
 

 

 

  O Olho da História, n. 20, Salvador (BA), dezembro de 2013.                                     

                                           

 

 

Do fascínio do corpo à escrita do pensamento como desastre 

 

Daniel de Oliveira Gomes 

 

Resumo 

Este trabalho examina alguns tópicos teóricos e filosóficos – partindo de leituras críticas de 

Blanchot e Foucault - que são visíveis no filme "Johnny vai à Guerra” que foi dirigido por 

Dalton Trumbo.  Tal filme é vencedor tanto do Prêmio Especial do Júri quanto do Prêmio da 

Crítica no Festival de Cannes, em 1971. Este artigo analisa o problema da mutilação corporal 

e subjetiva de Johnny como um personagem que é vítima de um desastre que não vem a ser 

só o da guerra no seu corpo, mas um desastre que é principalmente caracterizado como 

desastre do pensamento, a escrita de desastre. 

Palavras-chave: Johnny, desastre, Foucault, Blanchot. 

 

Resumé 

Cet essai se propose à analyser quelques sujets théoriques et philosophiques – à partir de 

certaines lectures critiques de Blanchot et Foucault – visibles dans le film “Johnny Got His 

Gun”, dirigé par Dalton Trumbo. Cet filme a obtenu, en même temps, le Prix du Jury Spécial 

et le Prix de la Critique au Festival de Cannes, en 1971. Cet article analysera le problème de 

la mutilation corporelle et subjective chez le personnage Johnny, comme quelqu’un qui est 

victime d'une catastrophe qui n'est pas seulement la guerre dans votre corps, mais aussi se 

caractérise davantage par le désastre de la pensée, ou, comme l’appelle Maurice Blanchot, 

l´écriture du désastre. 

Mosts-Clès: Johnny, desastre, Foucault, Blanchot. 

 

 

O problema da mutilação corporal e subjetiva da personagem Johnny, em Johnny vai 

à guerra (Johnny Got His Gun, Dalton Trumbo, 1971), tal como é colocado no filme, abre-

nos um estrado de possibilidades de leituras blanchotianas e foucaultianas. Johnny é uma 

protagonista que busca simbolicamente resumir os efeitos chocantes notados, nos anos 40, 

naquilo de mais dramático e desastroso que pode sobrar de um soldado, como corpo 

mutilado, após a primeira guerra mundial. Vítima de uma explosão de granada que decorre 

em uma trincheira logo após cumprir uma missão de enterrar um corpo de outro soldado, 

Johnny é um corpo desfigurado em um quarto sem luz, que tem os braços e pernas 

amputados, bem como a perda total dos sentidos e a completa desconfiguração facial. Como 

não pode se expressar, um comandante o designa como incapaz mentalmente, sem 

sentidos. O desastre do corpo aparece como tema, tal como o tema da corporeidade do 
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desastre, o desastre quando toma corpo, ou diríamos, o desastre enquanto retrato no corpo. 

O filme é pretensamente pesado, posto a crítica ao contexto dramático da guerra, mas cujas 

questões imanentes são de caráter muito atual, conforme muitas leituras teóricas que o filme 

suscita ainda hoje.    

Escrito pelo norte-americano Dalton Trumbo, o livro teve uma história 
política confusa, segundo o próprio autor. Foi publicado pela primeira vez em 
03 de setembro de 1939, dois dias após ter sido declarado o início da 
Segunda Grande Guerra Mundial, com uma mensagem contundente em 
defesa da paz, expressando as idéias da esquerda norte-americana contrária 
à entrada dos EUA na guerra. A obra, banida pelo governo daquele país na 
época, era cada vez mais procurada nas livrarias, conforme o conflito se 
acentuava no front, por expor de modo muito particular os questionamentos 
sobre os motivos da guerra e da exposição da humanidade às atrocidades 
dos generais e comandantes. Alvo do FBI, o autor não esmoreceu aos seus 
propósitos de questionar as razões da guerra e as circunstâncias criadas que 
para homens e jovens fossem enviados para os combates, em detrimento de 
suas famílias, e de clamar pela paz.  
Nos Estados Unidos, foi reeditado ainda algumas vezes, recebendo um 
adendo na Introdução em 1970, quando retomou a crítica sobre a posição 
do país na guerra do Vietnã e chamando a atenção para que os leitores 

questionassem também as forças armadas sobre o real sentido de tantas 
perdas e tanto sofrimento. Este aspecto em particular, nos permite 
transportar o livro para o contexto atual deste início de século/milênio, 
tendo em vista a realidade frente à violência urbana diária a que estamos 
expostos e, particularmente, nos países vítimas do terrorismo, consistindo 
assim em um chamado à atenção sobre os rumos e futuro da humanidade. 
(MUMARI e MEDEIROS, 2004, p.1) 

 

Além de ser o informe retrato da guerra e trazer a tona o inquietante espírito 

antibelicista de certa esteira comunista da época, Johnny nos valeria como imagem para ler 

o retrato de toda subjetividade que está ancorada nas relações de poderes dos corpos na 

contemporaneidade. Posto que o personagem mutilado não pode se expressar a não ser por 

código Morse, ele está sendo mantido, milagrosamente, vivo contra sua própria vontade, por 

força de uma obra experimental militar. Uma das questões que podemos pinçar, neste 

ponto, é a do apagamento e a da dessubjetivação do sujeito no retrato de um corpo 

aprisionador, por ordem de uma força que não lhe é imanente. Um corpo dessubjetivado por 

natureza da sobrevivência, ou artificialidade (respira e alimenta-se por tubos), onde o ideal 

do corpo a serviço da Pátria supera a própria noção do corpo a serviço de si mesmo. Note-se 

que, mesmo quando o corpo já não está apto para o serviço militar, já não está a serviço da 

Guerra, corpo enlouquecido e entorpecido de estilhaços insonháveis, no estado extremo da 

inutilidade absoluta, este mesmo corpo, que é apenas um tronco agora, não deixa de ser 

impugnado como corpo-membro de um tronco maior: o tronco utilitário do Estado. É um 

corpo individual que não pode ser exterminado nem tampouco se auto-exterminar, está 

sobrevivendo contra a sua própria vontade, está à mercê de outras vontades institucionais e 

políticas que lhe evitam até mesmo o suicídio. Algumas dessas representações institucionais, 

em contraposição, querem e tentam a eutanásia, para auxiliá-lo a não sofrer, a retirá-lo 

desta esfera desastrosa, mas estão ali colocadas como rebaixadas ao poder maior dos 

militares no contexto da guerra; são instituições como a da Medicina (simbolizada pelas 

enfermeiras, algumas mais frias, outras não) ou a da Religião (simbolizada por um capelão 

em certa cena que afere crítica ao general como integrante de uma profissão que efetua 
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horrores1). Independentemente a uma crítica mais voltada à Instituição militar do que às 

outras, o que ocorre é o fato do corpo de Johnny não poder ser exterminado mesmo contra 

sua vontade. Pois, talvez, ele não passe de uma “baixa” que não se deu, um corpo já quase-

morto, ou moribundo, que não se deixou abater. Quem sabe, antes de ser configurado como 

um corpo combatente em si mesmo, configure-se como um super-corpo que sobrevive acima 

de tudo. Eis o corpo sobrevivente como uma micro-vitória institucional armazenada numa 

conjuntura de combate. O ideal heroico e super-fascinante do corpo do guerreiro que não 

desiste. O extremo-oposto do desertor. 

 

 

Imagem de cena do filme. Disponível em: http://cinemavelho.com/johnny-vai-a-guerra-40-anos/  

Acesso em: 01 julho 2012. 

 

Contudo, de que modo podemos afirmar que Johnny é um corpo sobrevivente antes 

mesmo de ser um corpo? Sob que entendimento supor melhor que, agora, mutilado, sem 

sentidos, ele é um corpo integralmente corporizado, na dimensão do Fora de si, na região 

aterradora da utilidade absoluta ao sonho do outro? E qual o poder que lhe sobra quando já 

não há poder sobre si mesmo, já não há poder sobre os movimentos do corpo e nem mesmo 

sobre a diferenciação interior entre sonho e realidade? Neste tópico, o filme evidencia muito 

bem a dessubjetivação em processo na memória discursiva do sujeito. A questão é que 

Johnny não é apenas vítima de um poder cruel militar que o aprisionou para fazê-lo sofrer. 

Foucaultianamente, posso afirmar que ele é efeito de poder como conceito mais amplo, num 

entre-lugar de aspirações e vigências que o situam como sobrevida, cuja função maior incide 

na própria manutenção das forças que o atravessam e o fazem um “não-sujeito” ou um 

sujeito dessubjetivado e assujeitado ao mesmo tempo. Sujeito preso no corpo. Não, apenas, 

preso em seu corpo pessoal, mas no corpo do desastre, no desejo do desastre. Como diria 

                                                           

1 “No filme, o general pede ao capelão que diga umas palavras de fé e consolo para Johnny. O 
capelão lhe responde que rezará por ele e pensará nele até o fim dos seus próprios dias, mas que não 
pode consolar o que nãotem consolo, não pode dar esperança a quem não tem por que ter nenhuma 
esperança, nem mesmo em Deus. O general critica o capelão por não fazer o seu serviço, mas este 
responde ao general: “ele é um produto da sua profissão, não da minha”.” (KRAUSE, 2002, p. 269) 

http://cinemavelho.com/johnny-vai-a-guerra-40-anos/
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Foucault, acerca de seu entendimento sobre o conceito de poder: “(...) a minha hipótese é 

de que o indivíduo não é o dado sobre o qual se exerce e se abate o poder. O indivíduo, com 

suas características, sua identidade, fixado a si mesmo, é o produto de uma relação entre o 

poder que se exerce sobre os corpos, multiplicidades, movimentos, desejos, forças. 

(FOUCAULT, 1999, p.161)  

A temática que a personagem Johnny nos trás, já nos anos 40, está atrelada às 

questões do presente, no que se refere às novas valorizações do sujeito, em sua 

corporeidade, nas sociedades marcadas pela chamada “espetacularização do corpo”. Johnny 

pinta-nos (reduzido a um individual tronco inexpressivo) as novas práticas de poder, práticas 

de fundação biopolítica, cujos delineamentos Foucault explica-nos que se localizariam já 

entre os séculos XVIII e XIX, com o capitalismo industrial. Lembremos que, um pouco antes 

de Johnny repetir indefinidamente “mate-me, mate-me”, ele diz que gostaria de ser exibido 

publicamente, ou melhor, de ter seu corpo exibido em um circo de horrores, para que 

aglomerações de pessoas pudessem vê-lo, testemunhá-lo, como um exemplo de 

sobrevivência, e ouvir seus depoimentos em código Morse, com ajuda de um tradutor. Mas, 

ao invés desta vontade de expressão ser interpelada como vontade de trabalho, condizente 

com a moralidade da mão-de-obra digna do imperialismo e da retórica da Nação, ela é lida 

pelo General como amoral e é negada. Tentemos aclarar a razão, para além do fato 

ideológico de se tentar esconder Johnny dos olhares das multidões para evitar que julgassem 

a moral da Guerra. Podemos entender que Johnny, sob um forte instinto comunicacional, 

quer passar ao próximo não apenas seu exemplo de sobrevivência – ele não tem lugar no 

mundo, mas ainda tem um estranho lugar no artifício bélico. Ele quer passar, diríamos, seu 

exemplo de “sobrevidência”. Falo “sobrevidência” porque parece que Johnny vê sobre e além 

das coisas, ele sobrevê o mundo, ele pressente os passos, as presenças, os vultos, os ratos e 

os fantasmas reais ou irreais ao seu redor, por mais que não possua os sentidos essenciais 

de audição, olfato ou visão. O filme demonstra esta percepção intuitiva muito bem e o 

processo de uma linguagem pensante que não pára jamais, em projeção abismal. Esta 

projeção pode ser periclitante naquele contexto. Aliás, ela é periclitante em qualquer 

contexto. Esta percepção intuitiva que o protagonista do filme descobre como falta, ausência 

de sentido, pode ser comunicada de algum modo, como a sublime ausência de qualquer 

sentido, a ausência de qualquer razão na vida, na luta ou na morte. Nada faz sentido, é isto 

o que Johnny queria comunicar. 

Se, pelo processo do aprimoramento linguístico, renegamos o Fora (nos ensinava 

Blanchot), teria ele (Johnny) ressensibilizado um contato, digamos, mais blanchotiano? E 

como isso seria possível se - neste mesmo momento de afasia, silêncio e impossibilidade 

linguística - o personagem transforma-se em extrema profusão de linguagem e memória 

incontrolável, qual uma máquina produtora de sentidos reverberantes? Qual o sentido do 

não-sentido, do non sense? Com que força a memória e a palavra não se atrofiam! Lembro 

uma cena em que, em determinado momento quando abrem a janela e o sol bate em sua 

pele, mesmo coberto com um pano, Johnny sente o calor do sol e a sua luz com intensidade 

inexplicavelmente maior do que jamais sentiria se dotado de qualquer sentido comum, o 

sentido disso é tanto que ele agradece a Deus, sente a presença divina na pele. A pele passa 
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a canalizar outras percepções, enquanto a mente, por sua vez, pensa em velocidade 

extremamente reverberante, e ele está, agora, sobre um campo ensolarado e bendito. Só a 

morte pode parar esta linguagem interna que o salva de suas próprias explosões internas e 

que roda milagrosamente no silêncio escuro, angustiando-o como sobrevida. Seu problema 

não é a dificuldade de comunicar sentido. Poderia entender, ao lado de Blanchot ou Nancy, 

que seu problema é o excesso de sentido na impossibilidade de sentido.  

Entretanto, o valor político ou histórico de seu testemunho não é nada perto do 

anseio de morrer, ou de sair deste reino impotente da fascinação2, onde já não sabe mais o 

que é propriamente real ou irreal. Tal oscilação entre o valor da sua representação para as 

multidões e o sem-valor de possuir um corpo reduzido ao nada, ao vazio da experiência, é o 

que de algum modo passa pelos estudos de Agamben, Nancy, e outros teóricos célebres 

leitores de Foucault que leem a agoridade, no campo filosófico e sociológico. Explico melhor, 

vivemos uma sociedade onde, como diria Peter Pal Pelbart, a intimidade psíquica dá vez ao 

corpo em si mesmo, no sentido da supervalorização de uma bioidentidade. Aqui, estaríamos 

beirando desde as primeiras críticas foucaultianas, em Vigiar e Punir, que se debruçam sobre 

os sistemas disciplinares e a docilização dos corpos, até a questão do biopoder em sua mais 

contemporânea revelação. 

Tomemos a título de exemplo o superinvestimento do corpo que caracteriza 
nossa atualidade. Desde algumas décadas, o foco do sujeito deslocou-se da 
intimidade psíquica para o próprio corpo. Hoje, o eu é o corpo. A 
subjetividade foi reduzida ao corpo, a sua aparência, a sua imagem, a sua 
performance, a sua saúde, a sua longevidade. O predomínio da dimensão 
corporal na constituição identitária permite falar numa "bioidentidade". É 
verdade que já não estamos diante de um corpo docilizado pelas instituições 
disciplinares, como há cem anos atrás, corpo estriado pela máquina 
panóptica, o corpo da fábrica, o corpo do exército, o corpo da escola. Agora 
cada um se submete voluntariamente a uma ascese, científica e estética a 
um só tempo. É o que Francisco Ortega chama de bioascese. Por um lado, 
trata-se de adequar o corpo às normas científicas da saúde, longevidade, 
equilíbrio, por outro, trata-se de adequar o corpo às normas da cultura do 
espetáculo, conforme o modelo das celebridades. 
Como o diz Jurandir Freire Costa, a obsessão pela perfectibilidade física, com 
as infinitas possibilidades de transformação anunciadas pelas próteses 
genéticas, químicas, eletrônicas ou mecânicas, essa compulsão do eu para 
causar o desejo do outro por si, mediante a idealização da imagem corporal, 
mesmo às custas do bem-estar, com as mutilações que o comprometem, 
substituem finalmente a satisfação erótica que prometem pela mortificação 
auto-imposta. O fato é que abraçamos voluntariamente a tirania da 
corporeidade perfeita, em nome de um gozo sensorial cuja imediaticidade 
torna ainda mais surpreendente o seu custo em sofrimento. (PELBART, 
2006, p.2) 

 

Convivemos, hoje, de modo geral, em uma coletividade cujas antigas estratégias 

tópicas de controle dos corpos deram vez, cada vez mais, a estratégias “atópicas”, onde os 

corpos regulam-se a si mesmos, através de padrões e ilusões de perfectibilidade física, em 

estado maior de fascinação. Esta bioascese de que fala Pelbart citando Ortega, tem a ver 

                                                           

2 “Esse meio da fascinação, onde o que se vê empolga a vista e a torna interminável, onde o 
olhar se condensa em luz é o fulgor absoluto de um olho que não vê mas não cessa, porém, de ver, 
porquanto é o nosso próprio olhar no espelho, esse meio é, por excelência, atraente, fascinante: luz que 
é também o abismo, uma luz onde a pessoa se afunda, assustadora e atraente.” (BLANCHOT, 1897, 
p.23-24) 
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com a regulagem inalcançável do corpo atual para o corpo perfeito, de modo distinto de 

como Foucault reivindicava, à esteira de Nietzsche, quando pensava o cuidado de si 

(epimeleîsthai heautoû) no antigo caráter greco-romano. O cuidado e o sonho de si como 

uma forma de vida, onde o cultivo de si está atrelado ao cultivo de uma dada 

dessubjetivação através de práticas primordiais de liberdade, dá lugar ao cuidado e sonho de 

si como uma “vida em forma”. E, nesse sentido - da passagem entre uma forma de vida, 

uma arte de vida, a uma “vida em forma”, uma “vida artesa-nada”, vida sem arte -, a 

liberdade não pode então deveras existir.  

Como o filme bem mostra: não se pode diferenciar um simples sonho de olhos 

fechados, quando não se controla a ilusão do sonho, da geral ilusão controlada pelos 

sentidos que contemos ao experimentar o mundo, acordados. Em suma, um sonho acordado 

não se diferencia de um sonho dormindo, para Johnny, e assim ele vive em extremo estado 

de fascinação. Fascinação repetitória, S.O.S; S.O.S; S.O.S... Vejamos que Johnny, no filme, 

está descartado até mesmo de uma prática de poder que insira nele uma subjetivação, que o 

dobre como sujeito passível de ser subjetivado, o que ocorre é que ele já é um corpo 

dobrado em si mesmo, não há como dobrá-lo quando ele mesmo já é uma dobra em si. 

Corpo como prisão. Talvez, ele viva na pele isto, este desastre como conceito blanchotiano 

que intensamente está em “A escritura do Desastre”, o perigo que o desastre tome sentido 

em lugar de tomar corpo, ou seja, estado desencadeante de morte em que a morte não 

chega, o desastre não chega, pois, incessantemente, é frustração, espera, tal como o desejo 

da escritura acontece para Blanchot. Desmoronamento, colapso, esgotamento, 

(effondremment), do presente. Morrendo sem morte, vivendo sem viver. 

Ou seja, o poder que ali implica é o poder que o dessubjetiva, pois o sujeito não está 

como produto de uma técnica de subjetivização e é impossível que ela se exerça em um 

corpo sobrevidente, que vive, sobrevive, em um meio indeterminado, meio onde sua 

presença está presente e ausente ao mesmo tempo. Acredito que estamos à beira das 

noções de corpo mais ambivalentes que Jean-Luc Nancy procura definir desde seus “58 

indícios sobre o corpo”, quer seja, o corpo definido como qualquer coisa inoperante, como 

um apagamento, ensaiando driblar a maneira com a qual nossa tradição ocidental observa o 

conceito de corpo como alguma coisa sempre significante por excelência e que, por contraste 

ao espírito e ao pensamento, reafirma a Metafísica e a crença na distinção entre corpo e 

alma. E o corpo de Johnny é um corpo insignificante, um corpo que pensa, reduzido à 

ingenuidade do pensar. É o corpo que beira a experiência literária quando está neste estado 

de fascínio (esquecendo-se do corpo através da memória). Lembremos-nos da intensidade 

da fascinação para Blanchot, quando este diz:  

Quem quer que esteja fascinado, pode-se dizer dele que não enxerga 
nenhum objeto real, nenhuma figura real, pois o que vê não pertence ao 
mundo da realidade, mas, ao meio indeterminado da fascinação. Meio por 
assim dizer absoluto. A distância não está dele excluída mas é exorbitante, 
consistindo na profundidade ilimitada que está por trás da imagem, 
profundidade não viva, não manuseável, absolutamente presente, embora 
não nada, onde soçobram os objetos quando se distanciam de seus 
respectivos sentidos, quando se desintegram em suas imagens. (BLANCHOT, 
1987, p.23) 
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Porém, Johnny fica indeciso e oscila entre sair ou não deste meio da fascinação que 

lhe foi impetrado. Como se ainda estivesse vestido de soldado, ele volta-se para uma figura 

de Cristo, tão bem encenada pelo ator Donald Sutherland3, e pergunta se o real é dentro ou 

fora do real, se o plano real é este “agora” onde pergunta, pensa e sobrevive como 

resistência em forma de sonho contra a realidade de sua condição, ou o outro plano, 

tristemente vivo, onde é um mero corpo que sobrevive e está a sonhar. Não há resposta. 

Não há desastre. Seu sofrimento é seu pensamento. Como pode ser que o real esteja fora se 

são estas figuras de seus sonhos que o ajudam, seu pai, Jesus, etc. Estas figuras de dentro 

(e de fora) que o ajudam a sair de dentro (e de fora) da hesitação momentaneamente. Estas 

figuras que o iludem como um soldado ainda soldado, um combatente contra o pensamento. 

 

 

Cena com Timothy Botoms atuando como soldado Johnny.  
Disponível em: http://www.escrevercinema.com/Nacional_e_Estrangeiro.htm  

Acesso em: 01 de julho de 2012. 

 

Estas figuras de sua imensidão íntima, como diria Bachelard, que atestam a 

fenomenologia dialética entre interior e exterior. Pois o concreto interior e o vasto exterior se 

invertem, e temos um vasto interior e a exterioridade é apenas o pressentimento e o medo. 

Drama da geometria íntima, ou, como pronunciaria Bachelard ao analisar Henri Michaux: 

 

                                                           

3 “No filme, a câmera mostra, em preto e branco, as discussões entre generais, médicos, padres 
e enfermeiros, revelando, em imagens coloridas, as lembranças, os sonhos e as reflexões do 
protagonista. O ator mais conhecido do filme era Donald Sutherland, no papel de Jesus Cristo – um 
Cristo extremamente cético que aparecia nos sonhos de Johnny. Seu comportamento, irônico e 
desesperançado, parece remeter a célebre provocação do anarquista russo Mikhail Bakunin: “se Deus 
aprova a guerra, então Deus, se realmente existe, deve ser abolido”. Numa das mais belas cenas do 
filme, Cristo é o maquinista de um trem que carrega os mortos da guerra: cabelos ao vento, se 
assemelha justamente a um dos cavalheiros do Apocalipse ou à própria Morte, substituindo-se o cavalo 
pela locomotiva.” (KRAUSE, 2002, p.270) 

http://www.escrevercinema.com/Nacional_e_Estrangeiro.htm
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O medo não vem do exterior. Nem tampouco é feito de velhas lembranças. 
Ele não tem passado. Também não tem fisiologia. Nada em comum com a 
filosofia da respiração suspensa. O medo é aqui o próprio ser. Então para 
onde fugir, onde se refugiar? Para que exterior poderíamos fugir? Em que 
asilo poderíamos refugiar-nos? O espaço é apenas um “horrível exterior-
interior”. (BACHELARD, 2000, p. 221) 

 

Neste horrível exterior-interior, quando Johnny se comunica em código Morse - com 

a cabeça tal como sugeriu seu pai - está querendo também comunicar sua “falta de 

pensamento”, ou sua insuficiência, um rumor insituável. Ele não quer comunicar-se nem 

como sobrevivente nem como protótipo heroico, pois é uma aberração, uma sobrevivência 

que deveria perecer, que clama pela morte, a eutanásia. Do mesmo modo, ele não quer 

comunicar sua agonia. Este corpo não é um exemplo. Além disso, basta olhar para o que 

sobrou de Johnny para sentir seu sofrimento, e compartilhar sua fascinação, tal como faz a 

piedosa enfermeira em cena que o agrada, derrama uma lágrima em sua pele, escreve letras 

em seu peito, o comunica a data do Natal. E, talvez, alguma vez, nobremente a enfermeira o 

masturba (dando-lhe a talvez única possibilidade de prazer). O que Johnny opera, 

repetidamente, com a cabeça (em transe Morse), é a própria dessubjetivação do retrato de 

si, a própria “falta de pensamento”.  

Tal como Artaud dizia em cartas a Jaques Rivière que sua poesia errante expressava 

o não-sentido, a insuficiência e a impotência do seu próprio pensar. O tormento que Artaud 

divide com Johnny, aqui tracemos um paralelo, é o tormento de estar aquém do 

pensamento. Tormento de aproximar-se fascinadamente do despojamento que o “quase 

pensar” lhe participa. Ambos, um pela loucura outro pela amputação, dividem a 

experimentação de um “impoder”, um “não poder ainda pensar”, a “ausência de voz”. 

Artaud, ao escrever para dizer que não pode escrever, está dizendo que seu pensamento 

propriamente dito é o retrato de um despojamento e não uma plenitude a ser compartilhada. 

Ambos, Artaud e Johnny, comunicam, um em poemas, outro em código Morse, que tentam 

quitar o débito e a culpa por pensar abaixo do pensamento, onde pensar é errância, dolorosa 

fascinação. Como diria Blanchot, em texto que trabalha Artaud:  

(...) que o fato de pensar só pode ser perturbador; que aquilo que existe 
para ser pensado é, no pensamento, o que dele se afasta, e nele se exaure 
inesgotavelmente; que sofrer e pensar estão ligados de uma maneira 
secreta, pois se o sofrimento, quando se torna extremo, é tal que destrói o 
poder de sofrer, destruindo sempre à frente dele mesmo, no tempo, o 
tempo em que ele poderia ter retomado e acabado como sofrimento, o 
mesmo acontece, talvez, com o pensamento. Estranhas relações. Será que o 
extremo pensamento e o extremo sofrimento abrem o mesmo horizonte? 
Será que sofrer é, finalmente, pensar? (BLANCHOT, 2005 p.56) 
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