faz é introduzir 

um desdobramento que permite conceber um sistema não apenas como edifício fe-
chado, mas também uma totalidade em que a fragmentação não é suprimida, mas 
mantida na própria articulação. Isso significa abrir caminho para que se forme não 
apenas um, mas diversos sistemas provisórios que se interpenetrem, sem que haja 
prevalência de um sobre o outro.  

Sendo um sistema provisório, temporário, a incompletude em nada constran-
ge, ela é, antes, almejada. Assim sendo, a operação de incompletude interna aos frag-
mentos críticos é proposital.  

O elencar de fragmentos é o criticar.   

Fragmento um: por uma crítica como prótese  

A prótese não é essência. É trânsito. É efeito múltiplo e não ori-
gem única. Não existe mais do que em um contexto concreto: o 
do enxerto (PRECIADO, 2014, p. 207) 
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A crítica dos fragmentos, ensaística, não trabalha com nenhuma certeza, mas 
articula qualquer roubo teórico na linguagem com as imagens. Lugar onde o pensa-
mento não se furta ao paradoxo, às antinomias, ao que não apresenta solução. O en-
saio mantém sua radicalidade, aponta Vera Lins (LINS, 2013), quando mantém a sua 
negatividade, aquela da ficção, aquela da poesia, que suspende a verdade e não posici-
ona nada nesse lugar vácuo. Ao ensaio não interessa criatividade, mas antes, destrui-
ção e dilaceramento. A ele interessa o verbo pensar (pendere, estar suspenso, nas lín-
guas latinas) e a possibilidade de a tudo negar. Je n’ai rien vu. Mas confie em mim. 

Refletindo acerca do exercício da crítica e da teorização da arte Frederico Mo-
rais acrescenta o amor e o erotismo como componentes seminais afirmando ser uma 
“história afetiva da arte”, em que a afetividade da forma seria discutida, uma de suas 
maiores fantasias. Não nos demoraremos nas grandes elucubrações de Morais, um 
dos mais radicais críticos de arte brasileira, mas gostaria de destacar sua concepção de 
crítica no sentido de uma defesa da relação apaixonada entre escritorx e trabalho de 
arte. Remetendo-se a Susan Sontag, que clama por uma erótica da arte (SONTAG, 
1987, p. 23), Morais propõe uma crítica amorosa, “envolvente e envolvida”, aquela 
que substituiria a “hermenêutica por uma erótica da crítica, o discurso chato e pedan-
te por um discurso amoroso” (MORAIS, 1989, p. 123). 

(A história da crítica também pode ser recusa e promessa, um tipo de reconfi-
guração do sensível como a arte para Rancière. Duvide de tudo.) 

A essa linguagem renovada por uma erótica, pelo viés da carnalidade, Barthes 
propôs chamar de “pornograma”, termo que o semiólogo utiliza para representar os 
procedimentos narrativos deste que considera um criador de linguagem, Marquês de 
Sade. Segundo o autor de Sade, Fourier, Loyola: 

O pornograma não é apenas o vestígio escrito de uma prática erótica, nem mesmo o 
produto de um delineamento dessa prática, tratada como uma gramática de lugares 
e de operações; é, por uma química nova do texto, a fusão (como sob efeito de uma 
temperatura ardente) do discurso com o corpo (“aqui estou toda nua” diz Eugénie a 
seus professores: “dissertai sobre mim tanto quanto quiserdes”), de maneira que, 
atingido este ponto, seja a escritura aquilo que regula o intercâmbio este Lógos e 
Éros, e seja possível falar de erótica como gramático e da linguagem como pornó-
grafo”. (BARTHES, 1979, p. 189-190) 

Eliane Robert Moraes procurou dissipar a distinção entre erótico e pornográ-
fico, ressaltando o caráter filosófico e a alteridade que devem ser levados em conta ao 
se avaliar a produção em torno do baixo material e corporal, valorizando o grau de 
perturbação da obra pornográfica. Assim, ao invés de insistir na polarização, Moraes 
vai operacionalizar a noção de erotismo, em consonância com a definição de Bataille, 
voltando-se para o desdobramento do conceito, quando este implica as experiências 
radicais em torno da violência, da bestialidade, da dissolução, do sadomasoquismo, 
entre outros aspectos extremos e excessivos da existência humana.   

No ensaio que publica em 1995, no livro Literaterras, Lúcia Castello Branco 
também avança para uma outra ideia de pornografia a partir da concepção de uma 
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“retórica do gozo”, baseando-se principalmente em O prazer do texto, de Roland 
Barthes. Revigora, a noção de pornografia seguindo o percurso de uma grafia do go-
zo, que ao contrário do comércio sexual, visa exatamente o oposto, ou seja, o antiuti-
litarismo. O dispêndio. A subversão do gozo no espaço literário estaria em se permi-
tir à escrita o excesso, a extravagância, dissolvendo assim as metáforas, deslocando 
imagens, descendo ao máximo da minúcia para atingir o mínimo de significado.  

Nessa inflexão, a pornografia, como grafia do gozo, é necessariamente “o 
lugar não só do sexo explícito, mas da linguagem explícita”. Logo, ao demarcar uma 
“pornografia oficial”, Branco identifica:   

Ao lado dessa, uma outra grafia, que também coloca o corpo sobre a cena, obsceno 
(e nisso se confunde com a “pornografia oficial”), mas que não é facilmente digerí-
vel ou comercializável (e nisso se confunde com a produção erótica), uma escrita 
que não se quer apenas do desejo, mas do gozo, se insinua. Esta, que inclui Aretino, 
Sade, Bataille, entre outros (chamada de “pornologia” por Deleuze), parece perma-
necer sem lugar na literatura oficial. A diferença tênue que marca a distância entre as 
duas talvez seja a mesma que sutilmente demarca os terrenos da arte e da não-arte. 
E o que garante especificidade à segunda é certamente um trabalho de linguagem. 
(BRANCO, 1995, p. 109) 

Gostaria também de incluir nessa grafia do gozo a poeta Hilda Hilst e a no-
ção que considero sua prótese de linguagem, seu dildo: o porco-corpo, corpo às aves-
sas. Algo como um corpo impossível, porque desmembrado, sendo encarnado, no 
qual se reconstrói o percurso pelo qual o homem é levado a se repensar a partir do 
caos, no consequente vazio deixado pela fragmentação e desfiguração de sua imagem. 
A desfiguração, esse desmonte humano, não é só decorrente como implica e informa 
um outro modelo de pensamento de si e do mundo.  

O porco na boca2: “fecha os olhos e tenta pensar no teu corpo lá dentro. san-
gue, mexeção. pega o microscópio. ah, eu não. que coisa a gente, a carne, unha e ca-
nelo, que cores aqui dentro, violeta vermelho. te olha. onde você esta agora? to 
olhando a barriga. é horrível ehud. e você? to olhando o pulmão. estufa e espreme. 
tudo entra dentro de mim, tudo sai.” visto assim de dentro, e portanto pelo avesso, o 
corpo se reduz à convulsão interna dos órgãos – “sangue, mexeção” – cuja extensão 
visível, no lado de fora, é dada pelas matérias que se repõem em constante movimen-
to. Mas, ainda que a unha, o cabelo e a carne comuniquem os dois planos, nesse cor-
po onde “tudo entra e tudo sai” o único órgão que efetivamente concentra a entrada 
e a saída num só orifício é a boca.  

É justamente porque concentra, de forma dramática, a vida e a morte, que a 
boca pode servir de metáfora tanto das dimensões mais ideais quanto das mais abje-
tas: lugar de entrada e saída, ela serve para cantar e roncar, falar e cuspir, beijar e vo-
mitar, comer e devorar. Jogando com essa duplicidade, os versos do livro Do desejo 
valem-se da metáfora ora para enlaçar um plano físico do desejo – “e que escura me 
faço se abocanhas de mim/ palavras e resíduos” -, ora para desvelar o outro, imateri-
al – “eu te sorvo extremada à luz do amanhecer” – indicando a determinação de Hil-
da Hilst no sentido de explorar os dois corpos da língua. Todas as gentes devem 

1. Aqui brincamos com 
trechos de “A obscena 
senhora D” (1982). 
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achar seu porco, corpo às avessas, é o que nos diz o selvagem experimentalismo de 
HH. 

(Estamos aqui, diante de todos, a defender brechas na enunciação.)  
A retórica é um diálogo de amor, diz Barthes. Para ele, escrever é colocar 

num imenso intertexto, que dizer: colocar a linguagem mesma, sua produção de lin-
guagem, no infinito da linguagem. E, em Fragmentos de um discurso amoroso, querer es-
crever o amor é enfrentar a desordem da linguagem: a terra de loucura em que a lin-
guagem é ao mesmo tempo muito e muito pouco excessiva, pela expansão ilimitada 
do eu, pela subversão emotiva, e pobre devido aos códigos com os quais o amor a 
rebaixa e avilta.  

Mas diferentemente do amor narrado por Diotima, sacerdotisa filósofa au-
sente n’O banquete, aqui nada nos falta. Logo nas primeiras páginas do Manifesto Con-
trassexual, Paul B. Preciado apresenta seu pensamento a partir da necessidade de des-
construção das oposições binárias e hierarquizantes que marcariam as teorias não só 
do sexo e do gênero, para afirmar em seguida que “no princípio há o dildo”. Recor-
rendo a noção de Jacques Derrida (1967) de “suplemento”, identifica o dildo como o 
suplemento que produz/inventa aquilo que supostamente deve completar.  

Fica explícita mais adiante, a relação ente dildo e escrita, que aqui nos interes-
sa particularmente, quando afirma que “o sistema sexo/gênero é um sistema de escri-
tura”.  

Para desmascarar a sexualidade como ideologia, é preciso compreender o dildo (seu 
corte do corpo) como centro de significação diferido. O dildo não é um objeto que 
substitui uma falta. Trata-se de uma operação que acontece no interior da heterosse-
xualidade. Digamos mais uma vez, o dildo não é só um objeto, é também, estrutu-
ralmente, uma operação de recortar-pegar: uma operação de deslocamento do su-
posto centro orgânico de produção sexual para um lugar externo ao corpo. (…) 
Tudo é dildo, inclusive o pênis. (PRECIADO, 2014, p. 80-81) 

Tudo é dildo, repito. A noção de origem é deslocada, destituída, por uma operação 
plástica. A linguagem é ela mesma uma prótese, uma tessitura socialmente construída 
e reinscrita através da repetição nos corpos. O dildo inventa linguagem. 

Entretanto, desfruto do que tenho. O prazer único de escrever em inglês, em fran-
cês, em espanhol, de caminhar de uma língua a outra como transito da masculinida-
de à feminilidade à transexualidade. O prazer da multiplicidade. Três linguagem 
artificiais que crescem emaranhadas, que lutam para converter-se ou não converter-
se em uma só língua. Mesclando-se. Encontrando sentido apenas nessa mescla. Pro-
dução entre espécies. Escrevo sobre o que mais me importa em uma língua que não 
me pertence. Isso é o que Derrida chamava o monolinguismo do outro. Nenhuma 
das línguas que falo me pertence e, sem embargo, não há outro modo de falar, não 
há outro modo de amar. Nenhum dos sexos que incorporo possui densidade onto-
lógica e, sem embargo, não há outro modo de ser corpo. Despossessão na origem. 
(IDEM, 2017, p. 114) 

O escrever despossuído (o que não significa desencarnado), dissimulado, que 
trai a todo o tempo sua origem.  Esse gesto, esse movimento, abre campos amplos de 
significação que desconfiam da racionalidade e da tradição e se direcionam a fragmen-
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tação que desfaz a transparência da escrita, uma exterioridade artificial, um fora radical.  
Fora, um novo texto; uma nova prótese.   

Fragmento dois: prótese porco-corpo 

Sozinha no jardim das delícias, brincando inocentemente com dois de meus 
dedos ainda em silencio como a mariposa que pousa em meu pé. Quem geme por 
mim. Leia meu desejo. O que treme na fenda, arde. O que pulsa no ardor, coça. O que 
se esfrega morde e sangra e derrama um choro que se engole prenhe. E que se cospe 
ácido. Boca é sempre aquilo corpo-mancha vermelha.  

Corpo, eis aí o teu texto: texto, eis aí o teu corpo: ficções de deslocamento. 
Deriva. Rasura. Palavras que caracterizam e suscitam movimento nas obras ficcionais 
que, acolhidas como corpus deste estudo, movem-no e também se estilhaçam, sem a 
pretensão de pertença a um lugar crítico ou estético pré-definido.  

Sua mãe velha e sua filha jovem. A artista como médium. Ambas protegidas 
por uma fina camada de plástico usam vestidos ensopados com o sangue de um car-

Karin Lambrecht. Meu corpo Inês, 2005. Registro de ação e instalação.  

Karin Lambrecht. Meu corpo Inês, 2005.  Registro de ação e instalação.  

Ana Elisa Lidizia  -  Crítica de arte, mon amour 



 

65 

CÍRCULO DE GIZ 

https://www.circulodegiz.org/revista 

neiro abatido. Vestir não a pele do bicho mas a mancha de sua interioridade. Gesto 
inusitado. Por que vestir (exterior) essa interioridade? São duas mulheres dando a ver 
essa espécie de tinta interditada, o sangue. Divisor da vida animal e da civilização hu-
mana. Sangue como uma das tintas do corpo. Sempre aquilo corpo-mancha- vermelha.  

Desmembramento ou dissolução. Vestir-se de sangue: um aborto. Vestir o 
rastro da morte. Dois abortos. Expor a hemorragia interna. Ex-por a morte, grafia 
explícita. Há suspensão e silêncio mas não drama nas fotografias. Há, no entanto, 
drama (δράω) anterior à essas imagens. O abatimento do carneiro, os esguichos de 
sangue, o preparar a tela, o sentar do corpo na cadeira, a pintura do vestido com o 
sangue do bicho. Esse tecido, essa veste, essa cortina (CHRISTIN, 2000, p. 347), tão 
essencial porque exprime a um só tempo, extremo e mínimo, a dualidade mágica da 
evidência contraditória do atual, a veste encharcada de sangue como uma aquarela, e 
do além, - a menção a Agnus Dei, expressão utilizada pelo cristianismo para se referir 
a Jesus Cristo, identificado como o salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado 
em resgate pelo pecado original -, do visível, a cena a que temos acesso, e do invisí-
vel, o que nosso olho completa, o que nossa imaginação pede.  O desmembramento 
já ocorreu. Sua ação, seu presente, a salvação, nos é interdita. 

Molhar-se e manter-se ressecado é um aborto, expulsão de um corpo invasor, 
temos vontade de dizer.  

Há algo de etéreo convivendo com a presença desses dois corpos femininos 
sentados. As mulheres olham para baixo, um pouco cabisbaixas. São corpos exauri-
dos. Nisso a velhice e a juventude se encontram. Ambos os corpos se encontram 
exaustos, só sendo perceptível a diferença de idade entre as mulheres por suas faces. 
As faces olham para baixo reforçando a impressão de um corpo em repouso depois 
de grande dispêndio. Há algo de um corpo em cena, como se estivéssemos olhando 
uma imagem capturada de uma ação ou de um peça de teatro. Mas ao mesmo tempo 
são imagens muitos completas e que sustentam a si mesmas sem a necessidade de 
movimento ou contexto.  Há um estranhamento imediato causado pela dimensão 
dessa mancha de sangue e dessa veste pouco usual. Mas ao mesmo tempo um tênis 
que escapa por baixo do vestido providencia certo tom de prosaicidade. 

Questiona-se se esses corpos teriam já gritado de horror ou se estão ainda em 
choque. Podem esses corpos estarem plácidos? Bem resolvidos com essa abundância 
cênica, certa obscenidade, poderíamos dizer? Nenhuma resposta depois do abatimen-
to do animal, depois de derramado todo aquele sangue?    

O porco na boca: Inês, corpo possuído (“meu”), nomeado (“Inês”). Que cor-
po porco de animal abatido é esse, na imagem dois corpos, duas mulheres, desencar-
nadas, banhadas com sangue de um corpo desmembrado fora de cena. Sangue-
mexeção. Sangue-aquarela com cheiro de bicho morto.  

(...) 
ossos, sangue, carne, o agora 

e tudo isso em nós que se fará disforme? 
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(...) (HILST, 2017, p. 481) 

Ao que diz respeito a relação do pensamento de Bataille com o mundo das 
imagens as ideias esboçadas na revista Documents que foram depois desenvolvidas no 
Dossier hétérologie, no qual o autor distingue dois polos estruturais: de um lado, o ho-
mogêneo, ou o campo da sociedade útil e produtiva; de outro, o heterogêneo, lugar 
da irrupção do impossível (MATESCO, 2016, p. 142). É o heterogêneo que o traba-
lho de Lambrecht assume, uma vez que forma, imagem e matéria se situam ao mes-
mo tempo em continuidade, sem, no entanto, jamais alcançar unidade de sentido.  

Os elementos se qualificam entre si, embora provoquem, simultaneamente, 
ambíguo deslocamento. Sua iconografia tem caráter desarranjado e deslocado, para-
doxal, ignóbil, abjeto. Há contágio entre os termos, mas não há um produto híbrido 
final, uma vez que agem como campos de forças em constante movimento e peleja. 
Há proximidade e semelhança entre as partes mas elas atuam menos como comple-
mentaridade e mais como estiramento. As imagens implicam heterogeneidade, a ca-
pacidade que as coisas tem de se transformar, de se confundir com o seu contrário 
(morte e vida, nascimento e aborto), induzindo uma constante tensão, pois sentimos 
ao mesmo tempo interação (o abatimento do carneiro e as vestes ensanguentadas) e 
oposição (a obscenidade da cena e a trivialidade do tênis que se insinua sob a veste) 
entre eles. 

O objetivo talvez seja criar um campo que reconstrua o inexistente, a gravi-
dez, o aborto, em que você completa com o olhar aquilo que não existe, mas sem 
alcançar unidade de reconstrução. O trabalho dá muito a ver mas são cadeias de sig-
nificantes que nunca se fecham. É por esse jogo complexo das imagens de Lam-
brecht que somos deixados no descompasso, o heterogêneo desliza sobre nós como 
uma abertura.   

Na Grécia Antiga o útero era compreendido como um animal vivo que se 
deslocava pelo corpo feminino. Um bicho indomável e desvairado. Poderíamos dizer: 
algo como uma aranha, uma barata ou uma minhoca esmagada. Uma forma cujos 
atributos formais estão se desfazendo. As imagens aqui operam sob a tarefa desestru-
turante do informe, pois mesmo que se pareçam lineares e completas, a cena não se 
finda, ela permanece performando no nosso olho, na nossa imaginação. Nada aqui 
está fixado, mas antes, indefinidamente lábil. Apresenta-se um enigma. 

Algo como a perda de certa montagem humana3,  como uma grande dissolu-
ção. Vive-se em desorganização.  O projeto da escrita vai se apresentando como uma 
construção destrutiva ou um deslizamento. Desde o início é um projeto cujas linhas 
de força não colaboram para uma edificação, uma plano que indica uma direção e um 
ponto de chegada, ao contrário parece esquivar-se de qualquer assimilação esquemá-
tica, portanto um projeto em descontentamento, em decadência e frustração.  

Não há concessão permitida pela linguagem-deslizamento; linguagem-aborto-
espontâneo, ou meio caminho abortado, trata-se de ir até o limite do possível, ali on-
de fraquejam o dizível e o inteligível. Não há complacência permitida e não há moti-

3. STIGGER, Veronica. 
(curadoria e texto); VIL-
LELA, Milú (apresen-
tação); SCHREINER, Re-
nato (coordenador editori-
al); BAN, Ana (tradução); 
STOCKLEN, Regina (re-
visão); BUMMUB (design 
gráfico). O útero do mundo. 
São Paulo: Museu de Ar-
te Moderna de São Pau-
lo, 2016. O útero do mun-
do. Catálogo MAM. 

Ana Elisa Lidizia  -  Crítica de arte, mon amour 



 

67 

CÍRCULO DE GIZ 

https://www.circulodegiz.org/revista 

vos para exibir um trabalho acabado se tudo escorre sem alicerces de sustentação, 
sem placenta.  Os fins, os resultados, são todos movediços. É precisamente a perda 
da “montagem humana” que leva à escrita e à composição da imagem.  

O que vemos, ou melhor, o que nosso olho completa por nós, são dois cor-
pos que emanam a dilaceração de um terceiro corpo, o animal. O corpo abatido do 
cordeiro imaginado, mas também, a desmontagem do corpo humano, o porco-corpo, 
o corpo fragmentado e às avessas. “E tudo estava ligado nesse olhar de sonho: os 
corpos nus, os dedos que abriam a carne, minha angústia e a lembrança da baba nos 
lábios, não havia nada que não contribuísse para esse deslizamento cego na mor-
te.” (BATAILLE, 1983, p. 50-51). 

É como se nos dissessem “escreve, filho-da-puta, escreve! e não vai cair ba-
bando em cima da máquina, ela não merece isso.” (HILST, 2006, p. 121) E mesmo 
com a perda da nossa montagem humana por alguns minutos, mesmo abatidos por 
uma lenta e grande dissolução, com a imagem de corpo fragmentada, olhamos, enca-
ramos a imagem, apaixonadamente. Escrevemos, apaixonadamente. O corpo é ele 
inteiro um dildo. A imagem é ela inteira um dildo. O texto é inteiro um dildo. É o 
dispositivo argumentativo deste texto, signo da prótese como hipótese; amor reflexi-
vo (PRECIADO, 2014, p. 199). O corpo é porco ou não existe.  

Fragmento três: duas ou três cenas para Inês 

Duas mulheres duas poças de sangue. Duas poças de sangue duas mulheres.  
O cenário uma mesa, uma faca, uma parede, duas cadeiras.  

Cena 1: 

A mulher 1 levanta-se da cadeira em que repousava inerte e cospe no chão. Depois 
de três segundos babando e encarando o vermelho diz: 

“eu te amo porra” 

A mulher 1 limpa o sangue da boca com o dorso da mão direita e sussurra bem baixi-
nho: 

“àquele que me ouve gritar eu te amo porra” 

A mulher 2 tira do bolso do vestido uma faca e a coloca sobre a mesa. Na mesa re-
pousa sua mão esquerda. A mulher 2 corta suavemente seu dedo médio. O chupa e 
em seguida o ergue em riste. Diz o poema Verônica: 

ao sul  
vive um monstro  
histérico bicho  
que passeia pelo corpo  
da imagem  
de uma mulher 
A mulher 1 já não grita e decide utilizar o sangue da poça para pintar uma parede. 
Com as próprias mãos. 
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Cena 2: 

Ambas as mulheres começam um pas de deux com seus rostos cobertos pelas barras 
de seus vestidos ensanguentados. Depois de um tempo indeterminado dançando sem 
música a Mulher 2 descobre seu rosto e em seguida desvela o rosto da Mulher 1. Am-
bas riem, não, ambas gargalham, e saem correndo para fora da cena de braços dados.  

Cena 3: 

Fora de cena só o que resta é a obscenidade do abatedouro abandonado pelas Mulhe-
res 1 e 2. 

Fragmento quatro: relação transitiva como conclusão provisória  

dildo = amor reflexivo 
amor reflexivo = crítica 

crítica = dildo 
 

Este artigo sabe não dar conta da noção de prótese nem tampouco da grandiosa teo-
ria contrassexual de Paul B. Preciado. Ele é apenas uma primeira incursão no contra-
bando. 
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