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Resumo: Pretende-se abordar neste artigo a questão da (r)existência a partir da imagem recorrente 

dos gases em O reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2009), de Stela do Patrocínio. A 

partir desse jogo de palavras, defende-se que a ideia dos gases é utilizada como imagem 

representativa da existência da artista ou do seu desejo em existir como tal. Por outro lado, falamos 

também de resistência para pensar as marcas de violência presentes em seu texto e que reforçam 

o silenciamento e marginalização no sistema psiquiátrico. 2 
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Eu estou num asilo de velho 

Num hospital de tudo que é doença 

Num hospício, lugar de maluco louco doido 

Stela do Patrocínio 

 

 

Introdução 

 

Santos e Fux (2013) questionam: “‘Podem os refugos humanos falar?’. Em que 

momento os detritos/refugos humanos assumem a condição de protagonistas, expondo 

seu ponto de vista, a partir de um lócus de sujeira e precariedade?” (2013, p. 118). Este 

questionamento, que se apropria da questão colocada por Gayatri Spivak em seu livro 

Pode o subalterno falar, é o ponto de partida para a discussão que se desenvolverá neste 

texto.  

A hegemonia do pensamento ocidental como modelo civilizatório na modernidade 

está baseada na negação e no silenciamento das alteridades. Este processo torna-se 

evidente na literatura a partir da constituição do cânone literário e da seleção de um 

modelo que apresenta a alteridade sob a ótica da subalternidade e do olhar exótico sobre 

                                                           
1 Graduada em Letras (UERJ), Mestre em Literatura Comparada (UERJ), Doutora em Literatura 

Comparada (UERJ). Atualmente, é professora colaboradora no Programa de Pós-graduação em 

Humanidades Culturas e Artes da UNIGRANRIO e bolsista PNPD CAPES.  Contato: 

fabibfarias@gmail.com. 
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES). 
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o outro. Desse modo, a produção artística é por muitas vezes cerceada por leituras 

estigmatizantes que acabam por limitar abordagens de caráter universal dos seus textos 

(já que o universal nunca é o outro, mas sim o discurso hegemônico dos que sempre 

tiveram voz). Santos e Fux (2013) também irão abordar essa questão: 

 

Quando se trata de indivíduos subalternos, a necessidade de uma 

"máscara textual" deve ser ainda maior, já que ela pode revestir um 

corpo negligenciado pela sociedade, fazendo-o visível por meio da 

palavra escrita (ou de outras mídias, que possibilitem sua inscrição no 

mundo). Antonio Gramsci denomina como "subalternos" os 

pertencentes às classes oprimidas, como uma forma de substituir o 

termo marxista "proletariado". Alguns novos teóricos, a partir da 

conceituação de Gramsci que, diferentemente do termo anterior, 

pressupõe subordinação, submissão, começaram a perceber que as 

formas de opressão estão além da classe e da condição econômica e que 

também há opressão com bases culturais, étnicas. Assim, como uma 

complementação ao conceito gramsciano e à teoria marxista. o conceito 

de subalterno foi ampliado. Para Spivak, o subalterno é aquele que não 

é representado, inclusive na representação que se propõe dar a ele, 

porque, a partir do momento em que é representado, ele já é inserido 

em um discurso e perde o caráter de subalternidade. (SANTOS; FUX, 

2013) 

 

Stela do Patrocínio utilizou a fala, ou o falatório como designava sua performance 

oral, como instrumento de (r)existência à violência e ao apagamento impostos pelo 

sistema psiquiátrico.  O livro O reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2001) é 

resultado das transcrições dos áudios gravados à época em que Stela do Patrocínio era 

interna da Colônia Juliano Moreira localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esses 

áudios foram registrados no período de 1986 a 1988 (segundo a cronologia presente no 

livro) no ateliê coordenado pela artista plástica Neli Gutmacher e a sua estagiária Karla 

Gaguilard. Após a morte de Stela, este material foi transcrito por Viviane Mosé e 

organizado em livro pela editora Azougue em 2001. 

Neste texto, buscaremos entender a relação do corpo e suas dimensões sociais, 

étnicas e de gênero a partir da metáfora dos gases. Analisaremos, tendo como ponto de 

partida a questão subalternidade proposta por Spivak (2010), a diluição do corpo como 

unidade e na sua reconfiguração como forma de reexistência e de resistência desse sujeito 

marginalizado. 
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“Nos gases eu me formei...” 

Em diversos trechos de seu falatório (organizados em texto escrito no livro citado), 

Stela do Patrocínio menciona a imagem dos gases para se referir à sua existência/corpo. 

A recorrência é identificada pela organizadora do livro, Viviane Mosé, que separa uma 

seção denominada “Nos gases eu me formei, eu tomei cor” para reunir parte deste 

falatório que relaciona o corpo à ideia dos gases.  

O falatório, pelo seu caráter fragmentário, traz dimensões do corpo que não podem 

ser encaradas de forma reducionista. Não devem ser vistas apenas como lugares de 

enunciação e representação do corpo marginalizado, mas também como abertura para 

uma leitura realizada a partir de uma perspectiva plástica, estética.  

Antes da seção citada do livro, já é possível identificar um primeiro momento do 

falatório em que a ideia de “corpo organizado” é posta em xeque: 

 

É dito: pelo chão você não pode ficar 

Porque lugar de cabeça é na cabeça 

Lugar de corpo é no corpo 

Pelas pareces você também não pode 

Pelas camas também você não vai poder ficar 

Pelo espaço vazio você também não vai poder ficar 

Porque lugar de cabeça é na cabeça 

Lugar de corpo é no corpo  

(PATROCÍNIO, 2009, p. 44) 

 

Percebe-se na fala um olhar disciplinador sobre este corpo que diz onde e como ele 

deve ficar. Na dualidade cabeça x corpo apresentada, que por extensão pode se inferir a 

relação ideia x materialidade, a voz disciplinadora tenta cercear o alcance dessa existência 

(“Pelas camas também você não vai poder ficar”).  

Foucault (1987), em Vigiar e Punir, já abordava a questão das práticas 

disciplinadoras para a produção de um “corpo dócil”. “É dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (1987, 

p.118), o “corpo dócil” é obediente e produtivo e o que Stela do Patrocínio irá nos 

apresentar é um corpo com uma potência para o desvio. O que lhe é dito por esta voz 

disciplinadora (“lugar de corpo é no corpo”) não impede que este corpo se lance para a 

diluição na forma de gases, corpo que se espalha e se recusa à unidade.  

O próximo trecho do falatório de Stela (seguindo a ordem do livro) é sobre a 

inabilidade dessa existência de ser corpo, de ser “forma humana”. Deseja-se este estado 
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anterior ao nascimento em que se nega a materialidade, a forma. O trecho do falatório 

aponta para uma existência e organização do corpo como imposição de um outro que 

detém controle sobre seu existir. 

 

Eu não queria me formar 

Não queria nascer 

Não queria tomar forma humana 

Carne humana e matéria humana 

Não queria saber de viver 

Não queria saber da vida 

 

Eu não tive querer 

nem vontade pra essas coisas 

E até hoje eu não tenho querer 

nem vontade pra essas coisas 

(PATROCÍNIO, 2009, p. 69) 

 

Pode-se entender que o corpo visto como espaço do prazer e das sensações é 

também o locus do sofrimento e da compreensão de subalternidade, de refugo. Bauman 

(2005) ao apresentar o conceito de “refugo humano” considera esses um produto 

inevitável e inseparável da modernização, um efeito colateral ao ordenamento e ao 

progresso econômico. Ainda segundo o autor, o “refugo humano” é a parcela deslocada 

inapta e indesejada da sociedade que não se encaixa no sistema pela lógica de consumo. 

 

Não sou eu que gosto de nascer 

Eles é que me botam pra nascer todo dia 

E sempre que eu morro me ressuscitam 

Me encarnam me desencarnam me reencarnam 

Me formam em menos de um segundo 

Se eu sumir desaparecer eles me procuram onde 

eu estiver 

Pra estar olhando pro gás pras paredes pro teto 

Ou pra cabeça deles e pro corpo deles  

(PATROCÍNIO, 2009, p. 71) 

 

O trecho acima já confirma este estado natural do corpo de quem enuncia o 

discurso. Corpo volátil. Que tenta escapar ao poder que o disciplina que o 

encarna/desencarna/reencarna que precisa nascer todos os dias contra sua vontade. “Se 

eu sumir desaparecer eles me procuram onde eu estiver” o corpo é mais uma vez o locus 

da dor e da contrariedade.  

Os signos da loucura passam pelo conceito de exclusão. Foucault fala sobre a 

loucura na Idade Média e no Renascimento como presença no horizonte social, como um 
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“fato estético” ou cotidiano, uma natureza de revelação. Já na Idade Moderna, a loucura 

passa a estar no espaço de exclusão, da doença mental a ser tratada e retirada das relações 

sociais.  

 

no meio do mundo sereno da doença mental, o homem moderno não se 

comunica mais com o louco; há, de um lado, o homem de razão que 

delega para a loucura o médico, não autorizando, assim, relacionamento 

senão através da universalidade abstrata da doença; há, de outro lado, o 

homem de loucura que não se comunica com o outro senão pelo 

intermediário de uma razão igualmente abstrata, que é ordem, coação 

física e moral, pressão anônima do grupo, exigência de conformidade. 

Linguagem comum não há; ou melhor, não há mais; a constituição da 

loucura como doença mental, no final do século XVIII, estabelece a 

constatação de um diálogo rompido, dá a separação como já adquirida, 

e enterra no esquecimento todas essas palavras imperfeitas, sem sintaxe 

fixa, um tanto balbuciantes, nas quais se fazia a troca entre a loucura e 

a razão. A linguagem da psiquiatria, que é monólogo da razão sobre a 

loucura, só pode estabelecer-se sobre um tal silêncio [...]. Não quis fazer 

a história dessa linguagem; antes, a arqueologia desse silêncio. 

(FOUCAULT, 2006, p.154). 

 

A discussão da relação entre loucura e arte é complexa e passa obviamente pelo 

fascínio que o “obscuro da desrazão”3 provoca. Em termos sociais, podemos reforçar que 

a loucura é exclusão, silenciamento e marginalidade. Compreendem aqueles que não se 

adaptam a uma ordem social, se destacam da normalidade e são isolados pela força: os 

refugos humanos de Bauman (2005). Suas particularidades e, muitas vezes, sua história 

pregressa são apagadas tanto pelo isolamento quanto pelo abandono. O signo da 

resistência surge neste cenário como possibilidade de pensar na função da voz e da 

palavra como posicionamento frente à exclusão e à invisibilidade. 

 No que diz respeito aos aspectos da bioescrita na obra de Stela do Patrocínio, 

pode-se inferir uma relação entre a dualidade corpo volátil/ corpo estável que se fixa no 

substrato de violência que o sistema psiquiátrico infringe ao corpo do louco. São traços 

das experiências/memórias/imaginação/relato/ressignificação de crueldades que afloram 

no discurso presente falatório. Considerando o conceito de bioescrita como 

                                                           
3 “É preciso voltar-se para as grandes obras sombrias da literatura e da arte para – talvez – ouvir novamente 

a linguagem da loucura. Goya, Sade, Hölderlin, Nietzsche, Nerval, Van Gogh, Artaud, essas existências 

nos fascinam pela atração que sentiram, mas também pela relação que cada uma parece ter mantido entre o 

saber obscuro da Desrazão e aquilo que o saber claro – o da ciência – chama de loucura.” BLANCHOT, 

Maurice. A conversa infinita: a experiência limite. Trad. de João Moura Jr. São Paulo: Escuta, 2007, p. 

178. 
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[...] o amplo espectro das relações entre vida artística e obra, entre 

ficção e verdade, entre memória e imaginação. No plano textual, 

bioescritas diz respeito aos gêneros ligados às escritas de si 

(autobiográficas e autoficcionais), às escritas da intimidade (diários, 

cartas), às escritas do Outro (biografias, alterbiografias), mas também 

ao gênero ensaístico, criando possibilidades imaginativas ou híbridas 

(no dizer de Silviano Santiago) para escrituras ou reescrituras de vidas 

artísticas. Também a vida das formas nos interessa como âncora de 

reflexão sobre o impacto destas sobre a subjetividade artística e vice-

versa. [...] Desse modo, o conceito de bioescritas tende a ser elástico, 

mas não frouxo. Tende a ser criativo, sem deixar de ser rigoroso. Não 

se confunde com a relação estreita entre vida e obra, enriquecendo-a 

com a compreensão de que essa equação constitui uma relação 

metafórica para pensar os modos de relação da experiência, da arte e da 

ética. (CHIARA, 2017, p.7-8) 

 

Dessa forma, a bioescrita está costurada ao falatório, sem compromisso com a 

ficção ou com a verdade, com a memória ou imaginação, mas presente em um jogo 

polifônico que surge da experiência vivida/imaginada/presenciada do marginalizado.  

 

Eu sobrevivi do nada, do nada 

Eu não existia 

Não tinha uma existência 

Não tinha uma matéria 

Comecei a existir com quinhentos milhões 

e quinhentos mil anos 

Logo de uma vez, já velha 

Eu não nasci criança, nasci já velha 

Depois é que eu virei criança 

E agora continuei velha 

Me transformei novamente numa velha 

Voltei ao que eu era, uma velha 

(PATROCÍNIO, 2009, p. 72) 

 

 

A questão da voz (registro original do falatório) abarca também esta dimensão 

volátil que os gases aludem. Um retorno ao verbo tal qual o preceito bíblico “No princípio 

era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.”  Stela do Patrocínio 

encontra no locus da voz que é o princípio de tudo um espaço de resistência que 

transcende o aviltamento do corpo. Uma vibração mística que vislumbra uma existência 

fora do ordenamento cronológico de envelhecimento do corpo (“Eu não nasci criança, 

nasci já velha”). Esta vibração mística de uma existência que está sempre tentando ser 

controlada e ordenada por esse outro aponta para a luminosidade que resplandece nas 

trevas, ainda em alusão ao trecho bíblico: “Ele estava no princípio com Deus. [...]. Nele 

4422



 

 
 

estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas 

não a compreenderam.” (João 1:1-5). Stela/Estrela é uma dimensão incompreensível.  

 

Toda essa dimensão volátil do corpo que Stela do Patrocínio está sempre 

reiterando em seu falatório atinge seu ápice no trecho a seguir: 

 

Eu era gases puro, ar, espaço, vazio, tempo 

Eu era ar, espaço vazio, tempo 

E gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó 

eu não tinha formação  

Não tinha formatura 

Não tinha onde fazer cabeça 

Fazer braço, fazer corpo 

Fazer orelha, fazer nariz 

Fazer céu da boca, fazer falatório 

Fazer músculo, fazer dente 

 

Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas 

Fazer cabeça, pensar em alguma coisa 

Ser útil, inteligente, ser raciocínio 

Não tinha onde tirar nada disso 

Eu era espaço vazio puro  

(PATROCÍNIO, 2009, p. 74) 

 

Sem formação e formatura, “gases puro”. A fragmentação ressurge com maior 

destaque a partir da enumeração das partes que não podem se constituir porque não há 

lugar de partida, não há forma. Por extensão, “ter um corpo” é “ser útil” ser o oposto do 

refugo humano. O falatório reafirma na própria recorrência da imagem do corpo como 

“gases puro” a impossibilidade de se adequar ao ordenamento, à noção de utilidade que 

a modernidade exige dos corpos em uma lógica de produção capitalista.  

 

Considerações finais 

A palavra no falatório de Stela não se desvincula das reflexões provocadas por um 

corpo real que reside na Colônia Juliano Moreira. Ele é uma extensão desse, uma profecia 

a ser cumprida de libertação da matéria. Talvez por isso mesmo, esta voz profética é 

silenciada ao final, quando deste corpo um membro é amputado devido a um quadro grave 

de hiperglicemia. Real e imaginação formam um conflito intransponível. Quando retorna 

à Colônia Juliano Moreira “faz um quadro depressivo: recusava-se a comer e entra em 

quase total mutismo” (PATROCÍNIO, 2009, p. 148). Esta situação a levou à morte em 

apenas dois meses.  
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A bioescrita de Stela do Patrocínio volátil em seu registro em áudio é também 

disciplinada pela organização do livro.  Embora o falatório possa ter sido um espaço de 

resistência da artista, o corpo amputado foi a profecia não cumprida da existência volátil 

como gases, espaço e ar puro.  A plasticidade da ideia do corpo-volátil talvez esteja 

imbricada num desejo por uma existência anterior que foi perdida pelo registro da 

memória. Nesta perspectiva, é compreensível o trecho seguinte (o livro não estabeleceu 

uma ordem cronológica das falas e por isso não é possível inferir se foi feito no início ou 

ao final das gravações) em que tudo que foi dito é rasurado e permanece apenas a imagem 

do anjo que mais do que imaterialidade garante o cumprimento da profecia de um retorno 

a uma existência pura e distante do martírio do corpo: 

 

Eu não sou da casa, não sou da família 

Não sou do ar 

Do espaço vazio, do tempo, dos gases 

Não sou do tempo, não sou do tempo 

Não sou dos gases, não sou do ar 

Não sou do espaço vazio, não sou do tempo 

Não sou dos gases, não sou da casa 

Não sou da família, não sou dos bichos 

Não sou dos animais. Sou de Deus 

Um anjo bom que Deus fez 

Pra sua glória e seu serviço 

(PATROCÍNIO, 2009, p. 83) 
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