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A Criatura Intangível
“…El canto era fuerte ya, y la espesura muy densa,
de manera que no podía ver casi a un metro delante
de él, cuando la música cesó súbitamente. Oyó un
ruido de maleza que se rompe. Se dirigió
rápidamente en aquella dirección, pero no vio nada.
Había casi decidido abandonar su búsqueda cuando
el canto recomenzó un poco más lejano. De nuevo
se dirigió hacia él; de nuevo el que cantaba guardó
silencio y lo evadió. Llevaría más de una hora
jugando a esta especie de escondite cuando su
esfuerzo fue recompensado.”
Jorge Luis Borges, Um animal sonhado por C.S. Lewis

A Criatura Intangível é um exercício de representação
de algo que não pode ser representado. É o retrato de uma
criatura invisível; é o colocar no papel de uma ideia sempre
em constante transformação. Os desenhos representam
todos a mesma criatura, mostrando, parcialmente, algumas
de suas facetas. A capa deste livro é uma peça de um
quebra cabeça, uma faceta de uma criatura esquiva que,
mesmo observada de vários pontos de vista, nunca mostra
seu cerne.

Aquilo que pode ser dito sobre o exercício de
representação de algo informe é que ele é, ao mesmo
tempo, algo infinito e impossível. Toda tentativa tanto de a
pôr em palavras quanto de a desenhar é, a priori, frustrada.
Mas é justamente esse paradoxo que está em questão nos
desenhos. É a impossibilidade da tarefa e o seu
desdobramento sem fim que leva ao eterno retorno ao
desenho. É essa problemática que move o ato de desenhar,
que faz com que o desenho questione a si mesmo, e se
reconfigure a cada nova versão. Os desenhos são informes
quando os entendemos como um todo, como uma unidade.
Todas as representações são uma totalidade. E a criatura
por trás de todas essas reflexões permanece tão inatingível
quanto era no princípio. A criatura é intangível no sentido
de que damos voltas tentando representá-la ou dizê-la, mas
ao fim do percurso estamos tão distantes de tocá-la quanto
sempre estivemos.
A criatura se mostra sempre esquiva, sempre
provocadora, fazendo-nos pensar seguidamente que agora a
entendemos, que agora estamos perto de decifrá-la. Esse é
seu jogo, uma brincadeira que ela tem como levar adiante
para todo o sempre, e cada um que procura compreenderlhe fracassa. É a própria ideia de compreensão que não faz
sentido neste contexto; é impossível compreender o
incompreensível, pensar o impensável, desenhar aquilo que
é inimaginável.
Mas é provável que a sua função seja justamente
essa: a de provocar a curiosidade para aquilo que se
encontra fora do alcance. O monstro é justamente a figura
que nos faz perceber que os limites que impomos ao
mundo e à realidade através da razão são pequenos e
restritos. São apenas uma lente, uma faceta de algo muito
mais complexo, que nos ultrapassa por inteiro. O monstro,
no entanto, apenas nos mostra o quão fechadas são nossas
categorizações e análises, sem nos deixar compreender
aquilo que se encontra além delas.
Aline Volkmer, 2015
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Apresentação
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Marcos José Müller
Em sua terceira versão, o Colóquio Merleau-Ponty
recebeu – dessa vez na cidade de Florianópolis (SC), nos
dias 14, 15 e 16 de maio de 2014 – estudiosos da obra do
filósofo vindos de todas as regiões do Brasil. Contou com a
participação de alguns estrangeiros, especialmente do
convidado Mauro Carbone, um dos fundadores e diretores
da Revista Chiasmi International. Em diferentes salas de
conversa (sem leitura de textos), conferências e
apresentações artístico-culturais, tratou-se de repercutir a
proposta temática do evento: menos uma pesquisa
historiográfica ou estrutural a respeito da gênese e função
dos conceitos e mais uma reflexão sobre os efeitos do
pensar merleau-pontyano nos diversos campos de saber em
que ele foi reclamado. De onde deprendeu-se o título: “ o
que se pode criar, hoje, a partir do legado de MerleauPonty?”
A proposta temática levou em conta uma tradição
consolidada nos textos do próprio Merleau-Ponty. Assim
como ele próprio buscava na antropologia, nas ciências
sociais, na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na
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física, na biologia, nas artes plásticas, no cinema – para citar
alguns – modelos de objeto que reconhecessem para a
experiência sensível um primado ético e ontológico;
tratou-se, neste Encontro, de discutir em que medida – na
via inversa – as noções merleau-pontyanas poderiam
auxiliar na tarefa de pensar o propriamente científico, o
literário, o artístico, o político, o clínico mais além dos
dispositivos de controle biopolítico e das ontologias
majoritárias, especialmente o atomismo físico e a teoria da
evolução. Em que sentido as noções formuladas pelo
filósofo poderiam ajudar-nos a repensar nossa forma de ver
o tempo e o espaço, as relações de sujeição e as formações
do inconsciente?
No Brasil, em especial, as ideias do filósofo foram
fundamentais para o desenvolvimento de importantes
movimentos político-pedagógicos e estéticos. Vale
lembrar, em primeiro lugar, a importância da teoria
merleau-pontyana da formação do hábito para que o
educador social Paulo Freire concebesse um importante
método de alfabetização de adultos, especialmente
oriundos de classes populares. Da mesma forma, a
presença das ideias de Merleau-Ponty nos diferentes
trabalhos de artistas ligados ao movimento neoconcreto é
público e notório. Hélio Oiticica, Lygia Clark, nas artes
plásticas, Ferreira Gullar na literatura e poesia são alguns
exemplos muito expressivos. Mas também na área clínica,
especificamente psicológica e psicanalítica, Merleau-Ponty
é frequentemente citado como referência para pensar
temas de grande relevância ética no campo da saúde
psíquica e mental. Psicólogos, psicanalistas e psiquiatras,
no mundo todo, buscam, nas teses de Merleau-Ponty a
respeito da experiência de percepção do “outro”, modelos
para pensar ocorrências como o desejo, a paixão e a
pulsão. Da mesma forma, as reflexões políticas de
Merleau-Ponty sobre os paradoxos do socialismo real e do
capitalismo baseado no consumo inspiraram análises
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filosóficas e sociológicas de grande peso, cujos efeitos se
fizeram sentir na crítica aos regimes totalitários em todo o
mundo, inclusive no Brasil, à época dos governos militares.
Neste Colóquio foi nosso objetivo mapear alguns
dos efeitos continuados e contemporâneos das ideias de
Merleau-Ponty, especialmente seu elogio à ambiguidade
como autorização à tolerância e à solidariedade, pilares
constitutivos das políticas e das práticas de inclusão social.
Para tanto, organizamos as discussões em eixos temáticos,
os quais, em sua maioria, estão aqui apresentados.
Começamos com um debate sobre os efeitos da obra
merleau-pontyana junto a discursos que tentam pensar a
noção de imagem e de movimento. Nesse sentido, Mauro
Carbone oferece-nos uma reflexão sobre a importância da
noção de precessão (précession) para o estabelecimento de
uma “virada icônica”, a qual contribuiu para uma
renovação da análise sobre o estatuto contemporâneo das
imagens. Ida Mara Freire, a sua vez, discute em que termos
a noção de liberdade em Merleau-Ponty permite-nos
reconhecer, para a dança sul-africana toyi-toyi, um sentido
político, que faz dela, mais que um movimento, um corpo
nacional. Monclar Valverde, organizador do I Colóquio
Merleau-Ponty em Salvador, argumenta – amparado em
uma analítica merleau-pontyana acerca da expressão – em
que sentido a apologia da performance parece um sintoma
de incompreensão da unidade performativa entre
percepção, ação e expressão em toda experiência corporal.
Abrindo o segundo tópico, “Discursos sobre
Psicanálise”, Nelson Ernesto Coelho Junior explora a dimensão
estésica da clínica psicanalítica, cortejando a passagem da
intercorporeidade à co-corporeidade a partir do contributo
fenomenológico de Merleau-Ponty. Já Gleisson Roberto
Schmidt se propõe a uma abordagem preliminar acerca do
naturalismo freudiano e o projeto merleau-pontyano de
uma “Psicanálise da Natureza” no contexo de uma nova
ontologia do Ser bruto. Fechando o núcleo temático,
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Richard Theisen Simanke discute o problema da neutralização
do corpo na história da Psicanálise visando,
particularmente, à luz da teoria lacaniana, como esse
processo se institui num debate mais amplo com a tradição
cartesiana.
O terceiro eixo foi organizado, peculiarmente, para
discutir os discursos literários. Claudinei Aparecido de Freitas
da Silva apresenta-nos uma discussão em torno da seguinte
interrogação: o que alimenta, em última análise, a criação
literária? Na versão do estudioso, trata-se daquilo que
Merleau-Ponty denomina de páthos da linguagem, um
paradoxo ou enigma que parece rondar toda práxis poética
ou romanesca tendo como cenário exemplar a obra
ficcional de Clarice Lispector. Cristiano Perius, então, discute
a forma como Merleau-Ponty e Sartre concebem o
engajamento da literatura, contrapondo as noções de logos
do mundo estético, por um lado, e liberdade produtiva, por
outro. E, por fim, Elízia Cristina Ferreira busca reconstituir
em que sentido a teoria merleau-pontyana da “fala falante”
vai ao encontro do que Paulo Leminski (1944-1989)
denominava de uso inédito da palavra, para além de sua
designação empírica ou convencional.
No tópico intitulado “Discursos sobre o corpo”,
Iraquitan de Oliveira Caminha – organizador do II Colóquio
Merleau-Ponty – propõe-se examinar como o filósofo
considera as relações entre os conceitos de corpo, liberdade
e angústia. Sua intenção é problematizar a articulação
desses termos a partir da noção merleau-pontyana de
ambiguidade. Por sua vez, Constança Marcondes Cesar procura
discutir em que sentido, na obra de Gabriel Marcel,
podemos encontrar importantes antecipações daquilo que,
mais tarde, Merleau-Ponty circunscreveria acerca da
experiência do corpo próprio. Na mesma direção, Wanderley
Cardoso de Oliveira sugere-nos uma aproximação entre as
reflexões de Merleau-Ponty em torno de nossa vivência do
corpo no cotidiano e as reflexões de Michel Serres sobre a
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construção e transformação do corpo a partir das técnicas e
tecnologias de objetivação.
Por fim, no eixo intitulado “Discursos sobre
ontologia”, Ericson Falabretti explora em que termos
Merleau-Ponty enfrenta a problemática do estruturalismo à
luz de uma releitura que fez da obra de Lévi-Strauss e da
Gestalttheorie. O estudioso pergunta-se pelo significado da
noção de estrutura na obra de Merleau-Ponty. Já Reinaldo
Furlan trabalha a hipótese de que a tese de uma filosofia da
Carne, aplicada ao campo do político, alcança alguns
resultados que irão aparecer na obra de Michel Foucault.
Finalmente, Marcos José Müller – organizador do III
Colóquio Merleau-Ponty – busca esclarecer em que sentido
a noção merleau-pontyana de Carne e suas diferentes
dimensões podem ser pensadas em termos gestálticos.
Propõe-se, especialmente, esclarecer como o sensível, o
simbólico e o imaginário (entendidos como três registros
distintos a partir dos quais se pode descrever a experiência
em sentido amplo) estão pensados gestalticamente numa
mesma filosofia da Carne.
Que se registre, aqui, nosso agradecimento à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) por haver patrocinado a realização do
III Colóquio Merleau-Ponty. Ao Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, ao Programa de Pós-Graduação em
Filosofia e ao Núcleo de Investigações Metafísicas (NIM)
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pelo
apoio destinado a todas as atividades que integraram o
Colóquio. Bem como ao Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Filosofia da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), por cujo meio os anais do
evento agora ganham corpo. À Mariela Yung, nossa
gratidão pelo diligente trabalho de revisão dos textos que
ora publicamos. Também cabe agradecer ao grupo
MINIMA MUSICA, de Salvador (BA), à artista plástica
Aline Volkner e à filósofa e dançarina Ida Mara Freire,
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ambas de Florianópolis (SC), pelas apresentações artísticas
que abrilhantaram o evento. Também à equipe de apoio, na
pessoa de Marcus Cézar Belmino, incansável na realização
das tarefas exigidas e alimentação do blog:
merleaupontyemflorianopolis.blogspot.com.br.
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imagem e movimento
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A imagem entre
ausência e precessão 1
Mauro Carbone
Introdução
Este trabalho é apoiado na dupla convicção de que
caracterizar a noção de “carne” pela de “visibilidade”
permite, de um lado, evitar a maior parte dos malentendidos relacionados à interpretação da primeira e, de
outro, desenvolver noções ontológicas extremamente
inovadoras, como sucedeu a Merleau-Ponty, que podem
ajudar a pensar filosoficamente alguns dos fenômenos
culturais mais pregnantes dos nossos dias. Dentre esses
fenômenos culturais, a nova relação que se tem com as
imagens é emblemática. Sabe-se, de fato, que o
desenvolvimento contínuo de tecnologias ópticas e
midiáticas constantemente abre a existência humana para
novas formas de visualização e de experiência visual, dando
Originalmente publicado em francês como parte da obra do mesmo
autor La Chair des Images: Merleau-Ponty entre Peinture et Cinéma. Paris:
Vrin, 2011. Tradução de Ericson Falabretti.
1
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às imagens uma nova centralidade – não só nos sentidos
prático e profissional, mas também no sentido teórico.
É sobre essa base que, a partir dos anos noventa do século
passado, começou-se a evocar na cultura uma “virada
icônica” (iconic, pictorial turn ou ikonische Wende), impondo
uma análise renovada do estatuto contemporâneo das
imagens.
Com efeito, as mutações em curso no estatuto das
imagens parecem evocar e, simultaneamente, invocar uma
forma de inversão do “platonismo” que – ao desenvolver
as premissas afirmadas pela filosofia de Nietzsche 2 e
exploradas pela arte moderna – saiba elaborar um
pensamento à altura da época atual, no qual uma versão
simplificada da filosofia de Platão permanece, contudo,
como a maneira dominante de pensar.
É ao platonismo assim entendido, que MerleauPonty faz alusão em uma passagem de O Olho e o Espírito,
seu último ensaio sobre a filosofia da pintura, onde escreve:
“A palavra imagem é mal-reputada porque se julgou
irrefletidamente que um desenho fosse um decalque, uma
cópia, uma segunda coisa” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.
23).
Imagem: tornar presente o ausente
É certo que a maioria dos pensadores
contemporâneos não teria nenhuma dificuldade em
compartilhar tal afirmação. No entanto, à imagem é ainda
frequentemente atribuída, como seu caráter mais próprio, o
fato de “presentificar o ausente como tal” 3 , o que a
reconduz, constitutivamente, à experiência, real ou
2

Conforme: (DELEUZE, 1966).

Para uma discussão em torno dessa questão a partir de posições que
são semelhantes àquelas que eu apresento aqui, ver: (RODRIGO, 2009,
p. 153-164).
3
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simbólica, da morte. Ora, se a imagem não é uma “segunda
coisa,” se ela não copia um modelo (mas, sobretudo, o
produz), ela se revela de fato muito mais ligada à
experiência do nascimento do que da morte e, desse modo,
denuncia o platonismo subjacente à opinião que a associa
em demasia com a morte.
Geralmente, se a imagem não é uma “segunda
coisa”, então ela não pode ser, tão simplesmente,
qualificada como figura de referência, como se buscará
mostrar em algumas passagens desse trabalho, porque a
natureza dessa referência se complica, sua estrutura se
multiplica e se emaranha de tal maneira que “a primeira
coisa” para a qual essa referência se propõe a indicar — a
ausência que ela supõe presentificar — torna-se
inencontrável.
A questão de um estatuto da imagem é o do ver,
segundo a definição dada por Merleau-Ponty no Prefácio
de Signos, contemporâneo aos escritos mencionados até o
momento: “[...] ver é, por princípio, ver mais do que se vê,
é ter acesso a um ser de latência. O invisível é o relevo e a
profundidade do visível, e, assim como ele, o visível não
comporta positividade pura.” (MERLEAU-PONTY, 1960,
p. 29).
De fato, se a imagem não é uma “segunda coisa”, é
precisamente porque “ver, é por princípio, ver mais”
(Ibidem) que a presentificação do ausente como tal. Como se
recordará nas páginas seguintes, Merleau-Ponty chega a
nomear de “vidência” esse “ver mais”, explicando que essa
“vidência” “nos torna presente o que está ausente”
(Idem,1964, p. 41). Mas, atenção: precisamente porque a
vidência consiste em “ver mais do que se vê” — para fazer
ver o invisível como “o relevo e a profundidade do visível”
— ela “nos faz presente aquilo que está ausente”, não se
limitando a presentificá-lo, mas criando uma presença
particular que, como tal, nunca tivesse estado presente
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antes4. É desse modo que se deve entender, na opinião do
presente autor, o que Merleau-Ponty nomeia de “quasepresença” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 23): não como
uma presença fraca, mas como “a pregnância do invisível
no visível” (Idem, 1996, p. 173) eficaz e insistente —
enfim, como o “a carne do imaginário” (Ibidem). Ora, tudo
isso é assim porque “ver mais do que se vê” é um ver
“conforme ou com” o que se vê, para retomar uma outra
fórmula de O Olho e o Espírito, sobre a qual terei
oportunidade de me deter: “Eu [...] não olho [o quadro],
como se olha uma coisa, eu não o fixo em seu lugar, [...] eu
vejo segundo ou com ele mais do vejo.” (Idem, 1985, p.
23).5
Está claro que o ver que Merleau-Ponty tenta
caracterizar por essa fórmula não é mais concebido
conforme o modelo representativo da janela, que se tornou
dominante na cultura ocidental a partir do Renascimento6.
Pode-se pensar que a caracterização que MerleauPonty visa proporcionar se aproxima muito mais de outro
modelo, que questiona de uma maneira fundamental a
experiência contemporânea das imagens: o modelo da tela
(ecrã, display, monitor). O modelo da janela fazia acreditar
poder fixar o visível “em seu lugar” enquanto que,
obviamente, a tela faz ver “segundo ou com” ela. Daí o
interesse que Merleau-Ponty nunca deixou de ter pelo
cinema, apesar do que se poderia pensar sobre isso ainda há
alguns anos: um interesse sobre o qual se insistirá nesse
trabalho, usando-se de recursos e materiais até então pouco
explorados ou mesmo inéditos.

Henri Maldiney (1973, p. 134) falava de uma “presença originária e
sobre um modo de ser inobjetivo”.
4

A propósito dessa fórmula ver não somente o texto de Rodrigo citado
acima, nota 9, mas também o de J. Garelli (1992, p. 79-99).
5

6

Conforme G. Boehm (1994, p. 11-38).

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Marcos José Müller (Orgs.)

23

Evidentemente, em O Olho e o Espírito, MerleauPonty remete a sua fórmula aos quadros, mas é uma concepção
geral da visão que ele objetiva: precisamente uma concepção que
esteja à altura da época atual e com a qual se possa, então,
generalizar, para afirmar que, usualmente, se vê “segundo
ou com” as imagens que povoam a percepção, assim como
o imaginário:
[...] este vermelho é o que é ligando-se, do seu lugar,
com outros vermelhos ao redor dele, com os quais
forma uma constelação, ou com outras cores que
domina ou que o dominam, que atrai ou que o atraem,
que repele ou que o repelem. Em suma, é uma espécie
de nó na trama do simultâneo e do sucessivo. É uma
concreção de visibilidade [...]. Com mais razão, a roupa
vermelha liga-se com todas as suas fibras ao tecido do
visível e, através dele, a um tecido do ser invisível.
Pontuação no campo das coisas vermelhas, incluindo as
telhas dos tetos, a bandeira dos guardas das estradas de
ferro e da Revolução, alguns terrenos perto de Aix ou de
Madagascar, ela também o é no campo das vestes
vermelhas, o que inclui, além dos vestidos das mulheres,
as becas dos professores e dos advogados gerais, os
mantos dos bispos, como também nos adornos e nos
uniformes. E seu vermelho não é, precisamente, o
mesmo, tal como aparece em uma constelação ou em
outra, conforme nele participa a pura essência da
Revolução de 1917, ou a do eterno feminino, ou do
promotor Público, ou das ciganas vestidas à hussarda
que, há vinte e cinco anos, reinavam em um restaurante
da Champs-Élysées. Um certo vermelho também é um
fóssil retirado das profundezas dos mundos imaginários.
(MERLEAU-PONTY, 1964, p. 174-175).

Desse modo, o “ver mais do que se vê”,
compreendido precisamente como um ver, “segundo ou
com” o que você se vê, releva estar fundado em uma
latência eficaz de uma dimensão que o último Merleau-
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Ponty qualifica de bom grado como “mítica”, com suas
dinâmicas espaço-temporais plenamente particulares e suas
implicações ontológicas inexploradas. Em suma, é neste
sentido que o elemento que eu nomeava de “Visibilidade”
também pode receber o outro nome de “carne”: “Entre as
cores e os pretensos visíveis, encontra-se o tecido que os
duplica, os sustenta, os nutre, e que não é coisa, mas
possibilidade, latência e carne das coisas.” (Idem, Op. Cit.,
p. 175).
Portanto, é em direção a uma tal concepção geral da
visão — cada época tem a sua — e em direção a uma
tentativa de exprimir as “relações do homem e do Ser”
(MERLEAU-PONTY, 1985, p. 63) em curso na nossa
época, que a caracterização da “Visibilidade” como “carne”
acena, revelando-nos um ponto de vista no qual a
exploração, a compreensão e a formulação não são,
evidentemente, a questão de um indivíduo:
Tais são as consequências extravagantes a que somos
conduzidos quando se leva a sério, quando se interroga,
a visão. [...] Não terminamos, certamente, de ruminá-las.
Nesse primeiro esboço trata-se apenas de fazer
vislumbrar esse domínio estranho no qual a interrogação
propriamente dita dá acesso... (MERLEAUPONTY,1964, p. 184-185).

São precisamente as “consequências extravagantes”
indicadas por Merleau-Ponty que — assim parece — a
“virada icônica” mencionada acima pretende, por sua vez,
explorar, compreender e formular tanto quanto possível,
em oposição, ao mesmo tempo, às tentativas de reduzir
essas consequências a “uma lógica proposicional do tipo
linguística” (BOEHM, 2010, p. 34)7. É por isso que esta

O mesmo autor escreveu um pouco acima: “Enquanto, por muito
tempo, continuarmos convencidos […] que o que se mostra também
7
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“virada icônica” somente pode reconhecer aquilo que o
último Merleau-Ponty fez para chegar a essas
consequências, e deve se reconhecer em seus motivos. 8
Além disso, é somente ao prolongar o curso dessas
“consequências extravagantes” que se pode chegar a
perguntar: “O que querem realmente as imagens?”
(MITCHELL, 2010, p. 239). Na verdade, é apenas a partir
do “segundo e mais profundo sentido do narcisismo” que
foi mencionado anteriormente — o narcisismo do ser
visível — que se pode vir a escrever que “as imagens não
apresentam apenas uma superfície, mas também um rosto
que confronta o vidente (espectador)” (MITCHELL, 2010,
p. 213). Aqui, como lá, encontra-se a mesma referência a
uma “inversão” do olhar que revela o pertencimento do
sujeito ao visível, bem como o parentesco entre o visível e
os videntes. Além disso, somente se poderia pensar essa
referência inversa9 pensando o encontro como uma dimensão
onde os papéis não estão previamente estabelecidos de uma
vez por todas antes do encontro em si. É uma relação
assim compreendida — como Merleau-Ponty (1985, p. 31)
explica sobre o pintor — “entre ele e o visível”, que os
papéis inevitavelmente se invertem”. Portanto, em uma tal
relação — pode-se acrescentar — é que as imagens podem
se animar de seus desejos. Volta-se ao ver “segundo ou
com” as imagens, mas talvez apreciando melhor as
implicações ontológicas desta fórmula. E se “esse campo
complexo da reciprocidade visual não é simplesmente um
pode muito bem se dizer, as imagens restarão impotentes” (BOEHM,
2010, p. 30).
É Gottfried Boehm (2010, p. 21) que fala de uma “virada icônica” de
Merleau-Ponty, após ter explicado que “Merleau-Ponty devia, portanto,
revisar também os fundamentos fenomenológicos do seu pensamento
[…], se ele quisesse ter uma compreensão adequada do olho e da
imagem” (Idem, Op. Cit., p. 19).
8

9

Sobre isso, cf. Escoubas (1992).
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efeito secundário da realidade social, mas é ativamente
constitutivo” (MITCHELL, 2010, p. 239), necessariamente
ele deve questionar a tradição filosófica, sempre pensada
por distinções e oposições mais que por reciprocidades.
Além disso, ainda nos termos desse questionamento radical
entre a filosofia e o estatuto das imagens hoje, pensa-se que
se deve reler o que Georges Didi-Huberman — um dos
partidários desse tipo de questionamento — escreveu
acerca das interpretações estéticas comuns dirigidas ao
conceito de aura em Benjamin:
Entendia-se: o que falta às posições estéticas usuais para
abordar o problema da aura é um modelo temporal
capaz de explicar a “origem” no sentido benjaminiano,
ou da “sobrevivência” no sentido de warburgien. Em
suma, um modelo capaz de explicar os eventos da
memória, e não dos fatos culturais da história. (DIDIHUBERMAN, 2000, p. 239).

Há, no último Merleau-Ponty — apenas esboçada
—, a tese sobre a qual deter-se-á nas páginas que se
seguem, “de uma precessão recíproca da visão e do visível”.
Essa tese paradoxal — que leva a sério “as consequências
extravagantes” da interrogação da visão — constitui, a meu
ver, uma contribuição efetiva para o desenvolvimento do
“modelo temporal” evocado por Didi-Huberman. Com
isso, ela poderá levar a uma compreensão mais
aprofundada da questão da presença das imagens hoje; questão
sobre a qual pode-se bem afirmar, na verdade, o que o
próprio Merleau-Ponty sustentou acerca da pintura em O
Olho e o Espírito, a saber, que ela “confunde todas as nossas
categorias”10 e com elas a própria identidade da filosofia.
10“Essência

e existência, imaginário e real, visível e invisível, a pintura
confunde todas as nossas categorias ao desdobrar seu universo onírico
de essências carnais, de semelhanças, de significações mudas” .
(MERLEAU-PONTY, 1985, p. 35).
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Circularidade e precessão
Como Francesco Casetti, por sua vez, mostrou no
livro significativamente intitulado L’Occhio del
Novecento11, o cinema, tendo nascido praticamente junto
com a pintura moderna, parece ter sido a forma expressiva
que tem definitivamente colocado em evidência e
popularizado alguns aspectos dessa “mutação nas relações
do homem e do Ser” (MERLEAU-PONTY, 1985, p. 63)
que, em O Olho e o Espírito, Merleau-Ponty via precisamente
na pintura moderna. Essas relações, pode-se reconhecê-las
de uma forma negativa na recusa da relação mimética ao
real, parecem encontrar uma definição positiva na
formulação que, no ensaio abordado, esclarece MerleauPonty (1985, p. 87) qualificando-a como “precessão do que
é sobre o que se vê e faz ver, do que se vê e faz ver sobre o
que é”.
Ir-se-á, então, concentrar-se nessa definição
estranha e complexa que parece rica em implicações
importantes. A palavra “precessão” — que se tornará mais
comum na linguagem da geração pós-estruturalista
francesa12— não é utilizada além de uma ocasião nos textos
de Merleau-Ponty publicados até o momento, mas se
agradece muito vivamente a Emmanuel de Saint Aubert
por ter fornecido ao presente autor uma lista de todas as
passagens em que a palavra aparece nos manuscritos de
Merleau-Ponty ainda inéditos.
11Conforme

F. Casetti (2005, p. 255), onde a este respeito, ele se refere,
precisamente, ao pensamento do último Merleau-Ponty. Algumas das
considerações que eu proponho nas páginas seguintes são inspiradas
neste livro.
12 Jean

Baudrillard caracterizará, por sua vez, os simulacros enquanto
figuras de precessão: “A partir de agora é o mapa que precede o território –
precessão dos simulacros – é ele quem produz o território”
(BAUDRILLARD, 1981, p. 10).
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Merleau-Ponty a utilizou pela primeira vez em suas
notas de aula, provavelmente tomadas no início de 1957,
do livro de Rudolf Arnheim intitulado Art and Visual
Perception, A Psychology of the Creative Eye, publicado em 1954,
sem que a palavra “precessão” ali tenha sido mencionada.
Mais tarde, essa palavra aparece várias vezes nos escritos de
Merleau-Ponty a partir de 1960, primeiramente nos
rascunhos da definição da visão que foram reproduzidas
d’O Olho e o Espírito. Com base nisso, podemos dizer que
Merleau-Ponty parece se interessar por esta palavra na
medida em que ela descreve uma relação temporal entre os
termos que conecta, indo além da relação espacial sugerida
pelos termos “ultrapassamento” e “invasão”, colocados,
num primeiro momento, ao lado de “precessão” e, depois,
substituídas por essa palavra nos rascunhos.
Não se trata, contudo, apenas de uma preferência
de Merleau-Ponty por uma relação temporal em vez de
uma relação espacial. Com efeito, o termo “precessão”
descreve uma relação temporal muito particular, que é
caracterizada pelo movimento de antecedência dos termos
implicados. Este é o caso da precessão dos equinócios,
ambos ocorrendo, a cada ano, 20 minutos mais cedo.
A preferência de Merleau-Ponty por essa relação
temporal tão particular se torna ainda mais explícita no
manuscrito do “Grande Resumo” d’O Visível e o Invisível
escrito entre novembro de 1960 e Maio de 1961. Aqui se
encontra a palavra “precessão” em primeiro lugar na
seguinte nota: “Circularidade, mas, antes, precessão/ videntevisível/silêncio-fala/eu-outro”.
Ainda nesse “Grande Resumo” Merleau-Ponty
tenta, mais tarde, explicar o sentido da palavra “precessão”
através de outra expressão da Astronomia: “gravitação de
um em torno do outro”, que sugere uma relação recíproca
— mesmo que ela seja espacial — entre os termos
envolvidos.
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A formulação em O Olho e o Espírito, por sua vez,
torna explícito este aspecto da reciprocidade em uma forma
temporal, pois a “precessão” está ali caracterizada,
exatamente, como um movimento de antecipação mútua
entre os termos envolvidos nesta relação. Merleau-Ponty
precisa efetivamente: “Esta precessão do que é sobre o que
se vê e faz ver, do que se vê e faz ver sobre o que é, é a
visão mesma.” (MERLEAU-PONTY, 1985, p. 87).
Precisamente em razão dessa reciprocidade de antecipação,
Merleau-Ponty utiliza a palavra “precessão” para descrever
as inter-relações entre “o que é” e “o que se vê e faz ver”,
as quais, conforme ele, definem a visão. Em suma, a
definição de Merleau-Ponty concerne a uma precessão que
só pode ser recíproca: a precessão do olhar sobre as coisas,
como dessas coisas sobre o olhar; precessão do imaginário
sobre o “atual” — pois o imaginário orienta e alimenta o
olhar fazendo com que se veja o atual — assim como a
precessão do “atual” sobre o imaginário. Dessa forma, o
primado de um dos dois termos sobre o outro é indecidível.
Em outras palavras, trata-se de colocar fora do jogo a
possibilidade de afirmar, de uma vez por todas, qual dos
dois termos é o primeiro e qual deve ser considerado, para
retomar uma expressão de Merleau-Ponty, como uma
“segunda coisa”. Isso permitiria evitar ter que conservar
uma “distinção lógica” — dessa vez, a expressão é de Bazin
— entre o movimento e o móvel.13 Com efeito, a ideia de
precessão recíproca permite descartar isso de um antes
absoluto no espaço e no tempo (ou mesmo um “antes” do
Não é por acaso que a definição merleau-pontyana de visão pensada
aqui pôde serconsiderada como núcleo teórico da convergência entre o
último Merleau-Ponty e Bazin. Pietro Montani, assim escreveu: “A
verdade é que Bazin, assim como Merleau-Ponty, é um fenomenólogo
que percebeu a questão ontológica da imaginação: o surgimento da
imagem a partir de um ‘fluxo’ e um ‘refluxo’, sua constituição como um
vai-e-vem da visão desde as coisas até a forma e vice-versa, oferecendoa aos sentidos e vice-versa” (MONTANI, 1999, p. 74).
13
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espaço e do tempo). Ela revela, dessa forma, o quanto é
ainda metafísica a maneira de pensar a realidade como
primum absolu, e, consequentemente, convida a considerá-la.
Procurar-se-á aceitar esse convite. Evidentemente,
essa precessão recíproca é um movimento retrógrado que
escava no tempo uma profundidade muito particular. A
este respeito, em O Olho e o Espírito, Merleau-Ponty (1985,
p. 86) evoca o “fundo imemorial do visível”. É nesse
sentido, acredita-se, que se deve pensar uma tal
profundidade temporal. A esse respeito, novamente
referindo-se à Recherche proustiana, Merleau-Ponty escreve,
em uma nota de trabalho d’O Visível e o Invisível datada em
abril de 1960:
A ideia freudiana do inconsciente e do passado como
“indestrutíveis” como “intemporais” = eliminação da
ideia comum do tempo como uma “série Erlebnisse”: Existe o passado arquitetônico. cf Proust: Os
verdadeiros espinheiros são os espinheiros do passado
[...]. Esse “passado” pertence a um tempo mítico, o
tempo antes do tempo, a vida anterior “mais longe que
de Índia e a China.” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.
296).

Além disso, no manuscrito da mesma obra,
Merleau-Ponty (s/d, p. 43) já havia afirmado que esse
“tempo mítico” é aquele “onde certos eventos “do início”
mantêm uma eficácia contínua”. Na opinião do presente
autor, é precisamente a profundidade desse gênero de
tempo que é cavada e instituída pela “precessão” do que é
sobre o que se vê e faz ver, do que se vê e faz ver sobre o
que é. De fato, já que essa precessão é infinitamente mútua,
ela não pode reportar a um passado cronológico. Acima de
tudo, ela somente pode reportar a um passado que nunca
tenha sido presente, a saber, um passado que “pertence a
um tempo mítico”. Trata-se desse gênero particular de
tempo “imemorial” que opera em no inconsciente e do
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qual se pôde ler a indestrutibilidade na passagem citada
anteriormente, tal como “a indestrutibilidade [...] a
transformabilidade, e o anacronismo dos eventos memória”
(MERLEAU-PONTY, s/d, s/p.) caracterizando, de acordo
com Didi-Huberman (2000, p. 239-240), essa
temporalidade. Trata-se, então, da temporalidade particular
no interior da qual as experiências da vida são elaboradas
de maneira involuntária, por uma espécie de “esquecimento
ativo” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 115), como
“essências carnais” (Idem, 1985, p. 35), como “ideias
sensíveis.” (Idem, 1964, p. 196-198) Essas últimas se
sedimentam por si mesmas de acordo com essa
temporalidade particular, em função daquilo que Bergson
nomeava “movimento retrógrado do verdadeiro”; e elas
ainda permanecem em curso neste “passado arquitetônico”.
Como se tentou mostrar em outro texto (CARBONE,
2008), o tempo mítico é, portanto, o tempo particular onde
vivem o que Merleau-Ponty chama de “ideias sensíveis”,
sugerindo não apenas que essas ideias sejam inseparáveis de
sua presentificação sensível (isto é, das suas imagens
visuais, de linguagem ou musicais, por exemplo) 14 , mas,
principalmente, que elas sejam instituídas por essas mesmas
imagens consideradas como a sua própria profundidade.
Consequentemente, essas imagens compartilham da
temporalidade mítica onde tais ideias vivem. A este
respeito, cita-se a seguinte passagem de O Olho e o Espírito:
O sorriso de um monarca morto há tantos anos, do qual
falava a Náusea, e que continua a produzir e a se
reproduzir na superfície de uma tela, é muito pouco
dizer que ele está ali em imagem ou essência: ele próprio
está ali no que ele teve de mais vivo, assim que eu olho o
14 “Aqui,

ao contrário, não existe visão sem ecrã: as ideias das quais
falávamos não seriam melhor conhecidas por nós se não tivessemos
corpos e não tivessemos sensibilidade, então elas nos seriam
inacessíveis.” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 196).
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quadro. 15 O “instante do mundo” que Cézanne queria
pintar e que há muito passou, suas telas continuam
lançá-lo para nós, e a sua montanha Santa Vitória se faz
e se refaz de uma ponta a outra do mundo, de outro
modo, ou seja mas não menos vigorosamente do que na
rocha dura acima de Aix. (MERLEAU-PONTY, 1985,
p. 35).

Mesmo se tivesse sido visto, aqui, que a atenção ao
cinema no último Merleau-Ponty estava concentrada
explicitamente sobre “a questão do movimento”, pensa-se
que o tempo mítico, sobre o qual ele pensa, principalmente,
a propósito da Recherche proustiana, é precisamente o tempo
que está presente nas imagens cinematográficas.16
Sem ele, o cinema não poderia dar ao século XX
um dos seus sistemas mais poderosos de mitos, assim
como o seu lugar de elaboração psicanalítica mais popular.
De modo mais geral, parece que a definição da visão dada
por Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito é capaz de
caracterizar o estatuto progressivamente dado às imagens
pelas experiências artísticas do século XX 17 , a saber, o
15 Se

poderia dizer que esse “sorriso [...] continua a se produzir e
reproduzir sobre a superfície de uma tela” como uma imagem e, ao
mesmo tempo, como uma essência: ele se produz enquanto uma
“essência carnal” segundo a fórmula que Merleau-Ponty propôs um
pouco mais embaixo.”
Deleuze parece próximo dessa ideia na última resposta que ele deu
durante a entrevista presente nos “Les Cahiers du Cinéma”, na ocasião
da publicação da L’image-temps: “É curioso, com efeito, porque me
parece evidente que a imagem [cinematográfica] não está no presente.
O que está no presente é o que a imagem ‘representa’, mas não a
própria imagem. A imagem mesma, é um conjunto de relações sobre o
tempo”; um pouco mais abaixo ele prossegue através de um eco de
Proust: “Toda vez, é ‘um pouco do tempo em estado puro’, e não um
presente” (DELEUZE, 1986, p. 32).
16

Pode-se, igualmente, ligar essa definição à luta do pintor para libertar
a sua tela dos “clichês” que a ocupam antes mesmo que ele comece a
pintar: D. H. Lawrence faz alusão a essa luta, a propósito de Cézanne,
17
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estatuto de figura de precessão recíproca, além de simples figura
de referência. Mais do que todas as outras formas de
expressão do século passado, o cinema tornou este estatuto
de tal maneira evidente que — para dizer nas palavras de
Merleau-Ponty (1968, p. 69) — “isso é o suficiente para
contestar a clivagem entre o real e o imaginário.” 18 Nessa
ótica, a precessão recíproca de afirmações, tais como
“lembram um filme” e “parecem real” é falante. É, ainda,
nessa ótica que o cinema tornou familiar a experiência
paradoxal descrita sobre a pintura por Merleau-Ponty
(1985, p. 23): “Eu teria dificuldade de dizer onde está o
quadro que eu olho. Porque eu não o olho com se olha
uma coisa, não o fixo em seu lugar, [...] eu vejo segundo ele
ou com ele mais do que vejo”.
Então, se a imagem não é uma “segunda coisa”, é
em virtude de sua precessão recíproca com “o que é”. Além
do mais, é precisamente através desta precessão recíproca
que nós vemos “segundo ou com” as imagens. O cinema
evidenciou na experiência as ligações entre essas três
formulações de Merleau-Ponty, porém apenas se começou
a fazer filosofia de acordo com as suas implicações e
consequências.

em um texto (LAWRENCE, 1993, p. 9ss) que Deleuze retoma em seu
livro sobre Bacon para sublinhar que o trabalho do pintor não consiste
em “reproduzir um objeto exterior” sobre uma superfície branca
(DELEUZE, 1981, p. 57).
Quanto a Deleuze, como sabemos, é com neo-realismo italiano que
em sua opinião “cai, efetivamente, em um princípio de indeterminação
e de indiscernibilidade: não se sabe mais o que é imaginário ou real,
físico ou mental nessa situação, não se sabe o que os confunde, mas
porque não há como saber e nem mesmo como perguntar. É como se
o real e o imaginário corressem um atrás do outro, se refletissem um no
outro, em torno de um ponto de indiscernibilidade.” (DELEUZE,
1985, p. 15). Para colocar em perspectiva essas reflexões
cinematográficas sobre as imagens de Deleuze e Merleau-Ponty, ver:
(FAHLE, 2005).
18
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Toyi-Toyi: a dança de
uma nação e a noção de
liberdade em MerleauPonty
Ida Mara Freire
Liberdade: o envolvimento da vida com a dança
A palavra não é resoluta, nem submissa ou
aquiescente. Qual seria a palavra que melhor traduz quando
se aceita o que se vive, mesmo que de uma forma não
desejada? Vinte e sete anos preso, não seriam seus algozes
Madiba, os presos? Confinados na cela do pensamento da
injustiça, do medo, da covardia e da insegurança, a palavra
latente é liberdade. O povo sul-africano aprende com o pai
da nação, Nelson Rolihlahla Mandela, como ser livre
mesmo quando preso. Envoltos pela teia de pensamentos
acerca da liberdade, tecem em suas mentes os fios da
experiência de serem livres tanto no interior como no
exterior. A liberdade desvela, ao mesmo tempo, tanto a
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singularidade quanto a identidade. Pois ser livre atravessa o
ser em si mesmo, cujo domicílio é o mundo.
Acompanhar-se-á Merleau-Ponty com suas
palavras:
Assim como meu presente vivo dá acesso a um passado
que, todavia, eu não vivo mais, e a um porvir que não
vivo ainda, que talvez eu não viverei jamais, ele também
pode dar acesso à temporalidades que eu não vivo, e
pode ter um horizonte social, de forma que meu mundo
se acha ampliado na proporção da história coletiva que
minha existência privada retoma e assume. A solução de
todos os problemas de transcendência encontra-se na
espessura do presente pré-objetivo, em que encontramos
nossa corporeidade, nossa sociabilidade, a pré-existência
do mundo, quer dizer, o ponto de desencadeamento das
“explicações” naquilo que elas têm de legítimo – e ao
mesmo tempo o fundamento de nossa liberdade
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 580).

Com essas palavras, da obra Fenomenologia da
Percepção, o filósofo francês encerra suas anotações acerca
da temporalidade e introduz o tema da liberdade. Compõe,
com o capítulo inicial O Cogito, a trilogia dedicada a
explicitar o ser-para-si e o ser-no-mundo.
Ao descrever a dança na cultura africana, Maxwell
Xolani Rani (2012) trata de um estilo de vida passado de
geração a geração com propósitos religiosos, sociais e
cerimoniosos. É associada aos vários ritos de passagem, tais
como nascimento, morte, puberdade e casamento, fazendose presente também nos momentos de guerra e de lazer. A
dança é uma forma de comunicação, de expressão de
sentimentos e crenças; é uma maneira de preservar a
história e as tradições culturais. A dança africana social e
tradicional não é separada das pessoas, mas, sim, de um
modo de viver inteiro e complexo. Ao funcionar como uma
expressão cultural e artística de uma comunidade, a dança
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africana pode ser descrita como um hipnótico casamento
entre vida e dança. O relato do líder islâmico, AbdulHakim 1 , demonstra como a dança sul-africana, que será
discutida nesse ensaio, está entrelaçada em sua história de
vida:
Bem, na verdade, ... estávamos envolvidos, ... estávamos
crescendo. Então, 1976, 1980 na África do Sul foram
anos turbulentos; 76, especialmente porque era a revolta
dos estudantes. E assim, e em seguida, 1977-1978, após
a morte de S teve Biko alunos novamente foram às ruas
da Cidade do Cabo, África do Sul, em geral, mas, para
mim, mais os anos 84, 85 ... 86 foi quando eu era
fisicamente ativo, envolvido no que estava acontecendo.
E toyi-toyi, é estar envolvido nas ruas, na criação de
barricadas, entre nós e a polícia. Lembro-me de um
tempo de resistência contra eles, para não entrarem em
nossas áreas, e então fazíamos uma dança de resistência
(ABDUL-HAKIM, informação oral).

Esse é o contexto em que é apresentado o corpo de
uma nação que dança, para melhor ser compreendida a
noção de liberdade em Merleau-Ponty.
Introduz-se esse ensaio mencionando, mesmo que
brevemente, como a reflexão da experiência dos tempos de
guerra do filósofo, presente no ensaio intitulado La guerre a
eu lieu (A guerra aconteceu, 1996), explicita, de modo singular,
o impacto do outro na noção de liberdade. Destacam-se os
1 Durante

o estágio de pós-doutorado realizado na África do Sul, a
autora do presente texto realizou uma pesquisa sobre a relação da
dança com o perdão, entrevistando líderes espirituais de diferentes
tradições religiosas e dançarinos de diferentes modalidades de dança.
Para esse trabalho, foram selecionados um líder islâmico, um líder
cristão, um dançarino de dança africana e uma dançarina de dança
indiana. Os nomes das pessoas entrevistadas foram alterados para
manter sob sigilo a sua identificação, conforme assinado no termo de
livre consentimento.
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seguintes argumentos: primeiramente, o conceito de
liberdade é, em si mesmo, condicionado historicamente. Ao
se pensar na condição humana na África do Sul no período
do apartheid, a noção de liberdade pode ser contraposta aos
modos de vida entre pessoas negras e brancas, desvelando
que o contexto histórico demarca a noção de liberdade, a
exemplo da situação do povo negro sul-africano: a
liberdade é constituída pelo modo de viver e de se adaptar
ao mundo de significados,
cujo significante,
diferentemente da sentença sartriana que diz que o ser
humano está condenado à liberdade, é como o ser humano
está condenado ao significado (MERLEAU-PONTY apud
MORAN, 2000). Assim sendo, a liberdade existe somente
em contato com o mundo, e não fora dele.
Nesse argumento, Merleau-Ponty condiciona a
liberdade à experiência da alteridade. Para ele, a liberdade
existe somente em contato com o outro. E mesmo essa
relação não é absoluta. Ele discorda do conhecido slogan de
Sartre que diz “o inferno é outro”, e uma ilustração desse
modo de pensar sobre outrem é apresentada nas
lembranças do filósofo durante o serviço militar, em que
ele responde à Emile Bréhier, durante o debate sobre o
primado da percepção:
O senhor põe o outro com um valor absoluto? Eu
respondia: Tanto quanto um homem o pode, sim. Mas,
como militar, ocorreu-me pedir um tiro de artilharia ou
uma patrulha de aviação e, nesse momento, não
reconheci um valor absoluto nos soldados inimigos que
iriam ser atingidos. Posso, neste caso, prometer manter
sentimentos generosos para com o inimigo, não posso
prometer não lhe fazer nenhum mal. A percepção
antecipa, vai na frente. Não pediria mais que o ver
melhor, mas parece-me que ninguém vê melhor. Posso
prometer uma certa conduta, não posso prometer certos
sentimentos. É preciso então confiarmos na
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generosidade da vida (MERLEAU-PONTY, 1990, p.
81-82).

A perspectiva do referido filósofo, sobre a
ambiguidade da própria percepção do outro, contrapõe as
ideias de Jean-Paul Sartre, que defende que os humanos são
inelutavelmente livres. Merleau-Ponty condiciona a
liberdade à historicidade do sujeito que a vive, vislumbra
que não o inferno é o outro, mas sim, que a história é o outro.
Num breve esboço do capítulo A liberdade, presente
no livro Fenomenologia da Percepção (1994), pode-se identificar
que o foco inicial de Merleau-Ponty é pôr em evidência a
relação, não casual, entre o sujeito e o seu corpo, seu
mundo ou a sua sociedade. A noção de liberdade é
confrontada tanto como ação livre quanto escolha livre. Ao
verificar que a liberdade faz aparecer obstáculos à
liberdade, o autor sugere que não é fora de mim que eu
posso encontrar um limite à minha própria liberdade
(MERLEAU-PONTY, 1994). Do mesmo modo, como
será discutido mais adiante, para esse filósofo, a dor e a
fadiga não vêm do exterior, e não são causas que agem
sobre a minha liberdade; elas sempre têm um sentido,
exprimem minha atitude em relação ao mundo (Ibidem).
Na primeira menção do capítulo sobre a relação da
liberdade com a história, encontra-se a proposição de que
sou consciência que se valoriza livremente. Ao discutir a
liberdade e outrem como existência nua, Merleau-Ponty,
numa reflexão mais radical, apreende em torno da
individualidade absoluta como um halo de generalidade ou
atmosfera de “sociabilidade” (Ibidem). No que diz respeito
à liberdade e à história e sua estrutura, constata que o
sujeito da história não é o indivíduo, por haver troca entre
a existência generalizada e a existência individual; cada uma
recebe e dá (Ibidem). O referido autor reconhece que, em
torno do projeto individual que se é, perfila-se um campo
de presença, presença a si, presença a outrem e ao mundo.
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Ao argumentar a vinculação da liberdade com o ser e o
nada, compara que é pela subjetividade que o nada aparece
no mundo; pode-se dizer também que é pelo mundo que o
nada vem ao ser (Ibidem). O que é, então, a liberdade?
Considera-se que ela é sempre um encontro do exterior
com o interior e que se perfila como um campo de
liberdade, uma liberdade condicionada. Para concluir,
Merleau-Ponty examina a síntese do em si e do para si
segundo a noção de liberdade de Hegel e descobre que a
liberdade se embaraça nas contradições do envolvimento,
e que não se percebe que ela não seria liberdade sem as
raízes que lança ao mundo.
Na leitura do texto de Merleau-Ponty, atenta-se que
as palavras: “presença”, “instantes” e “envolvimento”, além
de sustentarem a noção de liberdade, podem conduzir pelas
ruas do mundo sul-africano fazendo indagar se a liberdade
está no corpo. Pois, afinal, nas encruzilhadas da vida, o que
torna meu corpo livre? Nesse ensaio, mais do que tentar
definir o que é a liberdade, explora-se, a partir da
experiência sul-africana, a possibilidade de um tempo e de
um lugar no corpo para a liberdade.
Instantes: ritmos de um corpo nacional
Durante o primeiro semestre do ano de 2010, antes
de ir morar na África do Sul, a autora do presente artigo
ofereceu um seminário no qual se estudou o texto de
Jacques Derrida intitulado A verdade, o perdão, a reconciliação:
qual gênero? (DERRIDA, 2005). Na viagem, o texto foi
usado como uma carta cartográfica, guiando-a na múltipla
sociedade sul-africana. Em 2011, ancorada na Faculdade de
Dança da Universidade de Cape Town, permaneceu atenta
a ouvir os movimentos dançantes dos corpos que
transitavam por ali. Corpo nacional: noção de união que
Derrida parece discordar, numa nação tão plural como a
África do Sul. Ali, presente, ela comecçou a indagar de
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onde vinha essa noção de corpo nacional tão explícita nos
prolegômenos da constituição da África do Sul, iniciada
com o “Nós, povo da África do Sul”. Mas, ao escrever
esse texto, diferentemente de Jacques Derrida, que ilustrou
o seu como uma encenação teatral, optou por sair às ruas
com o povo sul-africano e percebeu o corpo de uma nação
que dança. Não que ela pretenda contrapor-se às
observações do filósofo Derrida, mas salienta que o
caminho percorrido é distinto do mapa que o descreve.
Talvez o que irá transparecer aqui, ao final, sejam algumas
“corpografias” de uma memória corporal compartilhada.
As “corpografias” podem assemelhar-se aos
“biografemas” criados e definidos por Roland Barthes,
como o “gosto de certos traços biográficos que, na vida de
um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias”
(BARTHES, 1980, p. 51); chamar-se-á esses traços de
“biografemas”; “a Fotografia tem com a História a mesma
relação que o biografema com a biografia” (BARTHES,
1980, p. 51). Nesse caso, busca-se uma escrita movente,
que se articula em um deslocamento do gesto que escreve
para o gesto que dança, do mesmo modo que a dança se
move para uma escrita que denote as marcas de passos,
lapsos e lampejos de uma memória corporal. À maneira de
Barthes (1980), a corpografia guarda uma semelhante
relação com a memória corporal que a Fotografia tem com
a História e, o biografema, com a biografia.
O sol arde, queima a minha pele. Transpiro neste calor interno e
externo. Nestes dias de luta, de dança, dias de resistência, difícil é
contar os dias, saber o dia da semana, o mês, o ano. O tempo é
outro, mas a memória da pele tem seu próprio ritmo. Kairós. O
sol, este relógio ancestral diz que horas são. E o que eu sei é que é
hora de ir para linha de frente e dançar. Ao acordar, só sei de uma
coisa: ainda estou aqui. Não sei muito acerca do amanhã, não,
não sei nada sobre o amanhã. O amanhã não existe. Existo hoje.
Existo agora. Ah, isso é o que sei. Meu corpo, minha carne,
minha pele, não me reconheço quando me vejo no espelho. Mas, ali,
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lado a lado com sisi e bhuti, me reconheço; ali sei que tenho um
corpo, sinto minha carne, percebo minha pele. Ali me vejo, e talvez
alimento uma sutil e breve esperança de que sou vista também. O
sol é que me lembra que horas são. Quando anoitece, minhas
forças se esvaem e me deito. Sinto então meu corpo que dói, os
músculos exauridos pela tensão de chegar tão perto da morte, difícil
relaxar. Se durmo, é por estar anestesiada pelo cansaço do dia, um
dia de dor, de exaustão, sinto o limite. Adormeço.
Corpografia#1

A África do Sul pode ser reconhecida como um
país que dança. Reporta Lisa Nevitt (2014): Pode-se tirar
qualquer coisa da África do Sul, mas não se pode fazê-los
parar de dançar. Uma nação que dança, põe em evidência o
corpo. Nas palavras de Steve Biko, livremente traduzidas
pela autora, atenta-se que
Nada mais demonstra a exaltação do povo africano para
comunicar-se um com o outro que o amor pela música e
pelo ritmo. A música na cultura africana manifesta-se em
todos os estados emocionais. Quando vamos para o
trabalho, compartilhamos os dissabores e prazeres do
trabalho que estamos fazendo através da música. Esta
particular faceta se faz presente até os dias de hoje. Os
turistas sempre observam espantados a sincronia entre a
música e a ação dos trabalhadores africanos do outro
lado da rua, usando suas enxadas e rastelos com tempo
bem preciso para acompanhar a canção de fundo.
Canções de batalha eram características nas longas
marchas para a guerra. Meninos e meninas, em seus
jogos e brincadeiras, utilizam a música e o ritmo como
base. Em outras palavras, para o povo africano, música e
dança não são luxos, mas parte e parcela de seu modo de
comunicação. Qualquer sofrimento que experimentam
se faz mais real por meio da canção e da dança (BIKO,
1987, p. 42).
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E, ao olhar para esse corpo nacional sul-africano
que dança enquanto caminha, percebe-se que há algo que
escapa à visão objetiva de um “Nós, povo sul-africano”;
afinal, cada um sente-se além das qualificações de negro,
branco, criança, mulher, judeu, muçulmano, cristão, e
também é certo que nunca se é inteiramente para si mesmo,
mas que se é para outrem (MERLEAU-PONTY, 1994).
Ao dançar pelas ruas, o povo sul-africano parece
abdicar de seus projetos individuais e, por um instante,
entre um passo e outro, entre um gesto e a canção que o
mobiliza, nessas transposições do movimento entre o
corpo de um indivíduo e do outro, dá-se conta do porvir.
Para o filósofo, “o instante não é uma ficção”, e sim, “o
ponto em que um projeto se acaba e um outro começa”
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 586). A temporalidade
presente na música e na dança vincula-se com a própria
noção de liberdade quando “exige de que nossa decisão se
entranhe no porvir, que algo tenha sido feito por ela, que o
instante seguinte se beneficie do precedente” (Ibidem). Por
exemplo: não é comum encontrar uma pessoa africana a
ouvir passivamente as notas musicais. Quando uma pessoa
negra se depara com a música, todo esse ritmo
imediatamente a captura e a envolve, fazendo-a lembrar de
que pertence a um grupo composto por centenas de
milhões de corpos negros gravitando pelo mundo. Essa
pessoa lê, em sua alma, o sentido real, a mensagem
desviante, e diz isso alto: Eu sou negro e me orgulho disso!
Isso rapidamente torna-se a cultura africana. Uma cultura
do desvio, da autoafirmação de um grupo que mescla
orgulho e solidariedade. Pois essa cultura emana de uma
situação ou de uma experiência comum de opressão. E
manifesta-se no corpo com expressão tanto na música
como no modo de vestir, e espalha-se em outros aspectos
do vivido desse ser no mundo. Essa cultura negra na qual o
corpo nacional sul-africano dá a sua contribuição, é
responsável pela restauração da fé neles mesmos, e também
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oferece esperança na direção que esse povo seguirá daqui
em diante (BIKO, 1987).
As lembranças de Bhuti, dançarino e professor
universitário de dança africana, ao narrar sua experiência
com o toyi-toyi, exemplificam a dança como expressão
política do povo negro sul-africano.
E esse ano nós tivemos que parar de estudar. Nós não
terminamos o ano, pois nós tivemos que lutar com o
governo anterior, que é dos tempos do apartheid.
Queríamos educação igual com as outras raças tinham.
Na África do Sul, os brancos tinham mais privilégio
quando se tratava de educação. Eu não sei se todas as
pessoas brancas, mas a maioria delas. E nós estávamos
lutando... realmente como uma nação negra naquela
época. Então toyi-toyi foi usado como um veículo para
protestar, para mostrar como raivosos estávamos e
como... Estávamos descontentes com algumas outras
questões que estavam afetando-nos em nossa sociedade.
Foi lindo... Foi lindo. Acho que toyi-toyi deve ser usado
quando as pessoas estão com raiva... Como uma situação
para liberar o estresse: escrever uma canção sobre por
que você está com raiva. Porque toyi-toyi nunca foi uma
dança ou música coreografada que foi composta
previamente. Era uma música que era cantada no
momento que era criada. Coisas que eram ditas no
noticiário das dez horas da manhã, no período da tarde
já se tornara uma canção para o toyi-toyi. Dançando
toyi-toyi você podia ir de um município para o outro.
Podíamos passar de Nyanga a Gugulethuland cantando
apenas duas músicas mobilizando as pessoas (BHUTI,
informação oral).

O que o corpo nacional sul-africano, ao dançar,
parece nos lembrar, juntamente com Merleau-Ponty, é que
[...] se a liberdade é liberdade por fazer, é preciso que
aquilo que ela faz não seja desfeita em seguida por uma
liberdade nova. Portanto, é preciso que um instante não
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seja um mundo fechado, é preciso que , uma vez
tomada a decisão e iniciada a ação, eu disponha de um
saber adquirido, eu beneficie de um élan, eu esteja
inclinado a continuar, é preciso que exista uma
propensão do espírito. Era Descartes quem dizia que a
conservação exige um poder tão grande quanto a
criação, e isso supõe uma noção realista do instante
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 586).

Por conseguinte, uma noção de um corpo que
dança faz lembrar das possibilidades dos múltiplos ritmos
que compõe a nação arco-íris; como sugere a crítica de
dança
sul-africana
Adrienne
Sichel
(1997),
a
“rainbownation”
pode
ser
nomeada
como
“rhythmnation”, nação do ritmo.
Dança: um campo de presença para si e para outrem
É preciso que os “Para Si” (eu para mim mesmo e
outrem para si mesmo) se destaquem sobre o fundo de
“Para Outrem” (eu para outrem e outrem para mim). É
preciso que minha vida tenha um sentido que eu não
constitua, que a rigor exista uma intersubjetividade, que
cada um de nós seja simultaneamente um anônimo no
sentido da generalidade absoluta. Nosso ser no mundo é
o portador concreto desse duplo anonimato
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 60).

As palavras do líder cristão Joseph, acerca de sua
experiência diante do corpo nacional que dança toyi-toyi,
evidencia essa experiência intersubjetiva.
... em situação de agitação civil... Se você dançar toyi-toyi
você ganha confiança. Se você enfrenta, como por
exemplo, Davi enfrentando Golias, você pode ver como
o toyi-toyi ajuda Davi ter confiança. Então, por isso,
essas experiências a parte difícil da história sul-africana é
que quando alistei-me em 1984, no exército nacional e,
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eu estava, convencido de que, o dia foi errado, e eu tinha
uma atitude pacifista definitiva, eu não queria ir para o
serviço militar. Mas, o que estava acontecendo nessa
fase, as pessoas estavam sendo condenados como
opositoras e estavam indo para a cadeia por um período
de seis anos, seis anos de prisão eu não queira, eu não
tenho esse tipo de coragem e eu não queria pagar esse
tipo de preço, eu não tinha outras opções em aberto
para mim, alguns dos meus amigos que não queriam ir
para o exército, eles tinham dinheiro e eles foram no
exterior ou tinham dinheiro para ir para a universidade, e
eu não tinha nem para isso. No final... Fui para a força
policial, não para o exército e assim que foi em 1985, P
W Botha declarou seu estado de emergência, que,
entramos em seguida, o que era para vir a ser os últimos
anos de luta do estado contra sua gente, mas era luta
muito intensa, em1986, foi do lado da política que
encontrei toyi-toyi. Lá estava eu, como um policial que
está sendo enfrentado, e que, e que foi realmente meu,
meu primeiro encontro com o toyi-toyi, foi estar do lado
errado... Que curiosamente, eu falei há pouco sobre
como, David enfrentando Golias.Também é bastante
intimidador, é, ao vê-lo e de ter isso, que vem em sua
direção, é muito intimidador. Então, essa é uma das
minhas experiências, que eu estava em uma situação que
eu não queria estar mesmo (JOSEPH, comunicação
oral).

Toyi-toyi, “Ukuzabalaza”, ou popularmente
conhecido “umzabalazo”, são os sentidos do toyi-toyi nas
comunidades sul-africanas que significam: ficar de pé firme,
recusar, dar passagem ou resistir... Em outras palavras, é
uma dança política que o governo do apartheid não podia
controlar. Presente durante os protestos nacionais na
década de 80, era acompanhada de canções libertárias e
gritos de slogans políticos. Com o passar dos anos, a dança
toyi-toyi se proliferou por todo o país, tornando-se mais
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sofisticada e desenvolvendo-se com um número variado de
passos e de movimentos corporais. Toyi-toyi é dançado em
uníssono, com os movimentos determinados pelas palavras
e pelo ritmo. Os dançarinos podem levantar alto seus
joelhos, num estilo militar, ou articulá-los como num ritual,
dependendo da canção. Toyi-toyi nasce como um
movimento que influencia a comunidade como um todo,
tornando-se parte de sua cultura e uma expressão política
(THANDEKAGQUBULE apud TWALA et al, 2006 p.
164).

Quando eles dançam, assumem o tempo presente. Seus corpos não
mentem, pois estão presentes. Mas, sabemos que não são
inteiramente para si mesmos. A cicatriz em alguns de seus rostos
não é vista o tempo todo por aquele que a possui. Mas, quando se
é, é para os outros. Eles dançam, e o ritmo é marcado a cada passo
que dão na terra vermelha ou no preto do piche que a cobre. A
estrada faz com que retornem ao passado. Ao andarem, cada um
de seus gestos transformam as ações que o fizeram retroceder; a
cada canção entoada mudam de sentido as palavras torpes que
outros proferiram a seu respeito. Na coexistência com os outros que
estão a dançar, os sentimentos que vão sendo escavados do ser não
mais os assustam. Corpografia#2
A síntese do “em si” e do “para si” é a própria definição
de existência, a cada momento a existência se faz sob
nossos olhos no fenômeno da presença, simplesmente
ela deve ser recomeçada logo, e não suprime nossa
finitude. Assumindo um presente, libero-me,
desembaraço-me dele. Só o faço envolvendo-me alhures
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 610).

Toyi-toyi é parte da tradição dos negros sulafricanos e tem sido isso há séculos, antes mesmo de os
europeus irem para a África do Sul, mas suas características
mudam ano após ano. Atualmente, esse é muito politizado,
mas mantém-se culturalmente enraizado. O movimento, a
energia que é expandida durante a dança, aproxima as
pessoas e promove a sensação de comunidade, pondo para
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fora a coragem das pessoas que fazem parte do toyi-toyi.
Dali Tambo apud Twala et al (2006) reafirma o toyi-toyi
como uma forma de expressão, ao ponto de poder
intimidar um policial e ser usado como uma bomba contra
o apartheid. Sua associação como uma dança ritualística de
guerra, talvez esteja num dos argumentos que o jornal City
Press apresenta ao dizer que o toyi-toyi é originado em
Zimbabwe no final dos anos 70. É inicialmente referido
como rotina militar usada pelo ZIBRA (Exército
Revolucionário do Povo de Zimbábue).
Observo com profundidade que a dor e a fadiga nunca
podem ser consideradas como causas que “agem” sobre
minha liberdade, e que, se sinto dor ou fadiga em um
momento dado, elas não vêm do exterior, elas sempre
têm um sentido, elas exprimem minha atitude em
relação ao mundo. A dor me faz ceder e dizer aquilo que
eu deveria calar, a fadiga me faz interromper minha
viagem. [...] A fadiga não detém meu companheiro
porque ele gosta do meu corpo suado, do calor do
caminho e do sol e, enfim, porque ele gosta de sentir-se
no meio das coisas, de concentrar-lhe a irradiação, de
fazer-se olhar para esta luz, tanto para esta superfície.
Minha fadiga me detém porque não gosto dela, porque
escolhi de outra maneira o meu modo de ser no mundo,
e porque, por exemplo, não procuro estar na natureza,
mas, antes, fazer-me reconhecer pelos outros. Sou livre
em relação à fadiga, na exata medida em que o sou em
relação ao meu ser no mundo, livre para prosseguir meu
caminho sob a condição de transformá-lo (MERLEAUPONTY, 1994, p. 591).

Para as pessoas negras mais oprimidas da sociedade
sul-africana, a melodia das canções de libertação e o dançar
do toyi-toyi tornam-se uma importante maneira de escapar
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da dureza da vida na township2. O ritmo repetido do toyi-toyi
faz com que todos ponham para a fora a dureza enfrentada
durante o governo do apartheid. Há muitas canções do toyitoyi que lidam com as emoções dos indivíduos envolvidos
na luta por melhores condições de vida. Essas canções
ilustram e explicam a situação nas quais as pessoas se
encontram. Ao dançar o toyi-toyi e entoar as canções e
slogans, elas acreditam que seus sentimentos são
expressados. Van Schalkwyk apud Gray (2004), uma
pesquisadora que retrata os temas das canções de liberdade,
lembra que as pessoas participantes do movimento de
liberação por toda a África do Sul, cantavam as mesmas
canções de liberdade, ainda que não fossem familiarizadas
com a língua da canção. Vale lembrar que estamos falando
de um país com mais de 96 línguas nativas, sendo dessas 11
oficiais. O acompanhamento do ritmo da canção, ajudava a
unificar o povo oprimido e a provocar o governo do
apartheid. Como resultado, o povo acessava a mesma
informação e comunicava com a mesma dança.
Corpo e Dança: envolvimentos em um campo de
liberdade
Através das indagações apresentadas no início deste
ensaio, as quais dizem respeito às possibilidades de um
tempo e de um lugar no corpo para a liberdade, as palavras
“instantes”, “presença” e “envolvimento” foram
aprofundadas, escavando um solo à procura dos ossos de
um corpo conceitual incrustado na noção de liberdade.
Com isso, desvela-se uma escrita livre do próprio conceito
de liberdade, que ora apresenta-se condicionado à história,
ora condenado ao significado. Descrevi a experiência de
dança do corpo nacional sul-africano, encontrando aí um
Bairro destinado para a população negra durante o governo do
apartheid.
2
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campo para a liberdade, que pode ser apreendida na leitura
do trecho da entrevista da dançarina Indira:
Sim, talvez eu teria de voltar para cerca de 1984. Eu
deveria ter sete anos na época e estávamos tendo muitos
motins e passeatas e manifestações estudantis. Eu cresci
em Cape Flats, em Athlone, e gostaríamos de estar na
escola, e estarmos cientes de que não havia agitação lá
fora, mas ao sermos liberados da escola, nós teríamos
que fazer o nosso caminho de volta para casa e se
fôssemos realmente agitados não iríamos para casa, e
sim, iríamos ver o que estava acontecendo, onde havia
uma marcha ou uma manifestação ou um comício.
Então, nesse espaço lembro-me de ser uma parte, uma
parte de uma série de experiências. Por exemplo, lembro
de acendermos velas em uma noite de quarta-feira, só
para aumentar a consciência e a percepção, o que seria
uma forma muito silenciosa demonstrar a nossa objeção
ao apartheid, porque havia muito poucas maneiras de nos
expressar. Cantávamos músicas, era um tipo de encontro
da juventude para discutir as coisas. Eu lembro de ter
sorte de ser uma parte da multidão. Mas, eu não posso
dizer que, na minha própria experiência, eu dancei... Eu
vi o toyi-toyi. Senti estar em uma multidão com pessoas
dançando toyi-toyi, mas eu não dancei toyi-toyi. Ahh,
mas, pelo menos eu estava lá. E posso relacioná-lo com
a energia. Eu podia sentir a energia porque eu sou muito
sensível com as energias, e eu podia sentir de onde vinha
e como se movia o corpo. Mas eu não o fiz fisicamente
(INDIRA, comunicação oral).

O filósofo francês adverte:
Engana-se quem procura a sua liberdade nas discussões
insinceras, quem afronta um estilo de vida que não
queremos por em questão; a escolha verdadeira é a
escolha de nosso caráter inteiro e de nossa maneira de
ser no mundo, mas esta escolha total nunca se
pronuncia, ela é o surgimento silencioso de nosso ser no
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mundo, e então não se vê em que sentido ela poderia ser
dita nossa, essa liberdade desliza sobre si mesma e é
equivalente de um destino (MERLEAU-PONTY, 1994,
p. 587).

A dança da nação sul-africana vem do chão, do
tropeço, do estilhaço, do mover-se na horizontal, no andar
de Frantz Fanon e do seu leitor André Lepecki (2013); esse
corpo nacional plural, em cuja história encontramos uma
comunidade composta de homens, mulheres, anciães,
anciãos, jovens e crianças que abraçam o horizontal só
por um momento, ou por longos dias, ou para o resto da
vida, conhecedores e conhecedoras daquilo que se ganha
quando se perde verticalidade, e o que se alcança quando se
ganha horizontalidade. Ao dançar desafiam um caminhar
no chão, aplainado pelas violências cotidianas, e fazem
para si e para outrem – com o seu corpo nacional se
movendo no plano de composição que agencia o seu desejo
– o seu chão, e assim, cria-se um tempo e um lugar no
próprio corpo para a liberdade.
A dança vincula-se à liberdade, pois ao dançar, meu corpo que
habita o movimento transmuta-se em gestos de procura de mim
mesma nos corpos que ali presente estão, a dançar comigo. Na
mesma ação livre do dançar com outrem, configuram o poder de
conservar o ato, o gesto, a repetição, mas o meu desejo de continuar
a dança faz com que eu invente, fazendo surgir, com o mesmo
esforço, a criação do instante, a interrupção de um gesto que
principia em outro. Neste instante criativo, na pausa do ato de
respirar, no silêncio entre o ritmo cardíaco, à espreita, na brecha do
pensamento e na fresta do coração, instala-se uma ambiência para
o perdão. E nesse espaço entre razão e emoção, onde algumas
realidades tendem a perseverar no ser, cria-se essa corpografia e
desenha-se no corpo um campo da liberdade. Corpografia#3
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A performance como
representação da
presença
Monclar Valverde
Introdução
A performance vem sendo objeto da atenção de
criadores e estudiosos da arte nos últimos 50 anos. Se,
porém, nos reunimos novamente para discutir o tema,
talvez isto se explique em razão de um interesse que o
assunto desperta ciclicamente, em função de motivações as
mais diversas. Já, em meados da década dos 70, em função
de uma disposição contracultural, a performance despertava a
atenção dos que pretendiam escapar dos processos
massivos da indústria cultural, oferecendo-lhes uma
alternativa ritualística aos estereótipos do Star System.
Vinte anos mais tarde, em função de uma disposição
multicultural que procurava compreender os “discursos dos
diversos agrupamentos sociais sobre sua própria vida
coletiva, inclusive e, talvez, principalmente, suas práticas
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corporais” (GREINER; BIÃO, 1999, p. 17), pesquisadores
e criadores interessados em desenvolver a relação entre
diferentes práticas étnicas tradicionais e formas
contemporâneas de manifestação urbana, retomaram o
tema da performance, no contexto de uma nova disciplina, a
etnocenologia, que procura dar conta de objetos os mais
variados, como os espetáculos, os rituais, as cerimônias e as
interações sociais em geral.
Mais recentemente, com a incorporação da
microtecnologia eletrônica e do processamento digital à
configuração do próprio espaço cênico, a performance
retorna como meio que passa a abrigar o trabalho dos
artistas plásticos, dançarinos e músicos dos mais diversos
matizes (reunidos sob a englobante e equívoca rubrica de
“arte eletrônica”). Em produções que vão do banal ao
excêntrico, reencontra-se a velha promessa de superar a
“representação”, dissolvendo as convenções clássicas num
envolvimento presencial e efêmero que, agora, aparece
associado a uma disposição transcultural, compartilhada pelos
navegadores da Grande Rede.
Nesse movimento, alguns subentendidos no projeto
inicial da performance tornaram-se mais evidentes, de
modo que o tema passa a requerer um recuo filosófico,
para que se possa submeter a apologia da performance a uma
análise crítica, capaz de revelar o subtexto que artistas e
pesquisadores construíram sobre o corpo performante,
muitas vezes denegando o que há de espontaneamente
performativo nos desempenhos ordinários de qualquer
corpo.
A unidade expressiva entre ação poética e efeito
estético
A Antiguidade não produziu disciplinas como a
teoria estética, esboçada no início da Modernidade e
posteriormente desdobrada em uma crítica do Juízo e uma
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filosofia da arte, por autores tão diversos quanto Kant e
Hegel. Para falar com propriedade, devemos admitir até
mesmo que a ideia de “arte” (que acaba ocupando o centro
das reflexões estéticas da Modernidade tardia), estava
ausente do repertório conceitual da época, bem com de
épocas anteriores, como bem assinala Régis Debray. No
entanto, as reflexões sobre o tema da techné – reunidas sob a
rubrica da poética – já procuravam compreender a produção
discursiva, no contexto de uma investigação de natureza
retórica, tentando desvendar o método criativo dos poetas (e
tragediógrafos), não apenas em seu aspecto normativo, mas
em estreita conexão com os efeitos que cada obra espera
produzir num determinado público.
Quem tem conhecimento do pequeno tratado de
Aristóteles sobre o tema, sabe, aliás, que tanto ele quanto
seus inspiradores (Sófocles, Aristófanes e Eurípedes)
reconheciam que qualquer operação normativa, no âmbito
da criação poética, obedece a um telos que a justifica desde o
início: a reação do espectador. Não por acaso, tais reflexões
encontram acolhimento no campo de uma disciplina présocrática, como a Retórica, que estuda os modos pelos
quais o discurso de um orador pode afetar o seu auditório,
tocá-lo em seu afeto, atingi-lo no âmbito do pathos.
Portanto, esta correlação entre criação e fruição da poesia
(bem como de outras formas de expressão), constituiu, na
cultura ocidental, uma tradição que afirma, nos mais
diversos gêneros ou “linguagens”, a subordinação das
“estratégias poéticas” a sua recepção, em tudo que isso
envolve (percepção, decifração, execução, interpretação,
avaliação e fruição).
O subjetivismo filosófico da Modernidade tendeu a
afastar o aspecto poético de sua necessária motivação
estética, transformando o criador numa espécie de
miniatura solitária do Criador. O Renascimento e o
Romantismo acrescentaram traços de solenidade e mistério
a este novo personagem da cena cultural: o artista. Arauto
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de seu próprio gênio, este demiurgo passa a ser visto como
alguém capaz de justificar todas as suas escolhas, e mesmo
suas próprias normas, unicamente a partir de seu empenho
expressivo. O surgimento de uma arte industrial pareceu
simplesmente inverter a lógica desse quadro e, mais uma
vez, perdeu-se a conexão entre produção e recepção, em
nome da hipostasia de um desses polos, neste caso, opolo
oposto ao do soberano criador – o do público anônimo.
Mas, no âmbito dos movimentos de vanguarda, sempre
engajados na busca de uma ruptura radical com o passado,
mediante a acentuação de todas as formas de saturação
enfrentadas pela tradição, dominou ainda aquela ideia de
uma criatividade poética sem limites estéticos. É nesse
contexto histórico, que engloba desde os ready made de
Marcel Duchamp aos novos aparatos da “arte eletrônica”,
passando pelos investimentos da body art, que a “arte da
performance” assegurou seu espaço no movediço campo
da “arte contemporânea”.
As ideias de Paul Valéry, lembrado aqui mais como
ensaísta do que como poeta, são as que melhor expressam,
no plano conceitual, esse tipo de disposição quanto à
criação e quanto a natureza do processo criativo, na
primeira metade do século XX. Sua obstinação em
defender os direitos do criador, faz o leitor parecer uma
espécie de autor em miniatura, transformando a própria
leitura em um projeto de autoria. Na segunda metade do
século, a maior contribuição nessa área, com o mesmo viés,
ainda que amenizado por um grande esforço de conciliação,
foi a estética da formatividade de Luigi Pareyson. Nela,
postula-se uma dialética entre a forma formante e a forma
formada, na qual o autor parte da primeira para a segunda,
enquanto o leitor faz o percurso contrário, mas numa falsa
“simetria”, que favorece o lado ativo, o ponto de vista do
autor.
Mais tarde, sob os influxos hermenêuticos da
Estética da Recepção, desenvolvida na Alemanha
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(Koseleck, Jauss, Iser) e a inspiração estética da pragmática
recente (Parret, Queré, Shusterman), foi possível recuperar
abordagens que já colocavam, em primeiro plano, aquela
conexão entre criação e recepção, seja através da
aproximação entre arte e experiência, como no
pragmatismo americano da primeira fase (Dewey), seja
através da aproximação entre percepção, ação e expressão,
como na tradição fenomenológica francesa (Merleau-Ponty,
Dufrenne, Ricœur). Ambas as vertentes mostram que
muito daquilo que se atribui à performance, nos dias de
hoje, pode ser apontado como característico das formas
tradicionais de expressão. Na verdade, a condição
presencial e a importância atribuída ao corpo, como meio e
lugar da expressão, seriam suas características mais
próprias. Por essa razão, é importante tentar enquadrar a
performance nessa problemática estética, mas sem deixar
de se perguntar em que medida a própria apologia da noção
de performance estabelece, mesmo que involuntária e
implicitamente, um enquadramento redutor do corpo e da
própria presença. Para isso, traçaremos um esboço do
modo como o corpo e a sensibilidade foram tratados até
então.
A noção de “corpo” no pensamento filosófico
Na primeira filosofia da Antiguidade, poder-se-ia,
talvez, dizer que o corpo é a sede do espanto, a
possibilidade de nos encontrarmos com o mistério ou o
meio de experimentarmos a magia da unidade de um
mundo que não deixa de nos maravilhar por sua riqueza.
Em Platão, quando a filosofia começa a legislar sobre os
desempenhos espontâneos da cultura, o corpo torna-se a
sede do esquecimento, o sintoma de nosso afastamento do
mundo das essências.
Aristóteles abandona essa abordagem do corpo
como entidade subsidiária e reconhece que ele é dotado de
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forma própria, uma vez que se trata de uma realidade
limitada por uma superfície.
Na escolástica medieval, esse viés retorna na
concepção do corpo como união de forma e matéria. Os
estoicos prosseguiram na tímida reabilitação do corpo,
iniciada por Aristóteles, mas o identificando com a natureza
a ser dominada. O corpo torna-se, assim, o lugar da inércia.
A palavra portuguesa “corpo”, que vem do corpus latino,
confunde-se, simplesmente, com essa ideia de uma pura
materialidade.
A filosofia cartesiana herda este sentido objetal do
corpo como “coisa extensa”, mas adiciona-lhe um
“espírito” imaterial, transparente a si mesmo e senhor de
sua própria vontade.
Nesse horizonte, o corpo não passa de um suporte
material, um equipamento de navegação, dizer-se-ia, assim,
de que o espírito se serve, na sua inspeção do mundo
exterior. Na filosofia de Kant, apesar da crítica ao
empirismo, o corpo é concebido como a sede das
sensações, que se presta apenas a captar e transmitir ao
cérebro os dados que serão processados pelo
entendimento.
Em Hegel, este papel secundário é acentuado e o
corpo aparece como uma condição a ser superada, como
um meio de transição, no processo do devir pelo qual o
espírito absoluto, depois de transformar-se em natureza,
recupera-se como cultura. Marx faz o corpo aparecer como
o emblema das relações sociais e, neste sentido, invertendo
o sistema hegeliano, mas procurando conservar a sua
dialética, concebe o corpo, não mais como o lugar do
processo de autoconstituição da ideia, mas como um
veículo da auto-constituição real, prática, da sociedade,
através do trabalho e da organização.
Desde o século passado, acostumamo-nos a
conceber o corpo como o lugar das inscrições – da
linguagem à disciplina do trabalho, do amor à moral – e, ao
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mesmo tempo, como um meio precário de expressão de
uma subjetividade enraizada num mundo que é estranho e
hostil. Nas últimas décadas, vemos ser ressaltado o aspecto
material dessa inscrição no corpo da cultura, através dos
rastros deixados pela tecnologia. Nesse âmbito, o corpo
passa a ser visto, simplesmente, como um equipamento
ultrapassado, obsoleto, prestes a dar lugar a um metacorpo, um corpo-prótese, híbrido de matéria orgânica e
tecnológica.
Nessa história toda, o que se observa é a reiterada
desqualificação do corpo como uma espécie de contraposto
material e opaco da livre atividade que definiria o sujeito
enquanto tal. O corpo parece se manter numa inércia
imanente, oposta a toda atividade do espírito. Podemos,
todavia, encontrar uma alternativa na fenomenologia
inaugurada por Husserl, a qual, ao distinguir o “corpo
estesiológico” do “corpo volitivo”, procura evitar a redução
do corpo à condição natural sem, no entanto, negar-lhe a
condição material. Em sua vertente hermenêutica, inspirada
em autores como Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty e
Ricœur, o corpo é visto como sede e verdadeiro meio da
experiência e não pode mais ser reduzido a um mero
equipamento físico, mesmo que dotado de uma rica
anatomia e um complexo sistema neurofisiológico. Além
disso, ele não pode mais ser visto apenas de fora, como
objeto que se estuda com distanciamento, mas vivido e
compreendido como corpo próprio, primordial condição
de acesso a toda e qualquer realidade.
O corpo como sede da sensibilidade e meio da
experiência
A sensibilidade foi concebida, classicamente, como
uma coleção de capacidades localizadas, especializadas na
apreensão de determinados aspectos do mundo, por meio
dos vários órgãos dos sentidos. Em nossa experiência
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efetiva, contudo, os sentidos jamais operam dessa forma,
mas em conexão sinestésica e já que a nossa relação efetiva
com o mundo é uma relação integral, a própria ideia de
“órgãos dos sentidos” é já uma abstração. Só por
comodidade descritiva e analítica, falamos nos diversos
“sentidos”, assim como nos referimos aos diversos
“sistemas fisiológicos”, ou concebemos o ser humano
como fruto de uma justaposição de “faculdades”
compartimentalizadas e unilaterais. Da mesma forma,
tendemos a reduzir nossa percepção do mundo a uma
dimensão estritamente sensorial, em função da qual
teríamos acesso a sensações puras, pontuais, isoladas,
embora, na prática, a percepção se mostre, antes, como
uma atividade configuradora, pela qual destacamos
determinadas formas, em função de relações privilegiadas
num campo virtualmente contínuo.
Partindo das descobertas da teoria da Gestalt, mas
recusando sua auto-interpretação nos termos de uma
filosofia substancialista, Merleau-Ponty critica a ideia de
que a imagem que vemos do mundo resulta da reunião, no
entendimento, dos dados captados, separadamente, pela
sensibilidade. Segundo esta concepção, a unidade
significativa que caracteriza os acontecimentos mundanos
seria o resultado intelectual de um processo para o qual a
sensibilidade contribuiria apenas como uma recepção
passiva, e estritamente reativa, destinada a transformar os
estímulos físicos do mundo exterior em representações
mentais. Na verdade, não se tem sequer a possibilidade de
enxergar ou imaginar as coisas “em si mesmas”,
independentemente de suas conexões; cada coisa é, ao
mesmo tempo, um todo para suas partes e uma parte para
o todo que a compreende num nível mais abrangente. Ver
o mundo, portanto, percebê-lo, é já, imediatamente, atribuir
sentido a ele. Dessa forma, não se pode reduzir a visão ao
registro fotográfico do mundo exterior, ao simples
reconhecimento de sua evidência física objetivamente dada,
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independentemente de nós; ela é um ato de organização
que orienta as “intuições sensíveis”, segundo um
determinado ponto de vista e confere a unidade do sentido
à diversidade das “sensações”.
Claro que esse sentido não deriva de uma atitude
solipsista, de uma condição individual e solitária.
Atribuímos sentido ao mundo no caldo da cultura, no fluxo
das significações, a partir das quais a nossa experiência é
sempre retomada. A experiência nos remete, portanto, a
esse processo singular de participação num fluxo que nos
antecede e no qual o próprio sentido do mundo físico
desliza entre diferentes matrizes compreensivas e diferentes
pontos de vista. Nesta medida, a própria atividade
perceptiva aproxima-se da forma de compreensão que
experimentamos na linguagem e podemos dizer que a
percepção é já expressão, porque o que percebemos, mais
do que representar o mundo, expressa o próprio
movimento pelo qual o habitamos.
A própria expressão verbal, antes de obedecer
estritamente a regras e prescrições que regulamentam as
operações simbólicas, desenvolve-se pela escuta e da
observação do outro, através das quais adquirimos
determinadas possibilidades de atuação corporal, que se
tornarão disponíveis para fins expressivos. A fala é uma
prática, não só no sentido de que ela é regulada
coletivamente, de que ela segue uma praxe e obedece a uma
determinada ordem, mas também no sentido de que ela não
pode prescindir de uma atuação corporal, em suma, de uma
“performance”. No âmbito da experiência, perceber o
mundo e descrevê-lo são possibilidades indissociáveis de
nossa capacidade motora e de nossa condição corpórea.
Como mostra Merleau-Ponty, o corpo é um
sensível exemplar, pois é um sensível que é capaz de sentir.
Mas ele tem a “carne do mundo”, pois não estamos fora
dele ao percebê-lo; ao contrário, participamos dele a tal
ponto que poderíamos dizer que é uma parte deste mundo
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que percebe a si mesmo, segundo o esquema de uma
conexão originária. A partir dessa constatação, pode-se
questionar a ideia de uma sensibilidade voltada
exclusivamente a captar, de maneira passiva, uma realidade
totalmente exterior. Não nos damos conta de que as forças
a que estamos submetidos seriam incapazes de exercer-se
na total ausência de disposição.
Quando sofremos o efeito de alguma ação que se
exerça sobre nós, não deixamos de agir, quer para reagir,
quer para aderir àquela força (como quando nos
apaixonamos, por exemplo, e nos deixamos arrebatar pela
força da paixão). Assim também a passividade da percepção
não implica, necessariamente, a ideia de que o corpo que
percebe é um corpo destituído de atividade. No âmbito da
experiência estética, a fortiori, pode-se afirmar que a
recepção de uma obra de arte não é uma atitude apenas
contemplativa e, menos ainda, uma ausência de atitude, mas
uma atuação corporal, uma “performance”, ou seja, um
desempenho
comportamental
expressivo
(Cf.
VALVERDE, 2007, p. 249-262).
Performance e presença corporal
Analisando o lugar do corpo na história das ideias
ocidentais, demo-nos conta de sua denegação, enquanto
fonte de impurezas e singularidades atípicas. Nossa história,
de certo modo, procurou “esconder” o corpo, já que não se
pode evitá-lo ou simplesmente eliminá-lo. Numa
compreensível reação pendular, nossa época procura
“compensar” o passado, tentando assegurar um lugar
especial para o corpo, através da associação de cada tipo de
enunciado geral a um contexto concreto de enunciação, em
que os sujeitos estão de corpo presente. É neste quadro que
as pesquisas sobre literatura redescobrem a oralidade e os
artistas e críticos descobrem a performance como a mais
consumada epifania da presença.
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Devemos, contudo, ter cuidado para nos situarmos
entre duas posições extremas: a que vê a performance
como uma forma de expressão singular e inédita e a que a
concebe como uma atitude que está presente em qualquer
gesto. Afinal, se tudo é performance, nada é performance.
Ao mesmo tempo, se a performance é uma forma de
expressão absolutamente original, é difícil explicar como ela
se adequa tão bem às práticas tradicionais de uma cultura
oral. Da mesma forma, se uma performance, enquanto
acontecimento, pode ser registrada por tecnologias
audiovisuais, a exibição desse registro, em outro contexto,
ou mesmo sua transmissão “ao vivo”, não constituem uma
performance, pois qualquer reprodução será sempre uma
redução da presença que ela quer representificar. Falando
mais radicalmente, podemos dizer que cada performance é
irrepetível, ainda que a reiterabilidade – esta “repetitividade
não redundante” – seja uma das condições fundamentais de
toda performance. Dizendo de outro modo, “a palavra
(performance) significa a presença concreta de participantes
implicados nesse ato de maneira imediata” (ZUMTHOR,
2007, p. 50).
É nesse sentido que Dell Hymes, em seu apanhado
das formulações sobre performance, publicado na década
de 1970 (Break through into performance), tem o cuidado de
partir de uma classificação geral das formas de atividade
humana, que distingue o simples comportamento (qualquer
ação ou conjunto de ações), da conduta (que já constitui um
comportamento relativo às normas sociais) e da performance
(conduta na qual o sujeito assume a responsabilidade de
cumprir
um
papel
reconhecido
culturalmente).
Antecipando parcialmente minhas conclusões, eu diria que,
além de distinguir, como o faz François Soulages, “corpo
performativo” e “corpo performante”, é necessário
também relacionar, sem confundi-los, a performatividade
espontânea do corpo vivo, mergulhado nos empenhos
habituais e mesmo banais do cotidiano, e os aspectos
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espontâneos de uma performance voluntária. Enquanto a
primeira remete a uma intencionalidade operante, ligada
silenciosamente à própria motricidade (concebida como
forma natural de habitar o mundo), a segunda supõe uma
intencionalidade tética, que, no entanto, visa à comunicação
em seu sentido mais originário de comunhão, coexistência e
co-presença, e não apenas como uma “troca de
informações”.
Tomadas essas cautelas, podemos recuperar, então,
a caracterização presente no texto de Hymes (apud
ZUMTHOR, 2007, p. 31-33), destacando três aspectos: 1) a
performance tem caráter ritual, pois apesar de se dar aqui e
agora, ela supõe reconhecimento e admite aquela
reiterabilidade mencionada anteriormente; 2) a performance
se situa num contexto ao mesmo tempo situacional e
cultural, emergindo dele, sem, no entanto, ser “gerado” ou
“determinado” por ele, por meio de algum tipo de
automatismo; 3) a performance implica simultaneamente o
compartilhamento e a transformação de um legado não
apenas cultural, mas especificamente formal, assumido
conjuntamente pelo performer e por seu público. Nas
palavras de Zumthor (2007, p. 33), “entre o sufixo
designando uma ação em curso, mas que jamais será dada
por acabada, e o prefixo globalizante, que remete a uma
totalidade inacessível, senão inexistente, a performance
estabelece a “forma” improvável”. Esta configuração
dinâmica, esta “globalidade provisória” se percebe na
performance, mas igualmente se transforma, a cada
performance. Para que isso aconteça, torna-se necessário,
contudo, a presença simultânea de corpos sensíveis,
capazes de compartilhar esta transmutação, através do
prazer, pois a diferença que existe entre o texto ordinário e
o texto poético é que este tem a “fundamental necessidade,
para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus
efeitos, da presença ativa de um corpo” (ZUMTHOR,
2007, p. 35).
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A teoria da performance e seu projeto implícito
Ao se ater a sua auto-definição, tomar-se-á a
performance como um gênero capaz de revitalizar as artes,
mediante uma total ruptura com a representação
estratificada e as convenções teatrais. Adotando essa
imagem idealizada, muitos acreditam que como diz
Glusberg (2009) que, no seu movimento de aproximação
entre vida e arte, a performance resgata uma prática radical,
em que se dá vazão a uma criatividade pulsional e
existencial que transmuta os seus elementos de
expressividade do aqui e agora da vivência e amplia as
fronteiras da investigação e da experimentação artísticas.
Em síntese, pode-se dizer que o projeto explícito da
performance é o de conferir maior vitalidade à expressão
cênica, aumentando a “intensidade da presença”, de que
fala Paul Zumthor, ao comparar a recepção de um texto
poético transmitido oralmente com a simples leitura do
texto escrito (ZUMTHOR, 2007, p. 69).
Podemos, no entanto, nos perguntar se isto é tudo
e se não há um outro propósito, implícito, mas nem, por
isso, inoperante. Se formas como o happening e a performance
praticam a apologia da ação, através de sua ritual celebração
do aqui e agora, para escapar das convenções estéticas, seu
próprio projeto poético torna-se convencional, apesar de
alimentar a incomensurável pretensão de atingir a expressão
pura (sem mediações), pelo simples exercício de uma forma
supostamente absoluta de espontaneidade. Através da ideia
de performance, o artista quer lançar-se numa ação que
procura manter inteiramente o ineditismo e o frescor, mas
parece desconsiderar o fato de que a própria ideia de
performance enquadra esta intervenção, enquanto ação
intencional, já que se refere a uma atuação propositalmente
cênica, isto é, praticada com este intuito e destinada a ser
reconhecida como tal.
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Um objetivo ainda mais obscuro desse projeto,
referente a um aspecto pouco explorado pela discussão
teórica, é a tentativa, mesmo que inconsciente, de controlar
o efeito estético e o julgamento público, mediante a
neutralização do espectador, em função do caráter
inegavelmente auto-referencial da performance. Enquanto
plataforma de afirmação da espontaneidade, a performance
acredita se justificar e se legitimar a priori, não tendo nada a
ver com a espontaneidade do público e as cobranças
técnicas da crítica, uma vez que, enquanto vivência
compartilhada, ela se apresenta como uma forma de doação
e, segundo a dinâmica do dom (estudada por Mauss), não
espera senão a retribuição do aplauso. Esta última
observação sugere que, além desses aspectos relacionados
ao âmbito poético e ao âmbito estético, é possível ainda
mencionar um aspecto não menos importante relacionado
ao âmbito prático, no qual está em questão a relação entre
o performer e seu público, enquanto cidadãos que
desempenham um papel de caráter, em última instância,
institucional.
Apresentando a sua vivência como obra, o autorator se desobriga de plasmar, no plano estritamente formal,
um mundo simbólico que se sustente e, ao mesmo tempo,
permaneça em contraste com o mundo real, no qual ele
simplesmente existe. Por essa razão, atualizando a clássica
relação entre a ética e a estética, que tem o valor como base
comum, seria conveniente desenvolver, junto às
preocupações técnicas sobre a “arte da performance”, uma
preocupação ainda maior sobre a ética do espetáculo, uma vez
que a performance pode se transformar num confortável
disfarce para “artistas” que tem pouco a mostrar, além de
sua carência de atenção e reconhecimento, e quase nada a
declarar, além do bordão de que a vida se confunde com a
arte e de que ambas são efêmeras.
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Merleau-Ponty e a
dimensão estésica da
clínica psicanalítica:
da intercorporeidade à
co-corporeidade
Nelson Ernesto Coelho Junior
Introdução
O principal objetivo do presente trabalho é colocar
em discussão os elementos básicos de uma clínica
psicanalítica que toma a corporeidade como um de seus
fundamentos e, assim, evidenciar o papel do pensamento
de Merleau-Ponty nesse âmbito. Parte-se da apresentação
de situações clínicas em que foi possível notar que uma
dimensão menos visível e audível, mas nem por isso menos
sensível, funcionava subterraneamente. Mais do que isso,
procura-se demonstrar que, nessas situações, a
corporeidade gerou as condições para que falas e ideias
fizessem sentido.
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Define-se aqui a noção de corporeidade como sendo
um tecido material e energético, móvel e instável, movido
por forças pulsionais, em sua remissão aos objetos e
marcado por interferências de intensidades internas e
externas, constituindo um campo de forças e protosentidos. Busca-se então evidenciar, por meio das situações
clínicas, como as dimensões propriamente estésicas ou
sensíveis contribuem para a constituição de um solo básico
para o trabalho psicanalítico. Entende-se que é sobre esse
solo que as comunicações verbais se estabelecerão de forma
consequente. De resto, como se verá, propõe-se que não há
como expulsar a dimensão pulsional da corporeidade,
tampouco o Eu e o inconsciente; mas também não há
como negar a dimensão relacional, propriamente
intersubjetiva, da situação analítica. Com isso, procura-se
sublinhar a necessária tensão permanente entre as
dimensões intrapsíquicas e as dimensões intersubjetivas na
clínica e na teorização psicanalíticas. Procura-se também
sublinhar, a preferência pela noção de co-corporeidade em
detrimento à intercorporeidade, já que se entende que a
ênfase não deve se situar no “entre” corporeidades, mas,
sim, na ideia da co-presença de duas corporeidades, que já
trazem em si o Eu e o outro.
Situações clínicas
O primeiro exemplo clínico se refere ao
atendimento de um paciente que “trabalhava” verbalmente
nas sessões como poucos, dando sempre a impressão de
que não havia espaço, nem tempo para se perder; havia
urgência. De início, não sabia direito de que urgência se
tratava. Mas o presente autor sabia que tinha que estar lá
com o seu melhor, atento, presente e disposto para
“trabalhar” tanto quanto ele. As sessões eram densas e
podia-se sentir no corpo essa densidade. Não eram
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necessariamente sessões pesadas e desgastantes. Tratava-se
de um paciente muito hábil com as palavras e com o
pensamento. Tinha bastante senso de humor, o que não
evitava que precisasse se deparar com o sofrimento
profundo que o acompanhava por muito tempo. Percebiase, de forma geral, que eram raros os momentos nas
sessões em que o psicanalista conseguia se retrair, manterse em reserva, trabalhando predominantemente a partir de
possibilidades representacionais. Na maior parte do tempo,
o analista se sentia compelido a se manter disponível para
um contato “corpo a corpo”, no sentido de se manter
particularmente disponível para o plano das sensações e das
“mensagens” transmitidas por esse meio. As comunicações
verbais se sucediam, aparentemente, com êxito. Mas havia
algo mais em jogo, ou melhor, notava-se que algo mais era
solicitado do terapeuta. Percebia-se que era um paciente
que necessitava de um “diálogo” também em termos da
experiência analítica da co-corporeidade. Isso será melhor
explorado mais adiante, bem como o que se entende por
esse conceito.
Foi possível reconhecer, na relação transferencialcontratransferencial, algumas das dificuldades de contato
que esse paciente parecia ter. No trabalho analítico,
relacionar-se, para ele, era possivelmente “não ter espaço
nem tempo a perder, era ter urgência”. Que tipo de contato
com o outro esse estado permite? É possível pensar que a
“correria” dele fosse uma forma de evitar qualquer contato,
qualquer vínculo. E que, nessa correria, ele acabasse por
evitar o contato consigo mesmo, em um nível mais
primário e intenso, desligando-se do próprio corpo. Mas e
o vínculo que estabelece na análise, de que qualidade é?
Pode-se dizer que a forma como o psicanalista viveu certos
aspectos transferenciais, a partir do “corpo a corpo”
intenso, indicavam que havia um convite um tanto quanto
paradoxal: ao mesmo tempo em que havia um “contato
apaixonado” (intenso, vivaz e denso), havia também, da
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parte dele, uma experiência de desligamento. Durante as
sessões, enquanto a “conversa” era animada e
predominava, para o analista, uma experiência pessoal de
convocação pela sua presença corpórea, para o paciente
parecia haver a experiência de esquecimento de sua própria
dimensão corporal. Ele comentou, mais de uma vez, como
percebia que se esquecia de seu corpo no dia a dia do
trabalho, que ficava esgotado e nem percebia; só notava
que havia passado do ponto quando adoecia e era obrigado
a ficar de cama. Essa dimensão do esquecimento corporal
aparecia nas sessões por meio da convocação da presença
corporal do terapeuta, como que para dar continência para
as dimensões mais primitivas e regredidas do paciente, que
só podiam aparecer por sua corporeidade. Com tudo isso, o
que para o analista foi ficando claro é que, pouco a pouco,
por esses fenômenos poderem acontecer no espaço
analítico, foi se tornando possível que fossem vividos,
sentidos, percebidos e falados de uma forma que nunca
puderam ser vivenciados por ele. Talvez a pergunta que
caiba aqui seja: de que forma a ação expressa por meio da
co-corporeidade pôde se tornar fala e elaboração? Faz-se
aqui um convite para deixar essa questão em suspenso por
enquanto. O que se deve ter em mente, por ora, é a
possibilidade de conceber a corporeidade em termos de
gradiente, ou seja, corpo e psique estão sempre presentes
em proporções variáveis. Dessa forma, a psique contém a
possibilidade de “corporificação” (recurso à sensorialidade,
à evacuação) e, o corpo, um potencial de “psiquização”.
Ambos – psique e corpo – ensejam as ligações e os
desligamentos – as transformações – necessários ao
processo. As experiências sensíveis em análise podem ser
“mais agidas do que faladas” quando as identificações que
as originam, e que se atualizam no campo transferencialcontratransferencial, são predominantemente narcísicas
(pode-se pensar que são as identificações primárias que
constituem o continente?). E podem ser mais faladas do
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que agidas se as identificações que se atualizam por meio
delas são predominantemente histéricas (poderíamos
pensar em termos de conteúdo?). Em cada situação, a
corporeidade do analista será convocada de modo
diferente, dentro do gradiente corpo-psique. No primeiro
caso, é o corpo que se mobiliza mais como órgão de
percepção e de recepção da comunicação do analisando, já
que a fala – e aqui podemos pensar em termos do gradiente
afeto/representação – tende mais para o afeto. No
segundo, o corpo é menos solicitado.
A partir do atendimento desse paciente é possível
começar a pensar, de forma um pouco mais elaborada, na
dimensão da corporeidade na análise sem que isso tenha
implicado na exclusão de meu interesse pelos aspectos
propriamente intrapsíquicos que permeiam uma sessão. Na
mesma linha do que acaba de ser exposto, reconhece-se, no
trabalho da psicanalista belga Marie-France Dispaux (2002),
relatos de situações clínicas muito evocativas. Ao se referir
ao trabalho com um paciente particularmente grave, que ela
chamou de Rafaël, Dispaux revela um modo de trabalho
que é uma resposta a uma potente força inconsciente do
paciente, que demanda desesperadamente ajuda para
representar o que pulsa de forma bruta e não encontra nem
imagem nem palavra. De início, é pura ação corporal em
relação à qual não parece haver simbolização possível.
Rafaël chega atrasado para a primeira sessão, o que já
poderia ser previsto pela analista, uma vez que, por
telefone, Rafaël anunciava seu medo de se perder no
caminho para o consultório. Dispaux anuncia que, já no
telefonema inicial, sentiu-se sensível à inquietude que havia
na voz do paciente. Propõe um enquadre face a face
porque ela tinha percebido que ele se mantinha
minimamente integrado pelo olhar. Sugeriu que as sessões
se dessem uma vez por semana já que percebia que,
naquele momento, Rafaël não tinha noção de tempo e
espaço e, assim, mais sessões estariam acima de sua
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capacidade psíquica. Era um enquadre mínimo para uma
situação tão grave, mas o único que ele poderia utilizar e do
qual poderia se apropriar. Nas primeiras sessões, Rafaël
parece distante e paralisado. Seu rosto mostra dor e
sofrimento, mas sua fala é preciosista e afetada. Um mês e
meio depois da primeira sessão, Rafaël conta que teve um
sonho estranho antes de adormecer, como uma ficção
sonhada acordado. “Estou num mundo de fogo e sangue”.
Ele descreve a guerra, o barulho, o furor, o sangue e os
gritos com precisão, mas com sua linguagem afetada e
preciosista. Há um abismo entre o que ele conta e como o
faz que joga a analista em um mal-estar quase intolerável.
Rafaël relata que, depois de ter imaginado tudo isso, por
incrível que pareça, conseguiu dormir bem. Dispaux revela
que, durante muitas sessões, ela e Rafaël entraram juntos
em um mundo de fogo e de sangue. Rafael está mais
animado e Dispaux revela que prefere, sem dúvida, o
barulho e a fúria ao deserto afetivo anterior a isso. Nas
conversas que se seguiram, primeiro ele assiste a esse
mundo de dentro de uma bolha; depois, sua família, ou
seja, sua mulher e seus filhos estão com ele nesta bolha.
Algumas sessões depois, Dispaux conta que surgiu a
imagem da Arca de Noé. De quem foi a ideia, se dela ou
dele, não sabe dizer. A imagem que surgiu falava ao mesmo
tempo do desamparo em meio à tempestade e de um
espaço de proteção, em que é possível sobreviver. Dispaux
descreve que um tecido associativo vai sendo criado entre
paciente e analista em torno da imagem da Arca de Noé. A
analista oferece ao paciente matéria psíquica para que ele
possa usar para tecer, aos poucos, seus próprios derivados
narrativos. Dispaux chama esta forma de trabalho analítico
de “trabalho em co-estesia”: “A co-estesia me pareceu uma
imagem propícia para assinalar quanto essa forma de copensamento está enraizada no pré-verbal, no mundo das
sensações em expectativa de forma, bem próximo do
corporal” (DISPAUX, 2002, p. 1480).
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No texto de Dispaux, portanto, acompanhamos um
trabalho clínico feito em co-estesia. A dinâmica
transferencial
–
contratransferencial
se
deu,
fundamentalmente, em um nível pré-verbal de sensações e
percepções. É principalmente a linguagem não-verbal que
constitui um plano comum de experiências, por meio do
tom de voz, da intensidade, da gestualidade, do ritmo, do
clima. A descrição oferecida pela autora revela um primeiro
nível de simbolização que ocorre como marcas corporais
que, por sua vez, viabilizam formas primárias de
representação.
Corpo e Corporeidade1
Parte-se do pressuposto de que existe uma
necessária distinção entre a noção de corpo e a de
corporeidade. Marcado pela tradição que opõe o opõe à
mente, o corpo ocupa um lugar determinado por uma série
de inflexões ideológicas. Seja de forma desvalorizada ou
hiper valorizada, o corpo carrega, como conceito, a carga
de suas posições na história de nossa cultura. Nos aspectos
mais próximos aos processos de subjetivação, aparecem as
oposições “somos um corpo” ou “temos um corpo”, que
refletem o difícil lugar, ora de sujeito ora de objeto, que o
corpo ocupa em nossa cultura. Nesse contexto, o corpo
aparece como uma unidade destacada e plenamente
constituída em suas funções orgânicas, espaciais e
temporais. Ao se tornar oposto à mente (ou psiquismo),
constituiu-se como elemento identificável, com identidade
própria e lugar garantido nos mais diferentes discursos e
práticas, do âmbito das ciências naturais ao das ciências
humanas.

Grande parte do que se segue foi publicado originalmente em:
(COELHO JUNIOR, 2010, p. 51-60).
1
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Propõe-se, assim, a noção de corporeidade como
uma alternativa à clássica oposição corpo-mente (ou
psiquismo), ou seja, entende-se que a corporeidade é
também psíquica, como gênese de possibilidades e potência
geradora de elementos propriamente psíquicos. Não se
opõe aqui à corporeidade uma natureza que seria
exclusivamente psíquica, embora se reconheça uma
distinção de níveis e dimensões, com especificidades que
precisam ser levadas em conta. Entende-se que somos, de
ponta a ponta, corporeidades (o que inclui a dimensão
psíquica da corporeidade). A corporeidade é, ao mesmo
tempo, interna e externa. É a presença irrecusável das
pulsões e abertura permanente para o mundo, para os
outros.
Continua existindo aqui, não se pode negar, a
sombra da fenomenologia husserliana, em sua recusa de
conceber a corporeidade como puro objeto da natureza.
Para Husserl (1969), a corporeidade traz em si a presença
imediata do Eu e dos outros, fazendo com que corpo e
espírito formem uma unidade compreensiva. Mais do que
isso, a corporeidade é presença imediata no mundo e, por
isso, garante sua potencialidade produtora de sentidos.
Nessa mesma linha, Merleau-Ponty irá afirmar que a
corporeidade é o elemento constituinte de nossa
experiência. Acompanha-se, agora, Piera Aulagnier em sua
tentativa de recriar um pensamento do corpo e a partir do
corpo em psicanálise. Como base para sua original noção
de metabolização, Aulagnier afirmava que a vida psíquica se
inscreve em uma teoria de conjunto do vivido, como um
aspecto específico, mas não separado dos fenômenos do
organismo inteiro. Como ela afirma em A Violência da
Interpretação (1974, p. 54):
Partimos da hipótese de que a vida do organismo tem
como fundamento uma oscilação contínua entre duas
formas elementares de atividade, que nomeamos:
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“guardar dentro de si” e “expulsar para fora de si”. Essas
duas atividades se acompanham de um trabalho de
metabolização do que foi “guardado” [dentro de si], que
o transforma em material do próprio corpo, sendo que
os resíduos desta operação são eliminados do corpo.

Aulagnier oferece como exemplos mais simples
desses processos a respiração e a alimentação, mas avança
para o plano das sensações em suas tentativas de guardar o
que é prazeroso e expulsar o que gera desprazer. Esse é o
modelo inaugural para as primeiras representações
psíquicas, mas, acima de tudo, é a base para uma
metapsicologia que não separa o corporal do psíquico
seguindo os caminhos abertos por Freud. É importante,
entretanto, notar, como relembra Miller (2001) que, mesmo
que a noção de metabolização tenha feito com que
Aulagnier ancore e enraíze o psíquico no somático, isso não
a conduz a um ponto de vista biologizante, no sentido
reducionista.
Da intercorporeidade à co-corporeidade
Retoma-se, agora, algumas ideias que se expôs em
um texto publicado há mais ou menos 10 anos (COELHO
JUNIOR, 2008). Nesse citado texto, procura-se demarcar
um campo de experiências definidor da clínica psicanalítica
e que, na época foi apresentado da seguinte maneira:
A Psicanálise que reconheço é aquela que cada vez mais
toma o corpo como setting. Propor a idéia de que o
corpo é o setting não é tomar o corpo como objeto, nem
como a “moldura” da Psicanálise. Não é fazer da
Psicanálise uma nova técnica de massagem ou fazer a
Psicanálise voltar-se para a neurologia, retornando pela
porta dos fundos ao lugar de onde saiu há cem anos para
se tornar um saber específico (COELHO JUNIOR,
2008, p. 97).
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O texto continua, retomando a noção de
identificação projetiva:
A porosidade própria de nossos corpos é a condição de
possibilidade, embora não a condição suficiente, de todo
trabalho analítico. É com nosso corpo que apreendemos
afetos, que somos penetrados por introjeções e que
realizamos projeções. Não é simplesmente o mundo
mental que projeta. Não é exatamente algo “interno”
que projeta. É com o corpo, através de sua porosidade
que projetamos e introjetamos e assim, talvez, nem caiba
mais falar em projeções e introjeções sem aspas, já que
são as próprias noções de interno e externo que
precisariam ser transformadas. A noção fundamental de
identificação projetiva, por exemplo, precisaria ser
pensada para além de um ato ou mecanismo mental
(COELHO JUNIOR, 2008, p. 97).

No final do texto, afirma-se:
Proponho que passemos a entender a situação analítica
como campo de intercorporeidade, e não apenas como
campo intersubjetivo. Situação analítica onde o corpo é
o setting. É também nesses termos que tenho passado a
pensar a enigmática formulação freudiana de uma
comunicação entre inconscientes. Comunicação que se
faz possível através da porosidade original de nossos
corpos e através do fato de sermos, na análise, órgãos de
uma só intercorporeidade (COELHO JUNIOR, 2008,
p.106).

A noção de intercoporeidade proposta por
Merleau-Ponty foi apresentada em um ensaio de 1959, O
Filósofo e sua Sombra, tendo como ponto de partida a clássica
referência ao encontro da mão esquerda com a mão direita
no toque. Merleau-Ponty (1960) procura formular a
possibilidade de compreensão da relação entre o eu e o
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outro, não mais através da intersubjetividade, mas da
intercorporeidade:
Minha mão direita assistia ao surgimento do tato ativo
em minha mão esquerda. Não é de maneira diversa que
o corpo do outro se anima diante de mim quando aperto
a mão de outro homem, ou quando o olho somente. [...]
Minhas duas mãos são “co- presentes” ou “co- existem”
porque são as mãos de um só corpo; o outro aparece
por extensão desta co-presença. Ele e eu somos os
órgãos de uma só intercorporeidade. (MERLEAUPONTY, 1960, p. 212-213).

Para Merleau-Ponty, a noção de intercorporeidade é
fundamental na transformação de uma tradição filosófica
marcada pelo privilégio das representações em direção a
uma filosofia voltada para a investigação do campo de
intensidades sensíveis, solo primeiro de nossas experiências
vividas.
Decide-se insistir na dimensão intercorpórea do
campo analítico na tentativa de enfatizar, por outro ângulo,
a grande interdependência dos funcionamentos psíquicos
de pacientes e analistas durante o processo de análise. Com
isso, procura-se também se referir a formas de
comunicação e não comunicação que se permeiam e
sustentam os trabalhos analíticos. São estímulos
basicamente não-verbais e pré-verbais (mas que também
podem ser verbais) que operam por meio de um plano
primordial de contato e experiência do outro, que é a
intercorporeidade. No texto de 2000, procurou-se
apresentar também a temática da intercorporeidade a partir
da ideia de que as percepções e as sensações trazem em si a
possibilidade de atribuição de sentidos/significados. A
questão que se propunha era se a dimensão intercorpórea,
por si mesmo, em sua estrutura sensorial enquadrante
pode, para além de ser polo receptivo, produzir
significação.
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Não se recusa essas ideias propostas há 10 anos; ao
contrário, nesses últimos meses, ao retomar o tema, o autor
se viu assolado pela incerteza de ser capaz de escrever algo
além, algo a mais do que já havia escrito. Percebeu, no
entanto, ao reler o texto, os riscos embutidos em sua
argumentação, que possui as qualidades e os defeitos do
desejo de alertar os leitores para a importância de certa
ideia, naturalmente usando como “escada” certas posições
mais consensuais que precisavam ser, no mínimo,
relativizadas. Mas, como se procurará apresentar logo a
seguir, se não se recusa essas primeiras ideias, tem-se novas
ideias para acrescentar. O primeiro acréscimo é uma nova
definição de corporeidade, que procura avançar com relação à
noção anterior de intercorporeidade, basicamente
constituída a partir das ideias de Merleau-Ponty.
Propõe-se a seguinte definição, como referência
inicial, ainda que incompleta: a corporeidade é um feixe
sensorial e energético de intensidades heterogêneas e
aleatórias que possui a potência de produzir proto-sentidos,
como parece sugerir o filósofo Michel Bernard (2002, p.
524), a partir das concepções psicanalíticas de Anton
Ehrenzweig. Ou ainda, de forma menos condensada, a
corporeidade é um tecido material e energético, móvel e
instável; é movida por forças pulsionais, com sua remissão
aos objetos (pulsões mensageiras, como sugere Roussillon)
e marcada por interferências de intensidades internas e
externas, constituindo um campo de forças e protosentidos.
Com isso, o que se propõe aqui, de modo
simplificado, é que se tome o conceito de corporeidade como
alternativa para designar um campo específico de
experiências sensoriais, afetivas e significantes, mesmo que
proto-simbólicas. Corporeidade de paciente e analista, cocorporeidade, plano originário de relação em que processos
transferenciais e contratransferenciais são vividos e
sentidos. Corporeidade também do analista, em suas
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respostas à corporeidade do paciente, que podem incluir
experiências de sonolência, tédio, desejo sexual, tristeza,
raiva, impulsos agressivos ou sádicos, etc.
A necessidade de avançar em relação ao texto
publicado em 2000 tem também como intenção indicar o
risco presente em noções como a de intersubjetividade,
intercorporeidade, campo analítico, relação bi-pessoal e
outras do mesmo tipo em psicanálise. Entende-se que tal
risco é o de fazer praticamente sumir de vista a experiência
singular de dois sujeitos, definidos psicanaliticamente a
partir do inconsciente, das pulsões e das dinâmicas
conflitivas, em nome de uma experiência indiferenciada
vivida pelo par analítico. Ou seja, ao substituir o suposto
solipsismo freudiano, o registro da investigação
exclusivamente intrapsíquica, como mostrou Green (2000),
pelo plano intersubjetivo – pelas noções de uma psicologia
de duas (ou três) pessoas – corremos o risco de
continuarmos cegos (só que, agora, do outro olho) para a
complexidade da experiência clínica psicanalítica que, se
assim se quiser, é necessariamente intrapsíquica e
intersubjetiva, simultaneamente. Entende-se que o texto
anterior do presente autor sofre um pouco desse mal.
Tendo se entusiasmado com as noções de
intercorporeidade e de campo analítico, como proposto
pelo casal Baranger (1969), e querendo enfatizar uma
dimensão que se via ter sido deixada de lado por muitos
analistas, foi desconsiderada uma certa dimensão da
corporeidade que, agora, pretende-se reincorporar. Ao se
adotar a riqueza teórica trazida pelas noções de campo
analítico, de intersubjetividade, de intercorporeidade não se
pode correr o risco de perder de vista a sexualidade, as
forças pulsionais, os registros inconscientes, a dinâmica
conflitiva, o mundo interno e os objetos que o povoam e o
assombram.
Freud e a corporeidade
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Para isso, entende-se que é preciso insistir nas
concepções freudianas e recuperar o lugar da corporeidade
na teoria clínica de Freud e, em particular, na relação entre
corporeidade e Eu. Trata-se de dar relevo, inicialmente, ao
que Freud indicou como o nascimento do Eu, ou seja, uma
diferenciação em relação ao Id, uma proto-separação em
relação às pulsões e à dimensão propriamente somática.
Mas esse momento inicial é também, seguindo diferentes
proposições psicanalíticas, o momento da separação do
corpo (ou da corporeidade) da mãe que, no entanto, se faz
presente por meio dos processos identificatórios primários.
É nesse plano que apareceria o que poderíamos
chamar de marcas no corpo, elementos constitutivos que não
são imagens nem representações, mas operações que
deixam marcas e cicatrizes no “corpo identificado”
constituindo-se, talvez, como a base para o que já se
denominou como “memórias corporais”. As duas
separações (do Id e do corpo da mãe) que possibilitam o
surgimento do Eu não são, por outro lado, exclusões
definitivas dessas duas figuras da corporeidade. Difícil
imaginar o Eu em seu projeto de autonomia podendo
prescindir das forças pulsionais e das marcas identificatórias
que o constituíram.
As posições de Freud sobre o Eu em O Eu e o Id
ampliam a possibilidade de compreensão das
determinações da corporeidade. Como procurarei
demonstrar, Freud abre as possibilidades para a
compreensão da simultaneidade das dimensões internas
(pulsões – a partir do Id e das percepções endopsíquicas) e
externas (realidade, outros – a partir da percepção externa).
Freud sugere que funções inconscientes do Eu são
responsáveis pela percepção interna dos processos dos
pensamentos e dos afetos. Não temos consciência das
determinações, apenas dos seus efeitos. Trata-se da
explicitação do campo das percepções endopsíquicas. Essas
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percepções foram descritas como uma espécie de
percepção inconsciente dos processos internos que
influencia as possibilidades de interpretação sobre o mundo
e sobre as próprias funções do Eu.
De outro lado, é o próprio sistema Percepção, com
suas funções de mediação com o mundo externo, que
Freud considera um elemento central na constituição do
Eu. Entretanto, não é o único elemento decisivo. Como
afirmou Freud,
Contudo, além da influência do sistema P., outro fator
parece também ter importância no processo de
formação do Eu e na sua diferenciação do Id. Refiro-me
ao nosso próprio corpo, sobretudo sua superfície, de
onde podem partir tanto percepções internas quanto
externas [äussereund innere Wahrnehmungen]. Embora ao
vermos nosso próprio corpo, ele se nos apresente como
se fosse um objeto, ao tocá-lo, notaremos que ele
produz dois tipos de sensações táteis, das quais uma
pode ser equiparada a uma percepção interna. [...] Além
do tato, também a dor parece desempenhar um papel na
formação do Eu. [...] Assim, o Eu é, sobretudo, um Eu
corporal, mas ele não é somente um ente de superfície
[Oberflächenwesen]: é, também, ele-mesmo, a projeção de
uma superfície (FREUD, 1970, p. 294; 2007, p. 38).

Essa passagem, sempre citada, permite diferentes
níveis de interpretação. Para o presente autor, é claro,
chama atenção a semelhança com muitas passagens de
Merleau-Ponty sobre a experiência sensível do corpo, que é
pré-condição para a sua formulação da intercorporeidade
como marca inaugural de nossas relações eu – outro.
Contudo, em termos propriamente psicanalíticos,
pode-se enfatizar que a emergência do Eu no e pelo corpo
abre inúmeras possibilidades para se pensar a constituição
da subjetividade a partir de um modelo que não se reduza
ao do binômio percepção – representação. Para Freud, os
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órgãos de percepção são veículos de mediação e formam o
núcleo de origem do Eu. O próprio Eu se vincula ao
inconsciente e possui, em parte, características
inconscientes. E mais, como explicita Freud, “o Eu não
está nitidamente separado do Id; há uma zona de transição
em que ele se interpenetra com o Id situado abaixo dele até
o ponto em que ambos se fundem” (FREUD, 2007, p. 37).
Aqui reside o que mais me interessa: se, de um lado,
precisamos reconhecer o papel da percepção externa na
constituição do Eu, em sua diferenciação do Id, de outro
não há como recusar a presença do Id como elemento
presente, de forma constante, no Eu. Ou seja, a origem do
Eu (tanto em sua constituição quanto em sua presença
como instância já constituída no aparelho psíquico) revela
sua dupla face, abertura por meio da percepção externa ao
mundo, aos outros e, ao mesmo tempo, imbricação no Id,
o nosso caldeirão de pulsões. As três forças que exigem
trabalho do Eu (Id, Super Eu e mundo externo) são assim
explicitadas por Freud.
Para o atual tema, interessa ver como elas
comparecem em uma leitura do campo analítico que
procure levar em conta intersubjetividade e corporeidade.
Com o que já foi exposto, pode-se talvez afirmar que não
se consegue mais opor as dimensões ditas “intrapsíquicas”
(aparelho psíquico, objetos internos, pulsões – o Id como
caldeirão –, instâncias psíquicas) às ditas “intersubjetivas”
(relação com o outro, o ambiente, o objeto externo, etc.).
Há simultaneidade dessas dimensões no âmbito da
corporeidade. A corporeidade é interna e externa, ao
mesmo tempo. É a presença irrecusável das pulsões e
abertura permanente para o mundo, para os outros.
O que para o presente autor é a corporeidade ganhou
o nome de “corpo-sujeito” para Liana Melo Bastos (2006).
Formado a partir da relação inicial entre corpo e Eu, o
corpo-sujeito é uma “unidade plural, conflitiva, sempre
ameaçada” (BASTOS, 2006, p. 185). Segundo ela, “o corpo
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e o psiquismo, o fora e o dentro, o individual e o social, a
natureza e a cultura deixam de serem oposições. Elas se
inter-relacionam no engendramento da complexidade
humana. Somos um corpo-sujeito”. (BASTOS, 2006, p.
187). Como veremos, na clínica, essa unidade plural ganha
maior complexidade, gerando o que passo a chamar de cocorporeidade.
Ogden e Roussillon
Enfatiza-se que, por tudo isso já exposto, tende-se a
concordar com Thomas Ogden (1982) quando ele afirma
que
[...] a teoria psicanalítica sofre em função da pobreza de
linguagem e de conceitos que possam descrever o
interjogo entre o fenômeno na esfera intrapsíquica e o
fenômeno nas esferas da realidade exterior e das relações
interpessoais (OGDEN, 1982, p. 11).

Ogden, como se sabe, propôs algumas novas
noções, entre elas a de terceiro analítico e a de uma posição
autista-contígua, ambas de certa forma relacionadas com a
temática que se procura desenvolver aqui. A posição
autista-contígua está associada a um modo específico de se
atribuir sentido à experiência, na qual dados sensoriais
predominam na formação de conexões pré-simbólicas entre
diferentes impressões sensoriais, gerando superfícies com
fronteiras e delimitações. É nessas superfícies que a
experiência do Self tem origem. Ogden lembra a passagem
clássica em que Freud afirma que o Eu é primeiro um Eu
corporal, para insistir na ideia de que o Eu é derivado de
sensações corporais, ou seja, aquelas que emanam da
superfície do corpo. Ogden sugere que, na posição autistacontígua, é a experiência da sensação, da sensorialidade, em
particular da superfície da pele, que é o principal meio para
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a criação de sentido psíquico e para os rudimentos iniciais
da experiência de um Self. A contiguidade sensorial da
superfície das peles, ao lado do elemento da ritmicidade,
são bases fundamentais para o estabelecimento daquilo que
podemos chamar de relações objetais infantis. É pelo
toque, pela sensorialidade da pele, em relações de
contiguidade sensória (o rosto do bebê no seio da mãe),
que a organização de um rudimentar sentido de “eu-dade”,
de “si-mesmi-dade” pode se estabelecer gerando,
paulatinamente, o sentido de uma superfície sensória de
fronteira, que permitirá ao sujeito uma experiência de si,
aquilo que Winnicott denomina de “o lugar em que se
vive”. Trata-se de um lugar em que o bebê sente, pensa e
vive, em contiguidade com a presença viva da mãe; um
lugar que tem forma, dureza, frieza, calor e textura, que são
o início das qualidades que fazem com que alguém seja.
Entende-se, com Ogden, que esse nível de experiência,
embora constitutivo, não deixa de estar presente em formas
mais
elaboradas
e
diferenciadas
de
relação,
cronologicamente posteriores. Já a noção de terceiro
analítico se refere a um modo particular de conceber a
relação das dimensões intersubjetivas e interpsíquicas na
situação analítica, conceito que já se teve a oportunidade de
discutir em outro texto (COELHO JUNIOR, 2008), ao
qual se remete o leitor interessado. Acrescenta-se, apenas
que, se pensarmos como Ogden, a partir das funções do
terceiro analítico, tem-se a corporeidade do setting (como é
sugerido que se nomeie esse recorte da situação analítica)
como possibilidade simultânea de percepções internas e
externas de cada uma das corporeidades da situação
analítica e também da própria situação composta pelas duas
corporeidades, a co-corporeidade.
René Roussillon, em seu mais recente livro, Le Jeu et
l’Entre-Je(u), em um artigo que tem por título A Pulsão e a
Intersubjetividade, afirma:
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Acho pessoalmente muito lamentável que o conceito de
intersubjetividade esteja ameaçado de ser confiscado por
certas correntes de pensamento que fazem de sua
utilização seu emblema e que, ao subscrever definições
restritivas do termo, freiam a exploração metapsicológica
e psicanalítica (ROUSSILLON, 2008, p. 1).

Insiste, a seguir, que o conceito de
intersubjetividade só deveria ser utilizado em psicanálise se
ele estivesse se referindo a uma concepção psicanalítica da
subjetividade, ou seja, uma concepção que integre a
existência de uma dimensão inconsciente, atravessada pelas
questões da pulsão e do sexual. É exatamente essa a
posição do presente autor, agora revista, em relação à
noção de intercorporeidade, que prefere atualmente
denominar co-corporeidade.
Reconhece-se que a noção de intercorporeidade
possui grande valor em nosso contínuo trabalho de
enfrentar a série de impasses determinados pelos excessos
da noção de representação no campo da psicanálise e os
riscos de um mundo intrapsíquico que pudesse resvalar
para o solipsismo. Mas, ao mesmo tempo, também se
reconhece que é preciso que suas “virtudes” venham
acompanhadas de uma definição de corporeidade que
reconheça as marcas das pulsões, do inconsciente e da
sexualidade.
Como se sabe, Ogden e Roussillon são, cada um a
sua maneira, dois dos representantes atuais mais destacados
de uma mudança de ênfase na psicanálise que se iniciou,
segundo André Green (1995), com o texto de Winnicott
sobre a regressão, publicado em 1954. Ela já poderia ser
reconhecida, entretanto, em Ferenczi e, seguramente, nos
textos de Balint desde a década de 40. A mudança de ênfase
seria caracterizada, de um lado, por transformações na
técnica clássica (ganha relevância a alteridade do analista
como
objeto,
há
a
inclusão
da
dimensão
contratransferencial, ocorrem transformações no trabalho
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interpretativo, etc.); e, de outro, por novas formulações
teóricas que passaram a incluir conceitos indicadores,
dentre outras coisas, da necessária inclusão do objeto
(externo) como elemento constitutivo do psiquismo, das
formas de comunicação não verbal em análise, das
angústias e limites de pacientes borderline e da atenção aos
períodos pré-verbais da infância.
Essa mudança de ênfase, todavia, não incluiu,
necessariamente, a tematização da corporeidade na
psicanálise tal como se acaba de propor. Embora alguns
dos autores que passaram a trabalhar com essas novas
ênfases tenham dado especial atenção aos processos
perceptivos, às sensações, às formas de comunicação pré e
não-verbais, em poucos deles aparece, explicitamente, uma
referência ao lugar da corporeidade na situação analítica.
Ou seja, mesmo nos autores que mais diretamente
tomaram como foco de seu trabalho o que podemos
chamar de relações intersubjetivas, a tematização quanto ao
papel da corporeidade, na análise, não está garantida.
Entre os autores precursores dessa mudança de
ênfase à qual Green se referiu, destaca-se Michael Balint
(1985) que, a partir de uma ideia do psicanalista John
Rickman, sugere que o que se passa em uma situação
analítica é, basicamente, uma Situação de Dois Corpos. Tratase da recusa do que foi chamado de “psicologia de um só
corpo” (a dimensão solipsista, intrapsíquica). Willy
Baranger (1994), comentando essa passagem do texto de
Balint, escreve:
Uma psicologia “de dois corpos”, dizia Balint e com
isso, procurava evitar várias dificuldades ao manter-se no
nível mais evidente (duas pessoas em uma sala de
consultório), “bipessoal” – para designar o campo –,
mas não evita dificuldade alguma, já que o mais imediato
e fundamental que se desdobra neste campo é uma
situação de três, ou triangular. [...] Não se trata nem de
dois corpos nem de duas pessoas, mas sim de sujeitos
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divididos, cuja divisão é resultado de uma triangulação
inicial (BARANGER, 1994, p. 369).

Nesse trecho de Baranger se reconhece não só uma
crítica ao movimento do qual Balint é um dos pioneiros e
que tem seu caminho retraçado ao pioneirismo de Ferenczi,
mas uma crítica aos próprios limites de sua noção de campo
analítico.
Como se sabe, em um artigo originalmente
publicado em 1961, o casal de analistas franceses Willy e
Madeleine Baranger (1993), radicado na Argentina e depois
no Uruguai, afirmaram o seu incômodo com a
unilateralidade daquilo que chamaram de “as primitivas
descrições da situação analítica como uma situação de
observação objetiva” (BARANGER, 1961, p. 129) por
parte do analista. Defenderam que a situação analítica é
mais bem descrita como uma “situação de duas pessoas
extremamente ligadas e complementares e envolvidas no
mesmo processo dinâmico” (Idem, 1993, p. 129).
Propôs, então, o conceito de campo dinâmico, tal
qual utilizado na psicologia da Gestalt e na obra de MerleauPonty, como adequado a ser “aplicado à situação criada por
analisando e analista – ao menos no plano descritivo – sem
que isso implique a intenção de traduzir a terminologia
analítica em outra” (BARANGER, 1961, p. 129). Para eles,
a situação analítica pode ser descrita como tendo uma
estrutura espacial e temporal, estando orientada por linhas
de força e dinâmicas determinadas, tendo suas leis e
finalidades próprias. “Este campo é nosso objeto imediato
e específico de observação. A observação do analista sendo
simultaneamente observação do analisando e autoobservação correlata, só pode ser definida como
observação desse campo” (BARANGER, 1961, p. 130).
Embora, já nesse texto, os autores procurassem ir
além da definição da situação analítica como uma
estruturação terapêutica bi-pessoal, restava o problema de

96

Merleau-Ponty em Florianópolis

como fazer conviver em um mesmo plano teórico uma
noção como a de campo dinâmico e as singularidades dos
mundos intrapsíquicos de analisando e analista.
São esses impasses, acima de tudo, que fazem hoje
se preferir a noção de co-corporeidade às de campo
analítico, intersubjetividade e mesmo intercorporeidade. A
necessidade de reconhecer, simultaneamente, as dimensões
intrapsíquicas e intersubjetivas impõe a opção por noções
que contemplem essa simultaneidade.
Considera-se que o difícil abandono desse
dualismo, assim como a dificuldade em abandonar os
impasses que envolvem a oposição clássica entre corpo e
psiquismo, é o que ainda impede que a psicanálise possa
encontrar um lugar definitivo para a experiência e o
conceito de corporeidade (tal como aqui proposto), tanto em
termos metapsicológicos como em termos clínicos.
Sugere-se, portanto, que se passe a pensar o
fundamento do campo analítico como uma cocorporeidade, um tecido material e energético, móvel e
instável, movido por forças pulsionais mensageiras e
marcado por interferências de intensidades internas e
externas, constituindo um campo de forças e protosentidos. Não há como expulsar a dimensão pulsional da
corporeidade, tampouco o Eu e o inconsciente. Mas
também não há como negar a dimensão relacional. Preferese aqui co-corporeidade à inter-corporeidade porque se
entende que a ênfase não deve se situar no “entre”
corporeidades, mas sim na ideia da co-presença de duas
corporeidades, que já trazem em si o Eu e o outro. Cocorporeidade que não é uma unidade indiferenciada, mas a
presença de duas corporeidades em que cada uma é mais
do que uma unidade fechada em si e é sempre a
simultaneidade do dois e do um, de um certo nível de
diferenciação e de indiferenciação.
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Notas introdutórias
acerca do naturalismo
freudiano e da
“Psicanálise da
Natureza”
Gleisson Roberto Schmidt
A história das interpretações da Psicanálise no século
XXI e o conceito de natureza subjacente à mesma
A história das relações da psicanálise com as
ciências no século XX pode ser descrita como uma
sucessão ininterrupta de interpretações da doutrina
psicanalítica freudiana, do corpus literário que a contém e,
por extensão, das intenções de Freud ao elaborar tal doutrina.
Os motivos de tais polêmicas e o elenco das interpretações
que foram oferecidas até hoje merecem um trabalho à
parte. Sumariamente, porém, podemos adiantar que a
polêmica em torno do estatuto a ser conferido à psicanálise
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– se seria ela uma ciência natural ou uma terapia
“puramente” psicológica (bem entendido, no sentido dual
que distingue substancialmente os objetos das ciências
naturais e das ciências humanas), ou ainda um discurso que
carrega em si um potencial de autodescoberta da
subjetividade e promoção de uma guinada ética por parte
do indivíduo. Esse estatuto se justifica ora por motivos
políticos que sustentam uma relação de poder – como no
caso do discurso que visava à manutenção de certo
protocolo institucionalizado nos primórdios da American
Psychoanalytical Association1 –, ora pela identificação de certas
Conforme relata Peter Gay em sua conhecida biografia de Freud, os
médicos americanos que iam estudar psicanálise com ele pensavam nas
vantagens da respeitabilidade do ofício de psicanalista e começavam a
montar instituições profissionais para resguardá-los. Com o propósito –
entre outros fatores – de espantar o espectro de uma atividade
psicanalítica praticada por pessoas tidas como não qualificadas, os
analistas americanos concluíram que só era possível preservar a
integridade da psicanálise dentro de uma órbita médica cada vez mais
científica e respeitável, e desde o começo só aceitaram receber em sua
sociedade, integrante da Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV),
psicanalistas oriundos do corpo médico. A Sociedade Psicanalítica de
Nova York, fundada por Abraham Arden Brill (1874-1948) em
fevereiro de 1911, reconhecia, em seus estatutos, a condição de
membro associado aberta àqueles “que têm um interesse ativo pela
psicanálise”, mas não havia muitas dúvidas entre os membros de que
apenas os médicos estariam autorizados a analisar pacientes. Em 1921,
para que não houvesse nenhum mal-entendido, Brill ressaltou
vigorosamente este ponto na introdução de seu Conceitos Fundamentais da
Psicanálise; infelizmente, escreveu ele, a psicanálise atraía muitos
charlatães e curandeiros que nela encontram um meio para a exploração
das classes ignorantes, prometendo curar todas as suas enfermidades.
“Como eu me sinto um tanto responsável pela psicanálise neste país”,
escreve Brill “quero simplesmente dizer que, na medida em que a
psicanálise é uma descoberta na ciência mental tão maravilhosa quanto,
digamos, os raios X na cirurgia, ela só pode ser utilizada por pessoas
que foram formadas em anatomia e patologia” (Brill, apud. GAY, 2002,
p. 452, grifo nosso). Por esse motivo, em 1924, por motivos que
conjugavam a zelo profissional e salvaguarda de interesses, a
Associação Psicanalítica Americana, fundada em 1911, votou uma
1
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deficiências ou preconceitos epistemológicos da teoria
freudiana que a desqualificariam diante dos objetivos a que
se propunha. Nesse último caso, a lista de críticos é vasta e
inclui de ex-companheiros de movimento psicanalítico
(como Adler, Jung, Ferenczi e Reich) a filósofos,
antropólogos e até mesmo psicanalistas das gerações
seguintes (cujos exemplos mais contundentes parecem ter
sido os de sua própria filha, Anna Freud 2 , e de Jacques
Lacan3). Em ambos os casos, porém, trata-se da questão da
resolução excluindo do seu meio todos os analistas não-médicos;
contudo, sob esta “casca” da alegação de zelo profissional já subjaz
uma interpretação da psicanálise como “uma descoberta da ciência
mental” e a redução – temida por seu criador – do “todo” da
psicanálise à sua dimensão clínica.
Embora tenha assumido o papel de fiel depositária da obra do pai,
Anna Freud irá tecer veladas, porém sensíveis críticas em aspectos
específicos da obra de Freud. Não nos esqueçamos da influência que
Wilhelm Reich teve em seu O Ego e os Mecanismos de Defesa (1936), nem
do fato de que foi seu fascínio pelo ego enquanto estrutura que
promoveu – ao menos em parte – o incremento da ego psychology tanto
na Europa quanto nos Estados Unidos. O próprio Freud afirmara
discordar das ideias da filha, mas sem conseguir repreendê-la devido à
relação muito próxima que ambos mantinham.
2

3Em

1953, quando da apresentação do Discurso de Roma (posteriormente
publicado como Fonction et champs de la parole et du langage en psychanalyse),
Lacan procurou lançar um novo horizonte de inteligibilidade para a
psicanálise uma vez que, segundo ele, a disciplina teria amargado um
atraso de “meio século” em relação ao movimento das ciências
contemporâneas por ter tido que se constituir contra o pano-de-fundo
do discurso médico. Lacan propõe este novo horizonte de
inteligibilidade sobre a base dos recentes desenvolvimentos da
antropologia e da linguística estruturais. Naquele texto, ao mesmo
tempo em que anuncia a necessidade de um “retorno a Freud” a fim de
corrigir os descaminhos nos quais a doutrina e a técnica psicanalíticas
estavam engessadas, anuncia também, a la lettre (como insistia em ser
compreendido), a natureza desse retorno. Alicerçado sobre a
antropologia de Lévi-Straus, Lacan concede à ordem simbólica uma
autonomia que pretende salvaguardar as ciências humanas da secular
suspeita de subjetivismo a que estavam submetidas e assegurar-lhes o
rigor científico como atributo. E não é só: o psicanalista francês vê na
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interpretação das intenções significativas de Freud no
contexto da ambivalência entre as ciências naturais e as
nascentes ciências humanas no século XIX. A questão mais
básica que tem suscitado toda essa polêmica em torno da
psicanálise diz respeito, a nosso ver, à filiação ou nãofiliação de Freud no movimento de conjunto do
naturalismo metodológico da segunda metade daquele
século. Em outras palavras: Freud teria aderido ou não aos
pressupostos epistemológicos do naturalismo tardio? Teria
ele estendido ao terreno da psicologia todo o cabedal de
pressupostos metafísicos e epistemológicos que
caracterizava as modernas ciências naturais? As respostas a
tais perguntas determinaram a história da psicanálise no
século XX e arregimentaram partidários em todas as
frentes, tanto entre aqueles que viam na teoria freudiana
uma psicoterapia de natureza médica – e, portanto, afeita às
ciências naturais empíricas –, quanto entre aqueles que
viram nela o avatar de uma compreensão renovada das
relações entre Natureza e psique, identidade e alteridade,
indivíduo e sociedade – e aí nos deparamos com o
multiforme contingente das correntes hermenêuticas,
fenomenológicas, existencialistas, estruturalistas e críticas
que tomaram a psicanálise como seu objeto de estudo. Este
contingente tendeu, grosso modo, a problematizar as
impregnações naturalistas da doutrina psicanalítica a fim de
evidenciar que a intenção de Freud teria sido fazer mais do
que uma psicoterapia de inspiração naturalista típica do
naturalismo tardio. Contudo, a questão que nos parece a
mais fundamental nesse debate diz respeito ao conceito de
Natureza subjacente às ciências modernas. Como dissemos,
as querelas interpretativas em torno da psicanálise
remeteram, na maioria das vezes, ao problema da filiação
ou não-filiação da teoria freudiana ao coro das ciências
doutrina freudiana do inconsciente uma antecipação dos postulados de
tal autonomia.
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naturais e seus pressupostos metafísicos e epistemológicos.
É certa concepção metafísica da Natureza que fornece os
pressupostos epistêmicos das ciências experimentais da era
moderna: o representacionalismo subjetivista que vê na
Natureza um Todo determinado de partes exteriores umas
às outras ligadas por relações de causalidade e transparente
ao entendimento racional. Isso se traduz no mecanicismo
atomista que caracteriza a física corpuscular. É por
extrapolação desses princípios que os mesmos são
aplicados aos objetos da biologia, da religião, da moral, do
Direito, da economia e da política; e é por oposição a essa
concepção mecanicista da Natureza que são desenvolvidas
as ciências “do espírito”, problematizando questões
relativas à liberdade e à consciência individuais. Numa
palavra: é de uma concepção da Natureza que depende o
enquadramento da psicanálise freudiana quer num grupo,
quer noutro. E é essa concepção que, no século XX, vai
sustentar, como uma espécie de infraestrutura, tanto o
discurso que reduz o “todo” da psicanálise à sua dimensão
terapêutica quanto a reação hermenêutica às suas
impregnações naturalistas – em seus diferentes matizes.
A verdade, porém, é que a obra freudiana não pode
ser enquadrada nem em um grupo nem em outro sem o
sacrifício de sua originalidade. O naturalismo freudiano é
um naturalismo ainda carente de uma descrição mais
precisa: como escreve Richard Simanke (2009, p. 9), “temos
que perguntar sob quais condições Freud promove a
naturalização do sentido que caracteriza sua obra, de tal
forma que interpretar não é mais distinto de explicar, e que
o sentido de um ato mental pode ser tomado como sua
causa”. Os contornos de tal naturalismo são passíveis de
ser desenhados. Tal descrição, porém, só será possível se
suspendermos alcunhas já cristalizadas, como a distinção
entre textos “pré” e “pós” psicanalíticos – como se a
produção neurológica inicial de Freud não fosse mais que
um arrazoado de intuições biologizantes da psique
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prudentemente relegadas em segundo plano por seu autor
em benefício do corpus propriamente “psicológico” da
disciplina – e considerarmos os movimentos internos ao
corpus psicanalítico freudiano como diferentes aspectos nos
quais se apresenta o todo da sua doutrina, verdadeiros
momentos da elaboração de uma teoria da pulsionalidade
em suas manifestações orgânicas, culturais e subjetivas. É
necessária, então, a elaboração de um conceito diferenciado
de Natureza para fazer jus à atitude epistemológica
freudiana, apreciar plenamente a sua originalidade e
explorar com mais propriedade as percepções que ela tem a
oferecer.
Sua originalidade, quando considerada a partir da
perspectiva do debate acerca do conceito de Natureza e das
ciências a ele ativa ou reativamente relacionadas, parece ser
identificada na noção freudiana de pulsão (Trieb) e no
tratamento que Freud lhe confere. Como pretendemos
mostrar, o que subjaz aos desenvolvimentos
neuropsicológico e metapsicológico da noção de inconsciente
em suas diferentes formulações (tópica e estrutural) é a
resposta à questão acerca da origem de nossos
comportamentos intencionais e do modo de
funcionamento da pressão (Drang) pulsional em curso no
psiquismo. Ao elaborá-la, Freud estava operando com um
conceito de Natureza no qual as manifestações psicológicas
e conscientes do ser humano têm sua origem nas
tendências gerais de funcionamento do organismo sem, por
isso, reduzirem-se a efeitos ou causas dos mesmos.
A leitura de Merleau-Ponty acerca da psicanálise de
Freud
É evidente que Merleau-Ponty não foi o único
filósofo contemporâneo a propor uma reinterpretação da
psicanálise freudiana. Contudo, ele parece ter sido o único
filósofo francês contemporâneo a ter travado um diálogo
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ininterrupto com o pensamento freudiano ao longo de toda
a sua obra. Desde o início, o fenomenólogo enquadra
Freud em uma tendência ou profissão de fé metafísica
particular. Em La Structure du Comportement (daqui por
diante, SC), sua crítica à psicanálise se dá pela perspectiva
da noção de estrutura, categoria central da obra. Ecoando as
críticas de Politzer (que rejeitava as explicações em terceira
pessoa da psicanálise em virtude de sua suposição de
processos internos de natureza mecânica e energética –
postura essa reeditada, particularmente, no meio
psicanalítico francês), Merleau-Ponty não questiona o papel
atribuído por Freud à “infraestrutura erótica” do
comportamento, mas sim a necessidade de um sistema de
noções causais na interpretação dos mecanismos
psicológicos descritos pelo psicanalista. Merleau-Ponty
situava o psicanalista entre aqueles pensadores que mais ou
menos assumiram uma posição materialista. Tal escolha
justificava-se em vista da alternativa indesejável de incluí-lo
no quadro de uma filosofia vitalista – notadamente, a de
Bergson – que a seu ver fazia do mundo uma unidade
objetiva cujos sentidos seriam constituídos pela
consciência. Diante dessa alternativa, Merleau-Ponty afirma
que Freud permanecera na via materialista do naturalismo
que transportava o realismo das ciências naturais ao terreno
da consciência: posterior aos desdobramentos que faziam
da consciência ora uma segunda realidade paralela e análoga
ao mundo físico, ora uma força que, numa realidade fluida,
interpenetrava a matéria inerte (como em Bergson), mas
que sempre faziam do universo físico uma realidade em-si
na qual a consciência surgia como segunda realidade. Freud
teria aplicado a ela certas “metáforas energéticas” para
explicar o comportamento como “interações de forças ou
de tendências” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 2). Em
outras palavras, Freud teria tentado dar conta do problema
da encarnação dessa segunda realidade no ser humano sob
bases naturalistas. Entretanto, embora tendesse em linhas
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gerais ao pensamento materialista, a metapsicologia de
Freud parecia assumir alhures também o idealismo, de tal
forma que o filósofo sugere que Freud concebia o
inconsciente tanto como a fonte das energias instintuais
que inexoravelmente causam certos estados mentais quanto
um sistema mental que predetermina nosso destino como
um todo (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 282-283).
Chama a atenção que o autor que criticou de forma
tão contundente o cientificismo contaminado de
inclinações idealistas com o qual Freud teria elaborado sua
teoria topográfica acerca das relações entre o sistema
inconsciente e o sistema pré-consciente – consciente seja o
mesmo a convocar, ao final de seu ensino, à elaboração de
uma “psicanálise da Natureza”. É nossa opinião que, ao
fazê-lo, Merleau-Ponty reabilita filosoficamente o
naturalismo de Freud, por considerá-lo um tratamento nãoidealizante dos comportamentos humanos intencionais que
testemunham, de um só golpe, o pertencimento natural do
ser humano ao ser de generalidade carnal e, por outro, a
autoprodução de sentido que define a Natureza como solo
originário de todo fenômeno expressivo. Essa reabilitação,
como todo movimento interior à história da filosofia,
precisa ser compreendida a partir do contexto em que se
realiza.
Há, na filosofia de Merleau-Ponty, um movimento
que vai do projeto de restituição do mundo da percepção
(presente em suas duas teses) aos temas da verdade e da
comunicação com outrem, os quais figuram nos textos pós1945. Tal passagem remonta já à obra Le Métaphysique dans
l’Homme (1947). Em 1952, no texto de candidatura ao
Collège de France, o filósofo esclarece que seus “dois
primeiros trabalhos procuravam restituir o mundo da
percepção”, ao passo que, dali em diante, tratar-se-ia de
mostrar “como a comunicação com outrem e o
pensamento retomam e ultrapassam a percepção que nos
iniciou na verdade” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 37).
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Tal movimento representa, segundo Marcos José MüllerGranzotto:
[...] menos o indício de um abandono das primeiras teses
e mais a indicação de uma radicalização daquilo que,
nelas, já estava em obra, a saber, a elaboração de uma
nova ontologia que viesse sobrepujar o relativismo e o
solipsismo
resultantes,
respectivamente,
das
incomensuráveis tentativas de objetivação da vida
perceptiva (por parte das ciências) e das audaciosas
tentativas de redução da vida perceptiva às
representações do sujeito (por parte da filosofia)
(MÜLLER-GRANZOTTO, 2005, p. 400).

Para além da descrição topológica de um mundo
primeiro e fundante da verdade tardiamente capturada pela
ciência e pela reflexão, era preciso mostrar a maneira pela
qual esse mundo se daria a conhecer como origem daquela
verdade – o que demandaria uma mudança de ponto de
vista: um discurso que se ocupasse menos da descrição do
que haveria de ser o mundo da percepção e privilegiasse a
descrição da dinâmica por cujo meio um fundado pudesse
exprimir, nele mesmo, algo como uma origem. Trata-se da
migração de uma abordagem topológica (característica da SC
e da Phénoménologie de la Perception) para uma abordagem
dinâmica – migração que, ainda segundo Müller-Granzotto
(2005, p. 418), possibilitaria não só a dissolução da “má
ambiguidade” acerca da qual escreve no Rapport de
Candidature au Collége de France, mas também pode esclarecer
a mudança de avaliação de conceitos psicanalíticos na
passagem das primeiras para as últimas obras merleaupontyanas.
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Indícios do naturalismo subjacente à psicanálise
freudiana
No final da década de 1950, Merleau-Ponty
preparava o livro que, conforme suas indicações, deveria se
chamar A Origem da Verdade. Esta obra haveria de reunir as
elaborações do filósofo que, naquele momento, eram
norteadas pelo projeto de elaboração de uma ontologia do
sensível. Tal projeto ontológico incluía em seu interior a
crítica das filosofias da consciência, tônica que observamos
nos capítulos que o filósofo teve a oportunidade de
finalizar e que foram reunidos na edição de Le Visible et
l’Invisible (daqui por diante, VI). Em algumas das notas que
o mesmo deixara esboçadas, observa-se o incremento de
uma reavaliação positiva acerca da psicanálise que culmina
com a célebre frase de novembro de 1960: “Fazer uma
psicanálise da Natureza: é a carne, a mãe” (MERLEAUPONTY, 1964, p. 316). Como compreendê-la?
Para isso, há que se recorrer aos textos do mesmo
período – em particular, às notas e resumos de cursos
proferidos no Collège de France – para se entender a proposta
veiculada por uma frase tão hermética. Há também que se
identificar o lugar que a mesma ocupa nos desdobramentos
temáticos da produção do filósofo. Ao fazê-lo, constatamos
em primeiro lugar que Merleau-Ponty reabilita ontologicamente
o naturalismo implícito à psicanálise freudiana. Reabilita seu
naturalismo, e não o conteúdo de sua teoria como um todo. É fato
que Merleau-Ponty identifica nesse naturalismo mobilizado
por Freud em sua teoria uma descrição da Natureza que, ao
contrário do subjetivismo filosófico das filosofias da
consciência, não proporciona uma “imagem fantástica do
homem, do espírito e da história” enquanto “pura
negatividade” (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 91)
contraposta à inexorável existência de uma Natureza em-si.
Não obstante, é fato também que as críticas aos postulados
notoriamente cientificistas da psicanálise – como o
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inconsciente
representacional
e
o
causalismo
comportamental – permanecem essencialmente inalteradas
ao longo de toda a obra merleau-pontyana. Em ambas as
atitudes – crítica ou laudatória – diante da psicanálise, o que
persiste é a proposta de extrair da mesma as consequências
filosóficas que o próprio Freud não fora capaz de
identificar. No fim dos anos 1950, tais consequências
adquirem um matiz eminentemente ontológico e articulam,
em prol da ontologia do sensível, a releitura da psicanálise
freudiana sob a chave interpretativa de uma filosofia da
carne “sem a qual a psicanálise permanece (uma)
antropologia” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 315),
filosofia esta que seria capaz de dar conta da emergência
dos comportamentos humanos intencionais no interior da
Natureza enquanto copertencentes, com o mundo
percebido, a um mesmo ser de generalidade carnal. Para
melhor compreendê-lo, retornemos a Freud por um
momento.
Freud iniciou sua produção teórica como um
neurólogo naturalista mais ou menos “regular”. Tal é a
tônica desde seus textos de juventude até a publicação da
Traumdeutung. Dessa maneira, ele pretendeu elaborar uma
psicologia como ciência natural empírica capaz de explicar
os fenômenos mentais mediante a conjunção entre um
paradigma quantitativo-mecânico e uma abordagem
biológico-adaptativa do organismo, ambos submetidos à
atividade perceptiva e mnemônica do sistema nervoso.
Alguns dos postulados teóricos presentes nos textos da
época reaparecem, reelaborados, na doutrina psicológica
posterior a 1900, apontando assim para o caráter seminal
que a psicologia naturalista dos anos 1890 possui no corpus
psicanalítico como um todo.
O Projeto de Psicologia de 1895 é testemunha do fato
de que, diante das dificuldades inerentes à redução do
funcionamento mental a propriedades mecânicas, Freud
teria migrado para uma abordagem biológica centrada na

110

Merleau-Ponty em Florianópolis

relação que o organismo estabelece com o meio em
resposta ao que denomina “necessidade da vida” (FREUD,
2003, p. 177). No interior dessa abordagem, Freud explica
o funcionamento do aparelho psíquico em razão da
dinâmica própria a um organismo capaz não somente de
responder a estímulos externos, mas também de gerar e
administrar estímulos de origem endógena em decorrência
de suas características materiais. É essa geração de
estímulos que, em seu desempenho específico, responde
pela origem do comportamento intencional, ainda que não o
reduza às determinações fisiológicas do organismo – o que
faria da pulsão freudiana, de fato, um Instinkt. Na Trieblehre
(teoria da pulsão) posterior, Freud identifica essa origem à
pressão (Drang) que o organismo produz e que visa à
descarga (Abfuhr), quer pela ação específica, quer pela via
do sintoma. É esse impulso que move o indivíduo à
escolha espontânea ou consciente de um objeto tido como
vetor da meta de satisfação pulsional.
A Trieb freudiana apresenta diferentes aspectos. O
que todos guardam em comum é sua fundamentação
primeira no que Freud descreve em sua teoria
neuropsicológica inicial como o princípio de inércia nervosa,
segundo o qual “o neurônio tende a se libertar de Q 4 ”
(FREUD, 2003, p. 176). O primeiro deles é o aspecto
fisiológico: o tipo de excitação produzido pela pulsão é
diferente da excitação produzida pelas terminações
nervosas ligadas ao mundo exterior, pois sua origem é
interna, possui força constante e é impossível se lhe escapar
por ações de fuga de estímulo (como no caso do
movimento reflexo). O segundo, biológico, reflete a
necessidade de um organismo premido pela “necessidade
da vida” que se encontra diante da impossibilidade de ações
reflexas de fuga de estímulo e que, não obstante, precisa
4Abreviatura

utilizada por Freud no Projeto para designar a quantidade
em geral, ou aquela que tem sua origem no mundo externo.
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controlar as excitações internas segundo flutuações
constantes da série prazer-desprazer. Tal controle é possível
graças à relação (ou princípio) de constância, a qual, “violando” a
tendência fundamental do organismo à inércia, permite o
armazenamento de Q’ 5 necessário à execução da ação
específica com vistas à eliminação dos estímulos internos
que retiram o organismo do estado de repouso (FREUD,
2003, p. 176-177) e, portanto, de prazer. No terceiro
aspecto, psicológico, a pulsão se apresenta como um conceito
limite entre o somático e o psíquico, verdadeiro
representante do corpo no interior da realidade psíquica,
“dado como uma exigência de trabalho ou satisfação [...]
imposta ao psíquico em sua estreita conexão com o
organismo” (FONSECA, 2012, p. 104). A esse respeito,
Freud introduz o Eu como um processo que, inconsciente
em sua origem (por se tratar de um complexo associativo
neuronal do sistema de neurônios dedicados à memória, o
sistema ) pode, em sua manifestação consciente a serviço
da defesa primária, tanto perturbar cursos excitativos que,
de outra forma, transcorreriam segundo a tendência mais
fundamental à eliminação dos estímulos na direção de
representações possivelmente fantasiosas, quanto dirigir-se
a objetos externos a fim de realizar a ação específica. Tanto
em um caso como no outro, trata-se de moderar o impulso
em certa medida. Nos desenvolvimentos posteriores da sua
teoria, Freud descreve todas as relações conscientes a
objetos – inclusive as intelectuais – como derivadas dessa
atividade orgânica.
A pulsão dirige-se e busca satisfação também na
direção de objetos de pensamento ou ficcionais; mais que
isso, objetos ou entidades de pensamento aos quais é atribuído
potencial de descarga de estímulos endógenos são, em
grande medida, inconscientes. Lembremos a maneira como
Quantidade de ordem de magnitude intercelular em curso no interior
do sistema nervoso.
5
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Freud (1991, p. 85ss) descreve a teoria fundamental dos
investimentos (Besetzungen) e a própria distinção entre os
sistemas neuronais no Projeto e veremos que o que anima as
representações são as pulsões e não a consciência reflexiva;
o psicanalista até mesmo separa representações e
consciência, remetendo aquelas ao sistema neuronal
(responsável pela memória), e esta, ao sistema  6 . A
pulsão é capaz de iludir o intelecto ao se ligar a restos
mnêmicos de experiências passadas com pretensão de
realidade – como a experiência original de satisfação
proveniente do aleitamento materno – e assim levar o
indivíduo a uma descarga na direção de objetos fantasiosos.
Difusas e obscurecidas pelos investimentos pulsionais, as
representações ligadas ao conhecimento do organismo são
imunes a uma intelecção objetiva única – o que não
significa que não se possa esclarecer seu sentido mediante a
tarefa interpretativa. O que ocorre é que este elemento
difuso aumenta o grau de imprecisão das descrições – o que
levara Freud a postular a existência de uma
sobredeterminação7dos processos inconscientes.
A pulsão é o oposto da vida estruturada pelos
princípios que regem a necessidade; não sendo causal nem
temporal, repete sempre às mesmas tendências que lhe são
inerentes e que tentam obter descarga efetiva para a energia
que circula no interior do organismo. Na terminologia
própria ao Projeto, a sua meta é a eliminação de estímulos
endógenos tanto por ação motora (função primária) quanto
6Sistema

de neurônios de percepção, topologicamente mais internos e
responsáveis pelas sensações conscientes.
7 Por

sobredeterminação Freud descreve o fato de uma formação do
inconsciente (sintoma, sonho etc.) remeter a uma pluralidade de fatores
determinantes, sejam estes causas ou elementos inconscientes
múltiplos, organizados em sequências diferentes, cada uma das quais
possuindo sua coerência própria em certo nível de interpretação, seja
ele fisiológico, biológico ou somático.
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pelo preenchimento de caminhos facilitados (função
secundária) a fim de satisfazer ao princípio de inércia – a
preservação das quantidades (exógenas ou endógenas) em
curso no organismo em um estado de imobilismo ou, dito
de outro modo, no qual a diferença entre movimento e
repouso (quer o organismo esteja em repouso, quer em
movimento) seja sempre constante, isto é, igual a zero.
Assim, as elaborações e reelaborações de Freud
acerca do tema da pulsão visam responder ao problema do
estatuto do objeto representacional – identificado, na teoria pósTraumdeutung, ao objeto em função do qual a pulsão visa
satisfação – bem como à origem somática do
comportamento intencional em virtude do impulso
exercido pela pulsão. Em outras palavras, trata-se do objeto
da “atração desiderativa primária” ou, simplesmente, o
objeto do desejo. Seu estatuto, em Freud, é o de uma ficção.
Tal afirmação parece plausível quando compreendemos a
relação entre a teoria representacional de Freud com as
sucessivas estruturações que o psicanalista submete à noção
de realidade psíquica ou ao psiquismo como um todo. Típicas
da inconstância conceitual que caracteriza a psicanálise e da
polissemia do próprio termo alemão Trieb, elas iniciam no
Projeto de 1895 com a postulação do princípio de inércia e
seu correlato adaptativo, o princípio de constância e
prolongam-se durante o período de vigência da 1ª Tópica
na dualidade entre pulsões sexuais regidas pelo princípio de
prazer e pulsões de conservação regidas pelo princípio de realidade.
Nessa primeira reformulação, o potencial autodestrutivo
presente no princípio de inércia é, em virtude do problema
do narcisismo, ofuscado pelo recalque (Verdrängung) que
opera
na
fronteira
entre
os
sistemas
préconsciente/consciente e inconsciente. Por fim, atingem sua
última elaboração nos textos dos anos 1920, nos quais tal
potencial reaparece no rearranjo dualista da libido (pulsões
sexuais) em pulsões de vida e pulsões de morte, Eros e Tânatos. O
objeto de desejo, no qual a pulsão realiza sua meta de
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satisfação, não é nem pertencente à realidade física, nem à
sua representação consciente: é o representante de uma
falta originária que, inscrita na memória cinestésica do
sujeito pela experiência de desamparo original, não
encontra satisfação senão parcial, provisória; o impulso
desejante tende a se repetir, dando lugar a investimentos
associativos adicionais, porque o investimento prévio foi
incapaz tanto de atender à demanda de satisfação em
virtude da escolha de um objeto ficcional, quanto incapaz
de anular o estado de inércia no qual o organismo subsiste.
Daí repetir-se, ao longo de toda a vida do indivíduo, o
processo iniciado com a somação de origem endógena que,
gerando um aumento desprazeroso de pressão no interior
do organismo do indivíduo e não podendo ser escoada
senão pela ação específica, induz à ocupação do registro
mnemônico de uma experiência de satisfação vivenciada
anteriormente. Ao Eu consciente compete moderar essa
atividade que, no organismo, acontece de forma
espontânea, dirigindo a pressão no sentido de objetos que
sejam tidos como portadores de maior potencial de
satisfação, sem prejuízo para a integridade do organismo.
Não obstante, tais objetos são ficcionais: eles não
representam senão a repetição de um processo cujas
origens, imemoriais, manifestam-se em associações livres,
fortuitas, incapazes de reproduzir a experiência original de
satisfação que, no psiquismo, abriu os caminhos que são
reocupados nas vivências de satisfação cotidianas até a
exaustão dos impulsos do organismo, na morte.
É possível, diante do exposto, perceber traços
incipientes do conceito qualificado de Natureza que subjaz
à teoria freudiana. O que interessa ao pai da psicanálise não
é, propriamente, uma discussão acerca dos pressupostos do
naturalismo ao qual pretendia filiar-se, mas sim o domínio
inconsciente e suas manifestações na vida consciente – e,
em particular, nas psicopatologias. No entanto, é
exatamente nesse interesse que reside a sua originalidade:
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ao não endossar uma distinção essencial entre matéria e
consciência e ao desenhar sua teoria a partir do paradigma
organísmico (como aquela entidade capaz não apenas de
responder a, mas também de gerar estímulos), Freud
sintetizava tendências oriundas do darwinismo em voga em
sua época com as exigências do método científico com
vistas à descrição da pulsionalidade inerente à experiência
orgânica, psicológica e cultural. O resultado disso é o
desenho de uma Natureza que, contrariamente à sua versão
moderna, não excluía consciência e o espírito do escopo de
sua autoprodução, pelo contrário: nela é possível descrever
os processos (conscientes e inconscientes) de formação de
estruturas tipicamente psicológicas – dor, satisfação, memória,
desejo, Eu, sintomas. Assim, se é aceitável a tese segundo a
qual a psicologia coletiva de Freud constitui um
desdobramento da dinâmica psíquica individual, percebe-se
o alcance que a noção de processo desempenha no corpus
psicanalítico freudiano: o fenômeno da comunicação – toda
a relação ao outro social – encontra sua condição de
possibilidade na dinâmica dos processos em curso na
individualidade psíquica. A “filosofia de Freud” apresentase, assim, não como filosofia do corpo, mas como uma
filosofia da existência que embute em si um naturalismo
que faz das trocas entre o biológico e o consciente o lugar
equívoco da própria existência.
Trata-se de
comportamentos não explicáveis por relações de
causalidade, mas pela transitividade inaugurada, na criança,
pela experiência de indivisão da existência mundana; não
exemplos identificáveis em virtude de uma regra prédeterminada ou da prevalência de um sujeito reflexionante,
mas domínio de possibilidades. A vivência desse campo de
possibilidades é a vivência da singularidade. Importa então
pensar a “arquitetura” da psicologia como diferenciação de
uma adesão ao mesmo ser de generalidade carnal.
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Por que uma Psicanálise Ontológica? Apontamentos
iniciais
Assim, o conceito de Natureza que subjaz às
elaborações de Freud acerca do psiquismo insere a
consciência no interior do conjunto dos processos
neurofisiológicos em curso no organismo humano
individual sem, com isso, reduzi-la a uma reação subjetiva a
causas eficientes externas ou internas. Sua descrição da
origem dos comportamentos intencionais nos termos da
teoria representacional dos anos 1890, modificada e
ampliada na Trieblehre posterior, evidencia a “ontologia
espontânea” segundo a qual o psicanalista postula uma
metafísica que abriga em si a continuidade entre os Triebe
do mundo natural, os Triebe responsáveis pelos
comportamentos humanos e os Triebe em curso na
experiência social e cultural.
Se o tratamento que Merleau-Ponty dispensa à
psicanálise ao longo de quase duas décadas testemunha
rupturas e decepções – marcadas principalmente por sua
recusa da abordagem econômica da metapsicologia de um
inconsciente representacional –, também é verdade que sua
obra não esconde uma “admiração crítica” pela “filosofia
do freudismo”. O filósofo busca, em vários momentos,
mostrar ou criar laços de convergência entre a psicanálise e
a fenomenologia que lhe permitam suspender, “pôr entre
parênteses” as convicções da ideologia cientificista
(MERLEU-PONTY, 2000, p. 276-284). Tal “apropriação”
da teoria psicanalítica com vista aos fins do tipo peculiar de
descrição fenomenológica que Merleau-Ponty empreende
não a libera, porém, de ser ela própria objeto de uma crítica
desenvolvida em nome de uma experiência “carnal” do ser
humano consigo mesmo e com o mundo. Tal crítica
aparece quando alhures a psicanálise mostra seu perfil
essencialmente materialista, e tem na crítica que o filósofo
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dirige ao materialismo dialético e ao stalinismo sua
equivalente no campo político8.
Uma parte significativa do vocabulário merleaupontyano se desenvolve no contato com a psicanálise:
pulsão, ambiguidade, quiasma, investimento, relações
cultura-Natureza; além disso, a psicanálise lhe permite fazer
avançar suas teses fenomenológicas acerca do mundo sobre
as relações com o outro, o corpo próprio, a percepção e a
carne. Para Alain Beaulieu:
Husserl pôde fornecer a Merleau-Ponty o impulso
necessário a uma experimentação do mundo da vida e da
Natureza. Freud permitiu-lhe vislumbrar a experiência
sexual como subtraída a todo determinismo biológico –
o que leva Merleau-Ponty a erotizar o mundo fenomenal
husserliano e a tornar carnal o mundo psíquico
freudiano. De tal conjunção [...] nasce a exploração de
um mundo onde todos os olhares se cruzam e investemse mutuamente para assim conferir todo seu sentido ao
universo quiásmico que habitamos e que nos anima, que
nos habite que, ele próprio, animado (BEAULIEU,
2009, p. 307).

Sobretudo, como Freud, Merleau-Ponty vai se
interrogar, a partir de 1954, acerca do surgimento da
consciência no interior da Natureza. O que está em questão,
tanto na psicologia natural que Freud esboça na última
década do século XIX quanto no último Merleau-Ponty é o
sentido inerente aos fatos físicos e a maneira pela qual a
consciência surge no processo de autoprodução do ser
natural. A pesquisa das implicações de tal coincidência nos
faz antever possibilidades de um esclarecimento de algumas
8Veja-se,

a esse respeito, Humanisme et Terreur (Paris: Gallimard, 1947),
Les Aventures de la Dialetique (Paris: Gallimard, 1955) e os capítulos
“Autour du Marxisme” e “Marxisme et Philosophie”, in MERLEAUPONTY, M. Sens et Non-Sens. Paris: Nagel, 1965, p. 173-241.
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dificuldades surgidas na história do relacionamento da
psicanálise com a filosofia.
A mais importante delas, aqui, diz respeito ao
“enquadramento reativo” da psicanálise ora no coro das
ciências naturais, ora no das ciências humanas. Como já
argumentamos, cremos que tal enquadramento se deveu,
em última análise, ao conceito de Natureza que se supunha
ser comum tanto à psicanálise quanto às ciências naturais
do século XIX. Porém, esse enquadramento cede diante do
esclarecimento do conceito qualificado de Natureza que
transparece no corpus freudiano. Em resumo, a ideia de
Natureza implícita à psicologia natural que Freud pretendia
desenvolver parte da emergência do psiquismo em suas
diferentes manifestações (normais e patológicas) em um
organismo não mais compreendido a partir do modelo
maquinal, e se interessa pelos processos envolvidos em tal
dinâmica; não como relações causais mecânicas, mas
sobredeterminadas, cuja dinâmica e sentido dependem não
dos diferentes fatores tomados isoladamente, mas de suas
relações no todo que constitui o fenômeno.
Em VI, Merleau-Ponty afirma que: “Uma filosofia
da carne é condição sem a qual a psicanálise permanece
antropologia” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 315).
“Permanecer uma antropologia” é o prejuízo de uma
psicanálise estéril a uma filosofia da carne – isto é, nas
palavras de Marcos Müller-Granzotto (2005), à descrição da
natureza a partir da Gestalt tomada como transcendência
fixada num campo, jamais objetivamente, mas a partir do
movimento de transcendência na existência histórica e
intersubjetiva. Essa psicanálise, enredada no complexo
ontológico típico do pensamento moderno, insiste na
tentativa de reduzir as relações entre Natureza e espírito ou
a uma ou a outra das posturas ontológicas em curso em seu
interior, isto é, ou bem os fenômenos psíquicos são
manifestações de mecanismos cujo funcionamento é
determinável e transparente ao entendimento – ao que
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Merleau-Ponty denomina ontologia do objeto – ou bem
expressam uma atitude existencial irredutível à descrição
objetiva em terceira pessoa – numa típica ontologia do
existente (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 101). Por isso, não
é o caso que Merleau-Ponty identificasse em Freud um
avatar de seu projeto ontológico, mas, como em Freud, o
que está em questão na “psicanálise ontológica” merleaupontyana é o sentido inerente aos comportamentos
intencionais e a maneira pela qual a consciência é
dependente de funções próprias à sensibilidade. Numa
palavra, trata-se da possibilidade da emergência da
consciência no interior da Natureza. O “misterioso”
projeto da psicanálise da Natureza aponta então, como
afirma Emmanuel de Saint-Aubert (2008, p. 21, nota 1)
para uma retomada do campo da corporeidade, da
intercorporeidade. Assim se compreende que o projeto de
psicanalisar o conceito de Natureza como propedêutica à
ontologia do sensível representa um recurso à psicanálise
como ferramenta na crítica à dualidade típica da filosofia
moderna entre ontologias do objeto e ontologias do
existente.
Da psicanálise, Merleau-Ponty aprendera a
irredutível textura imaginária do mundo percebido. No
Projeto, Freud tentara descrever a origem dos processos
psíquicos (do Eu, inclusive) a partir do funcionamento
neurofisiológico do sistema nervoso. Ao descrever o
circuito de formação do impulso desiderativo, descreve
também a origem de todos os motivos morais na
comunicação com outrem. Sua abordagem é genética,
arqueológica. Já nos textos sobre metapsicologia, vai
mostrar que a psicanálise, tanto quanto um método de
tratamento de psicopatologias, é também uma teoria da
pulsionalidade em suas manifestações individual e coletiva,
social e histórica.
A sobredeterminação do sistema inconsciente
aponta para a constituição de múltiplos caminhos
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facilitados para a descarga de estímulos, quer sejam eles por
associações constantes ou contíguas de representações
(traços mnêmicos), quer seja pela ação censora do Eu. Em
Merleau-Ponty, o termo remete ao investimento
quiasmático de minha consciência perceptiva sobre o
mundo. Trata-se de um pedaço de mundo que é
fragmentado de mim mesmo e que é percebido no
turbilhão de fenômenos de impercepção cujo conjunto
evidencia a co-naturalidade expressiva do corpo e do
mundo. Mais: o corpo próprio é testemunha ontológica da
estrutura original do mundo.
Uma psicanálise ontológica retomaria a concepção
de Natureza implícita à psicologia do freudismo, extraindo
dela suas consequências ontológicas. Isso confirma o
caráter introdutório do conceito de Natureza no projeto
ontológico e a descrição “maternal” da pregnância da
Natureza.
Para Freud, a Natureza é caracterizada ao mesmo
tempo pelo conflito e pela finalidade. Arco reflexo, desejo,
prazer, morte, pulsão, sobredeterminação: todos estão a
serviço da “necessidade da vida” – resquício das
impregnações evolucionistas originais do psicanalista. Não
fosse o princípio de constância, o ser vivo tenderia à
desagregação. No momento mesmo em que postula um
sentido inerente à natureza corporal, Freud escapa ao
naturalismo positivista corrente. Merleau-Ponty, por sua
vez, confere uma interioridade à natureza que a tradição
metafísica cartesiana lhe espoliara. Descrevendo-a como
solo originário da expressão, sutura original entre homem e
mundo, autoprodução de sentido em virtude das
imbricações recíprocas entre o homem enquanto ente de
generalidade carnal (“pedaço” da Natureza) e o homem
enquanto ser histórico, prático, produtivo. Seu exterior (i.e.,
da Natureza) me invade desde o meu interior, conferindome corpo; eu, por minha vez, transformo-a desde o meu
interior, tornando-lhe história. Fazer uma psicanálise da
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Natureza significa, nesses termos, fazer aquilo que nem a
metafísica cartesiana (com seu dualismo substancial e seu
materialismo mecanicista) nem a ontologia sartriana foram
capazes de fazer: descrever a Natureza a partir do modo de
co-pertencimento do ser do corpo (fenomenal e objetivo,
vidente-visível) e do ser do mundo, cuja unidade repousa
no enovelamento recíproco e na reversibilidade entre a
carne do vidente e a carne visível do mundo. A descrição
maternal (i.e., acerca da pregnância) da Natureza enquanto
Ser bruto descreve a generatividade desse ser de indivisão
que engloba Natureza e história, extensão e pensamento,
interior e exterior, visível e invisível.
É possível, portanto, identificar semelhanças entre
alguns conceitos-chave de Freud e Merleau-Ponty:
marcadamente, as descrições que ambos fazem do corpo
humano em relação ao seu substrato natural e as relações
que existem entre as dinâmicas individual-psicológicas e
cultural-históricas. Não obstante, ambos os projetos – o de
Freud e o de Merleau-Ponty – diferem em seus objetivos.
Em Freud, vemos um projeto tipicamente científicoterapêutico. Por isso, sua teoria acabou por tomar
emprestados certos postulados correntes das ciências
positivas da época – como a causalidade psicológica e a
lógica associacionista – sem problematizá-los senão quando
confrontados à dinâmica espontânea do organismo
consciente produtor de estímulos. Já em Merleau-Ponty
vemos um projeto ontológico que, ao pretender reabilitar o
ser de indivisão entre pensamento e extensão nos termos
do visível e do invisível e sua reversibilidade e imbricação,
comporta uma crítica à metafísica clássica da clivagem
irredutível entre sujeito e objeto. É por isso que MerleauPonty não nos convida a fazermos uma “ontologia
psicanalítica” que viesse a incorrer numa forma econômica
de psicologismo. Por outro lado, é a partir das elaborações
psicanalíticas acerca dos desdobramentos da dinâmica
organísmica individual no todo cultural, social e histórico
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que Merleau-Ponty convoca à produção de uma psicanálise
da Natureza ou psicanálise ontológica.
Outros elementos essenciais a esse debate – tais
como a relação entre as formações inconscientes e a síntese
passiva descrita por Merleau-Ponty, bem como a
possibilidade de uma leitura emergentista da consciência
nas obras de ambos os autores – serão tratados alhures.
Nosso objetivo, aqui, foi indicar, ainda que sumariamente,
um lugar possível do naturalismo psicanalítico freudiano no
interior do projeto ontológico do último Merleau-Ponty.
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A neutralização do corpo
na história da psicanálise
Richard Theisen Simanke1
Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. / A alma é
que estraga o amor. / Só em Deus ela pode encontrar satisfação. / Não
noutra alma. / Só em Deus – ou fora do mundo. / As almas são
incomunicáveis. /Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. /
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

Manuel Bandeira, A Arte de Amar.
Esse teu corpo é um fardo.
Cecília Meirelles, Cântico.
O que opõe, afinal, um dos maiores obstáculos ao amor
é justamente o corpo...
J. Lacan, Alla scuola freudiana, 1974.

Introdução
Esse trabalho consiste numa primeira aproximação,
muito parcial, ao tema proposto no título, que designa um
1Versão

muito preliminar, não revista, de trabalho em andamento.
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projeto de investigação, simultaneamente histórico e
epistemológico, bem mais amplo. Trata-se, em suma, de
localizar, no desenvolvimento histórico da psicanálise,
exemplos privilegiados disso que está sendo designado
como “neutralização do corpo” 2 e contrastá-los com a
posição original freudiana e com outros desenvolvimentos
pós-freudianos – em geral, menos valorizados pelos
estudos acadêmicos e, sobretudo, filosóficos da psicanálise3
–, a fim de avaliar o alcance e as consequências das
diferentes atitudes a respeito do papel da corporeidade na
constituição do sujeito psíquico e na elucidação do sistema
de motivações que permite compreender seu modo de ser e
de agir na sua relação como mundo e com os outros
sujeitos. A referência a Merleau-Ponty cumpre uma função
instrumental nesse projeto: tratando-se de um filósofo que
concedeu uma importância central à questão da
corporeidade e que dialogou intensa e ostensivamente com
a psicanálise, seu pensamento pode, verossimilmente,
fornecer ferramentas conceituais preciosas para o
tratamento do tema proposto. Por essa razão, a discussão
que se segue procura não enveredar pelas discussões que
cercam a interpretação do pensamento merleau-pontyano4.
O objeto de inquirição aqui são as teorias psicanalíticas; o
recurso à filosofia de Merleau-Ponty deve ser entendido,
assim, como um meio e não um fim, razão pela qual esse
recurso pode, por vezes, parecer excessivamente
2Entre

esses exemplos, merecem destaque as diversas visões lacanianas
do corpo, que começam a ser examinadas nesse trabalho, e a revisão da
teoria freudiana da sedução por Laplanche (1987/2007, LAPLANCHE;
LUCHETTI, 2007), que deverá objeto de um estudo à parte.
Entre esses, merecem destaque os trabalhos de René Spitz
(1957/1965) e de John Bowlby (1973/1980/1999), que também
deverão ser estudados separadamente.
3

As ideias relevantes do pensamento de Merleau-Ponty para o
desenvolvimento desse projeto deverão ser sintetizadas e sistematizadas
num momento posterior do desenvolvimento do mesmo.
4
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esquemático e até mesmo simplista aos olhos do
especialista.
Birman (1998; 1999) fala de um recalcamento do
corpo em psicanálise, que estaria em benefício de uma
atitude que privilegia a representação e/ou a linguagem.
Contudo, em psicanálise, o recalcamento ou repressão
designa o processo pelo qual um conteúdo psíquico fica
excluído do discurso ou da experiência, mas continua
produzindo seus efeitos desde o inconsciente, seja lá como
for que as diversas teorias concebam o modo de operação
desse sistema, e a própria natureza do mecanismo do
recalque. Porém, a hipótese de trabalho que organiza essa
pesquisa considera que as teorias psicanalíticas em questão
aqui efetivamente falam muito do corpo, mas de uma
maneira tal que elas se impedem de reconhecer e conceder
o peso devido na construção da subjetividade e na
estruturação do agir. Por isso, é o conceito hartmanniano
de neutralização (HARTMANN, 1939) que foi eleito como
metáfora para expressar o sentido dessa hipótese. Como se
sabe, esse conceito foi proposto como uma alternativa e
um complemento ao conceito freudiano de sublimação:
Freud sustentou que, na sublimação, o ego subjuga a
energia instintual e a canaliza para objetivos socialmente
aceitáveis. Por exemplo, o voyeur se torna um fotógrafo.
O conceito de neutralização de Hartmann era diferente. A
neutralização efetivamente despoja os impulsos de suas
qualidades sexuais e agressivas. Essas energias, então, se
tornam livres de conflito ou autônomas e disponíveis
para uso do ego; elas se tornam funções autônomas
secundárias. Tais funções do ego tornam-se
independentes do id e o ego pode usar as energias
disponíveis a serviço da adaptação e do domínio. No
caso das funções autônomas secundárias, a energia foi
neutralizada, o conflito removido, e a função do ego
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pode então contribuir para a adaptação (PALOMBO;
BENDICSEN; KOCH, 2009, grifos dos autores)5.

Ou seja, na sublimação é ainda a sexualidade que
atua, embora dirigida a outras metas (o fotógrafo é, ainda,
um voyeur); na neutralização, a energia se torna anódina,
indiferenciada, e pode ser empregada para qualquer fim.
Analogamente, é isso que acontece com a referência ao
corpo nas teorias a serem examinadas aqui: ela permanece
nominalmente presente na letra das teorias, mas atrelada a
noções que a privam de qualquer efetividade ou potência e
apontam numa direção totalmente diversa.
O esboço de um primeiro desenvolvimento desse
projeto é apresentado abaixo, discutindo a evolução das
concepções lacanianas sobre o corpo, que podem, em
muitos de seus aspectos, ser consideradas exemplares das
estratégias de neutralização que o projeto pretende analisar
(além, como se observou acima, de suas possíveis
alternativas).
A imagem, a letra e o cadáver: a neutralização do
corpo em Lacan
O objetivo dessa seção é mostrar que, apesar do
abundante discurso lacaniano sobre o corpo e de suas
manifestações sobre sua importância para a psicanálise, essa
referência aparece sempre mediada por outras instâncias
que neutralizam sua efetividade. Num primeiro momento,
no quadro da primeira teoria lacaniana do imaginário,
organizada em torno do conceito de estágio do espelho, o
corpo comparece na teoria primordialmente como a imagem
do corpo; em outras palavras, o corpo real, biológico, só se
5Ver

também PALOMBO, BENDICSEN, KOCH (2009, p. 57). Uma
definição sucinta e eficiente de neutralização pode ser encontrada em
Akhtar (2009, p. 188).
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torna “próprio” através da imagem. Num segundo
momento, quando o registro lacaniano do simbólico é
alçado para o primeiro plano, na esteira de seu
compromisso com o estruturalismo, o corpo aparece como
suporte da letra, isto é, como o real a ser trabalhado pelo
significante na produção do sujeito (conforme a metáfora
do corpo-pergaminho introduzida adiante). Por fim,
acompanhando a guinada que marca o pensamento
lacaniano na virada dos anos 60 (privilégio do registro do
real, abandono do paradigma clínico da intersubjetividade,
etc.), a formulação do conceito de gozo, por um lado, abre
a possibilidade de que um estatuto mais efetivo seja
conferido à corporeidade, a qual, por outro lado, no
entanto, é mais uma vez neutralizada, seja por novos
instrumentos de formalização que surgem nesse momento
(como o conceito de objeto a, por exemplo), seja pelo
retorno a antigas fórmulas (como a função significante do
corpo e sua dependência da imagem).
Significativamente, as imagens recorrentes, com as
quais Lacan expressa a inércia e a impotência do corpo na
sua realidade própria e a imunidade de seu sistema a uma
fenomenologia da vida 6 – a estátua e, mais enfaticamente
6É

impossível não lembrar aqui a crítica de Michel Henry (2009) que
coloca a psicanálise, com Freud, como uma herdeira tardia do grande
equívoco da filosofia ocidental moderna inaugurada por Descartes, a
saber, uma espécie de recalcamento de uma fenomenologia da vida,
anunciada, mas perdida naquele ato inaugural pela orientação
epistêmica e fundacionista que se seguiu, razão pela qual “fracassou o
esforço de uma fenomenologia radical capaz de discernir, no seio
mesmo do puro aparecer e sob a fenomenalidade do visível, uma
dimensão mais profunda na qual a vida se alcança a si mesma antes do
surgimento do mundo” (HENRY, 2009, p. 38). Diante desse
diagnóstico, uma leitura filosófica de Freud se perguntaria: “Essa
instância subjacente, operante e recalcada não será a vida e, além disso,
a vida em sua essência fenomenológica própria, o afeto consubstancial
a essa fenomenalidade e que não poderia ser separado dela, que nunca é
inconsciente?” (Idem, p. 41, grifos do autor). Pode-se questionar se essa
leitura se aplica tão cristalinamente a Freud, mas ela parece exprimir
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ainda, o cadáver –continuam podendo ser encontradas até os
momentos mais tardios de seu pensamento. Trata-se, assim,
na sequência, de ilustrar, com o comentário de algumas das
passagens mais representativas, esses três grandes
momentos do percurso teórico lacaniano com relação à sua
atitude frente ao problema da corporeidade.
O corpo no espelho
Toda a teoria lacaniana do imaginário e do estágio
do espelho, de fato, se justifica a partir de uma premissa
básica: a insuficiência do corpo biológico para dar origem a
um sujeito. Se em sua tese de psiquiatria (LACAN, 1980), o
organicismo psiquiátrico fora criticado por reduzir a doença
mental a um conjunto de efeitos secundários de um dano
orgânico hipotético, essa tese é agora ampliada mediante o
recurso a certa informação biológica (prematuração ao
nascer, neotenia do adulto, retardo da puberdade, entre
outras), segundo a qual a espécie humana enquanto tal
padeceria de uma carência vital originária. Com isso, a
experiência originária do corpo aparece como incapaz de
dar conta da constituição de uma posição de sujeito; ela só
se expressa no imaginário do infante como um conjunto de
fantasias de feitio quase patológico, como uma experiência
de desagregação e de angústia. Assim, antes que qualquer
maturação orgânica possa remediar essa situação, é um
corpo imaginário que toma forma, mediante uma
identificação com um objeto vivido como exterior ao
sujeito – paradigmaticamente, a imagem especular do corpo
próprio – operação fundamental através da qual Lacan
busca reformular a concepção freudiana do narcisismo:

bem fidedignamente a atitude lacaniana, em que um cartesianismo
latente e a negação da vida se alimentam mutuamente, embora esse
ponto não possa ser desenvolvido aqui.
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[...] o exame dessas fantasias que se encontram nos
sonhos e em certas impulsões permite afirmar que elas
não se referem a nenhum corpo real, mas a um
manequim heteróclito, a uma boneca barroca, a um
troféu de membros em que é preciso reconhecer o
objeto narcísico cuja gênese nós evocamos acima:
condicionado pela precessão, no homem, das formas
imaginárias do corpo sobre o domínio do corpo próprio (LACAN,
1938, 8.40-14, grifo nosso).

A precedência da imagem sobre a experiência do
corpo próprio é, assim, explicitamente afirmada. Melhor
dito, a experiência corporal não desempenha nenhum papel
constitutivo, mas apenas disruptivo; de fato, as formações
patológicas mais agudas vão se explicar pela fixação e pela
regressão a essa experiência primordial da corporeidade,
sintetizada naquilo que Lacan denomina a “fantasia do
corpo despedaçado” (le fantasme du corps morcelé) (LACAN,
1938).
A teoria do estágio do espelho sistematiza essa
visão lacaniana sobre o processo de constituição do sujeito.
É do contraste entre a unidade e a integração percebidas na
imagem e a descoordenação e imaturidade corporal que se
origina aquilo que Freud denominou de eu ideal – a matriz
narcísica do eu. A corporeidade desempenha, nesse
processo, apenas uma função negativa: ela prima pela
insuficiência. O recém-nascido prematuro depende
absolutamente do outro para sobreviver, e a experiência
contínua de sua própria impotência orgânica torna
presente, a cada momento, esse risco de morte e a angústia
que o acompanha. Como, para Freud, a prematuração ao
nascer é o fator biológico fundamental em ação na
constituição do sujeito psíquico. Mas Freud atribui uma
significação positiva à prematuração: o desamparo
(Hilflösigkeit) que dela resulta é, como ele diz em sua obra
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inicial, “a fonte primordial de todos os motivos morais”
(FREUD, 1987, p. 411)7.
Mais tarde, o recurso à hipótese da prematuração
como fator biológico fundamental atuando na gênese da
neurose e do próprio aparelho psíquico será um argumento
para a necessidade de considerações de ordem biológica na
fundamentação da metapsicologia. Para Lacan, ao
contrário, a prematuração será argumento para a
desnaturalização dessa mesma fundamentação e para a sua
substituição por considerações antropológicas. Aí reside o
valor e a significação paradigmática da experiência do
reconhecimento especular: o espelho mostra o modo como
o infante é visto pelo outro e ilustra como ele se identifica
com esse ideal que o outro nele projeta, isto é, aquelas
características que sustentam o amor e o desejo do outro,
condição para que este lhe preste os cuidados necessários à
sobrevivência. Como resultado, a relação com a imagem
torna-se primordial; ela compensa e substitui a experiência
corpórea desagregativa e angustiante:
O que denominei estágio do espelho é interessante por
manifestar o dinamismo afetivo pelo qual o sujeito se identifica
primordialmente com a Gestalt visual de seu próprio corpo: ela é,
em comparação com a descoordenação ainda muito
profunda de sua própria motricidade, uma unidade ideal,
uma imago salutar; ela se valoriza a partir de toda a
aflição original, ligada à discordância intra-orgânica e relacional
da criança, durante os seis primeiros meses, em que ela
apresenta os sinais, neurológicos e humorais, de uma

7Para

Freud, o recém-nascido, incapaz de realizar no mundo as ações
que podem garantir sua sobrevivência, depende absolutamente da
intervenção de outro indivíduo disposto a atendê-lo. Ser amado pelo
outro é, assim, o valor supremo e originário de toda a sua organização
psíquica e, nesse sentido, o desamparo é a fonte de todos os motivos
morais, com todo o naturalismo ético que daí resulta (SIMANKE,
2011/2013).
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prematuração natal fisiológica (LACAN,1966b, p. 113, grifos
nossos).

Como consequência, a constituição do sujeito é
remetida à dimensão da exterioridade. À impotência do corpo
se substitui a fantasia de uma potência ideal fornecida pela
identificação com a imagem. O corpo que atua na produção
do sujeito é o corpo imaginário, nunca o corpo real. Tudo
se passa como se, para Lacan, o corpo não pudesse ser
outra coisa que um objeto e, além disso, um objeto precário
e insuficiente. A operação imaginária e identificatória que
constitui o eu irá, igualmente, dar origem ao campo dos
objetos, aqueles que realmente interessam à psicanálise,
construídos à imagem e semelhança desse eu: a teoria
lacaniana do imaginário é, também, uma teoria da gênese
dos objetos (PRADO, 1991). Assim, se Lacan distingue o
sujeito do eu – o eu é a estrutura intrapsíquica na qual o
sujeito se objetiva a partir de sua relação com a
exterioridade –, esse sujeito, não obstante, permanece
desencarnado. Ele permanece numa espécie de limbo entre
um eu imaginário e objetivado e um corpo real cada vez
mais concebido como inerte. Daí que as metáforas
prediletas com que Lacan vai continuamente se referir à
corporeidade quando considerada nela mesma – isto é, para
além dos dispositivos de subjetivação imaginários ou
simbólicos que lhe serão sempre exteriores – comecem
muito cedo a aparecer em conexão com o desenvolvimento
da sua teoria inicial do estágio do espelho. Essas metáforas,
compreensivelmente, expressam sempre a inércia e a
impotência do corpo, apresentando-o como uma realidade,
em última instância, inanimada8:

8A

metáfora do cadáver, que explicita ainda mais claramente essa
perspectiva, aparece mais tardiamente na obra lacaniana e será
comentada adiante.
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É que a forma total do corpo, pela qual o sujeito antecipa, numa
miragem, a maturação de sua potência, só lhe é dada como Gestalt,
isto é, numa exterioridade em que, certamente, essa forma é
mais constituinte do que constituída; mas, sobretudo, em
que ela lhe aparece, num relevo de estatura que a congela
e sob uma simetria que a inverte, em oposição à
turbulência de movimentos com que ela experimenta
animá-lo. Assim, essa Gestalt, cuja pregnância deve ser
considerada como ligada à espécie [...] é cheia ainda de
correspondências que unem o eu à estátua em que o homem se
projeta, assim como aos fantasmas que o dominam, ao
autômato, enfim, em que, numa relação ambígua, tende a
se acabar o mundo de sua fabricação (LACAN, 1966d,
p. 94-5, grifos nossos).

São, assim, a estátua de Condillac –
progressivamente animada pela sensação – e o autômato
cartesiano, com seu simulacro de vida, que fornecem as
analogias pelas quais Lacan exprime sua visão da
corporeidade nesse momento. O corpo-estátua ganha vida
e subjetividade apenas pela sua relação com a imagem que
se lhe superpõe ou, dito de outra maneira, o sujeito só se
apropria de seu corpo pela intermediação da imagem. Mas,
se o corpo é estátua, essa animação lhe permanece exterior;
não há encarnação propriamente dita, como seria o caso se
a subjetividade emergisse da experiência do corpo a partir
de uma capacidade de agir e de situar-se diante do mundo
que lhe fosse inerente. A estrutura imaginária do sujeito se
justapõe ao corpo e o habita, mas jamais se integra com ele.
Ela preenche o vazio biológico originário que lhe fornece
seu nicho ontológico e nele se aloja “como um piloto em
seu navio”. O sujeito lacaniano nunca é um corpo, talvez
nem sequer tenha um corpo, mas apenas reflita esse corpo
à distância e consista, ele mesmo, na imagem que resulta
desse reflexo.
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Borch-Jacobsen (1991) 9 é quem discute mais
detalhadamente esse aspecto da teoria lacaniana do
imaginário. Ele observa como a matriz do eu é a imagem
do corpo-estátua sempre percebido como exterior, de tal
maneira que a construção do eu “é sempre a construção de
uma estátua, que eu vejo, logo ali – triunfante, inabalável,
fixada para toda a eternidade” (BORCH-JACOBSEN,
1991, p. 49, grifo do autor). Ele não deixa de observar a
intenção antropológica por trás desses desenvolvimentos:
trata-se sempre de apreender a especificidade do mundo
humano, para além da realidade biológica do organismo ou,
mesmo, em franca oposição com essa realidade. É a serviço
desse projeto de refundamentação da psicanálise –
colocando certa antropologia no lugar do suposto
biologismo da metapsicologia freudiana (SIMANKE,
2002) 10 – que a teoria lacaniana do imaginário como um
todo se coloca. No entanto, paradoxalmente, o que resulta
dessa operação teórica humanista é um mundo sinistro e
fantasmagórico:
Assim é o mundo descrito por Lacan, tão estranhamente
petrificado e estático, uma espécie de imenso museu
povoado por “estátuas” imóveis, “imagens” de pedra e
“formas” hieráticas. O mundo que Lacan descreve como
estritamente “humano” é, simultaneamente, o mais
desumano dos mundos possíveis, o mais unheimlich, em
todo caso: é o mundo dos duplos freudianos, um mundo
9Ver,

sobretudo, o segundo capítulo, intitulado, significativamente, “O
homem estátua” (p. 43-72). Borch-Jacobsen localiza na influência de
Wallon – a principal referência teórica para a formulação do estágio do
espelho lacaniano – a origem dessa precedência da imagem sobre a
corporeidade: “O corpo estátua sempre percebido como exterior, de tal
maneira que “a construção do eu é sempre a construção de uma
estátua, que eu vejo, logo ali – triunfante, inabalável, fixada para toda a
eternidade” (BORCH-JACOBSEN, 1991, p. 49, grifo do autor).
Ver, principalmente, o capítulo IV, “Imagos e complexos” (p. 245340).
10
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sombrio em que cada imagem do eu é já um “arauto
sinistro” de sua morte (BORCH-JACOBSEN, 1991, p.
59).

Nos textos da virada dos 40 para os 50 – em que se
arremata a elaboração da teoria inicial do imaginário em
Lacan e, portanto, em que ela é apresentada na sua forma
definitiva –, todas essas características, assim como suas
implicações para a concepção do papel da corporeidade nos
processos de subjetivação, se manifestam da forma mais
explícita e conclusiva, deixando bem claro o quanto elas são
conscientemente assumidas como tais. Assim, isso que se
designa aqui como uma neutralização do corpo aparece,
senão como um pressuposto, ao menos como um quesito
programático na teorização lacaniana. É como se essa
assumisse integralmente que a elaboração de uma teoria do
sujeito requer essa espécie de neutralização e que sem ela a
teoria permaneceria atrelada a um objetivismo psicológico
ou biológico. Ao contrário, uma “psicologia verdadeira” –
isto é, uma psicologia que reconheça plenamente a
dimensão subjetiva dos atos mentais – pressupõe essa
precedência do imaginário sobre o real e, em consequência,
da imagem do corpo sobre o corpo ele mesmo. Se a
psicanálise deve tornar-se tal psicologia, essa operação é
condição para que uma teoria do sujeito possa ser
considerada psicanalítica. Assim, por exemplo, escreve
Lacan em 1951:
A teoria que se tem em mente é uma teoria genética do
Ego. Tal teoria pode ser considerada como psicanalítica
na medida em que ela trata da relação do sujeito com seu
próprio corpo em termos de identificação com uma imago, que é a
relação psíquica por excelência; de fato, o conceito dessa
relação que elaboramos a partir de nosso trabalho
analítico é o ponto de partida de toda psicologia
verdadeira e científica (LACAN, 1980b, p. 6, grifo
nosso).
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E, como consequência:“É da imagem do corpo que nos
propomos a tratar agora. [...] Tudo se passa como se a imagem do
corpo tivesse uma existência própria, autônoma, e por autônoma
quero dizer independente de uma estrutura objetiva”
(LACAN, 1980b, p. 6, grifo nosso).
Parece tratar-se, assim, de um típico caso de jogar o
bebê fora junto com a água do banho: para evadir-se ao
objetivismo que já começara a criticar em sua obra
psiquiátrica, Lacan julga necessário descartar também
qualquer referência efetiva ao corpo. Essa atitude,
evidentemente, tem como ponto de partida a premissa de
que o corpo não pode ter outro status que aquele de objeto.
O que se observa no posterior da obra lacaniana é a
continuidade dessas duas suposições entrelaçadas: o
pressuposto do corpo-objeto e a consequente necessidade
de excluí-lo do campo psicanalítico propriamente dito. Os
operadores dessa exclusão variam com o tempo, mas, se há
alguma evolução na atitude geral com relação à
corporeidade, é no sentido de acentuar, e não de suavizar,
essa rejeição, embora algumas passagens possam dar uma
impressão contrária, se consideradas fora do contexto em
que aparecem. Na virada da década seguinte àquela que se
discutiu acima (início dos anos 60), encontramos Lacan
fazendo afirmações muito similares, quanto ao essencial,
àquelas que distinguem sua obra inicial, nas quais, inclusive,
uma reafirmação enfática da mesma posição básica segue-se
frequentemente a qualquer formulação que possa sugerir a
possibilidade da sua revisão. É ilustrativo que Lacan chegue
a admitir, mesmo que tacitamente, a distância entre sua
posição e a de Freud, para além de toda a retórica pseudoortodoxa do “retorno a Freud”:
Dito de outra maneira: eu estou ligado a meu corpo pela
energia própria que Freud colocou na origem da energia
psíquica – o Eros, que faz os corpos vivos se
conjugarem para reproduzirem-se – que ele chamou de

138

Merleau-Ponty em Florianópolis
libido. Mas isso que eu amo, na medida em que haja um
eu, em que me prendo a uma concupiscência mental,
não é esse corpo, cujo batimento e pulsação escapam
muito evidentemente ao meu controle, mas uma imagem
que me engana ao me mostrar minha unidade em sua
Gestalt, sua forma (LACAN, 1986a, p. 179).11

Embora pertença a uma etapa mais tardia, essa
passagem expressa ainda as ideias iniciais de Lacan sobre o
papel mediador da imagem na relação entre corpo e sujeito.
Contudo, como se sabe, a partir do final dos anos 40,
quando tem contato com os trabalhos de Lévi-Strauss e
com o pensamento estruturalista em geral, Lacan
empreende uma ampla revisão de seus pressupostos
teóricos, acrescenta um terceiro termo – o “simbólico” – às
categorias do real e do imaginário com que operara até
então e empreende uma reinterpretação dos textos de
Freud à luz dos conceitos emprestados ao estruturalismo
linguístico e antropológico (estrutura, função simbólica,
significante, significado, paradigma, sintagma, metáfora,
metonímia, etc.).
Ao mesmo tempo – embora não muito
assumidamente – reformula suas próprias concepções
anteriores no campo da teoria e da clínica psicanalítica,
argumentando que a determinação dos fenômenos da
subjetividade não pode ser inteiramente circunscrita ao
campo do imaginário, uma vez que este se encontra
organizado e sobredeterminado pelo simbólico.
Compreensivelmente, o que passa para o primeiro plano
agora não é mais a função da imagem nos processos de
subjetivação do corpo, mas sim o papel aí desempenhado
pela linguagem, compreendida ao modo formalista como o
estruturalismo a concebe – concepção que Lacan sintetiza
Conferência na Escola Belga de Psicanálise sobre a ética da
psicanálise, originalmente proferida em 09\03\1960.
11
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em seu conceito de significante, emprestado a Jacobson
que, por sua vez, fora buscá-lo em Saussure.
A letra se escreve: o corpo-pergaminho
Como se poderia antecipar, a introdução de mais
um fator de mediação na relação entre corpo e sujeito,
amplia a distância já antes estabelecida pelo papel mediador
desempenhado pela imagem. Isso porque a referência ao
registro do imaginário não desaparece do texto lacaniano,
muito antes pelo contrário. Mas ele, agora, é considerado
como insuficiente para dar conta da origem e da
determinação do sujeito. O imaginário precisa, então, ser
como que enquadrado pela referência à função simbólica
para que sua participação nos processos de subjetivação
seja compreendida adequadamente.12 Assim, a atitude geral
de Lacan com relação à corporeidade não se modifica: ele
continua considerando o corpo como um objeto num
mundo de objetos e que, portanto, precisa ter a sua
presença na teoria qualificada pela intervenção dos fatores
imaginários e simbólicos. Mas o dispositivo de
neutralização, por assim dizer, passa a privilegiar o novo
instrumental teórico com o qual o autor agora se exercita e
que toma forma a partir da sua recepção das ideias
estruturalistas. É assim comum encontrarem-se referências
ao corpo entremeadas com esse tipo de conceito. O corpo
e/ou sua imagem são, então, considerados na sua função
significante, isto é, como um signo ou termo vazio de
conteúdo que se combina com outros termos da mesma
natureza, constituindo a rede (ou a estrutura) em que
12Veja-se,

por exemplo, a releitura da teoria freudiana do narcisismo no
Seminário I (LACAN, 1975b) que, na verdade, é uma releitura da própria
releitura que Lacan já fizera daquela teoria ao longo dos anos 30 e 40,
acrescentando agora a referência aos determinantes simbólicos aos
fatores imaginários mobilizados na formulação anterior.
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consiste o sujeito e, mais precisamente, o sujeito do
inconsciente de que se ocupa a psicanálise:
Os conceitos da psicanálise são apreendidos num campo
de linguagem, e seu domínio se estende na medida em
que uma função de aparelho, que uma miragem da
consciência, que um segmento do corpo ou de sua imagem, um
fenômeno social, uma metamorfose dos próprios
símbolos pode servir de material significante para
significar o sujeito do inconsciente (LACAN, 1956, p.
206, grifo nosso).

Ou seja, o corpo, que antes era concebido sob o
modo da imagem do corpo – a Gestalt perceptiva obtida
do exterior – agora aparece como o significante da imagem do
corpo, submetido a uma determinação de segunda ordem
que o priva ainda mais de qualquer efetividade própria.
Afinal, antes, a precedência do corpo imaginário sobre o
corpo real pelo menos se devia a uma razão biológica: o
organismo prematuro e cronicamente imaturo do indivíduo
humano carecia de poder para dar conta de sua ação no
mundo. Agora, esse vazio no real passa a ser entendido
como efeito direto da entrada do sujeito humano na ordem
simbólica (isto é, na linguagem e na cultura): é o
significante que, por assim dizer, cava o buraco no real no
qual irá se aninhar o sujeito, rompendo a continuidade do
corpo real (continuidade com si próprio, continuidade com
o restante da natureza) e instaurando uma divisão
(Spaltung 13 ) do sujeito que o constitui como sujeito do
inconsciente. Não é por acaso que Lacan catapulta o
13Lacan

lança mão do conceito que Freud (1982) emprega para falar de
uma divisão do eu (Ichspaltung) no processo defensivo – da psicose,
sobretudo – e o redefine em termos de uma divisão constitutiva do
sujeito, utilizando-o ambiguamente, tanto para significar a divisão entre
consciência e inconsciente, quanto para expressar a separação entre
sujeito e natureza.
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conceito de castração – uma mutilação corporal, afinal de
contas – para o primeiro plano da teoria, reformulando o
seu sentido e concebendo-o como a operação simbólica
que atua na produção do sujeito, simultaneamente
dividindo-o internamente e cortando-o de toda relação
intrínseca com o mundo. O sujeito lacaniano flutua num
mundo de linguagem, sustentado pela rede vazia da
estrutura significante na qual se engancham as imagens
oriundas de suas identificações narcísicas. Sua relação com
o mundo, inclusive com seu próprio corpo, é sempre
indireta, duplamente mediada. Mais que isso, trata-se aqui
de uma concepção formal da linguagem em que não há
lugar para qualquer função expressiva e na qual o próprio
problema do sentido é deslocado para uma posição
inteiramente secundária. A teoria lacaniana do símbolo é a
mais
anti-expressivista
possível
e
ele
recusa
terminantemente qualquer teoria da expressão como
origem da significação:
[...] o significante e o significado estão sempre numa
relação que se pode qualificar como dialética. Não se
trata de dar nova forma à relação sobre a qual repousa a
noção de expressão, na qual a coisa, aquilo a que nos
referimos, é expressa pela palavra, considerada como
etiqueta. É precisamente para desfazer essa ideia que
meu discurso é feito (LACAN, 1981b, p. 254).

O sintoma é, enfim, metáfora, mas uma metáfora
cuja relação com a significação é indireta, que, em si
mesma, consiste tão somente na substituição de um
significante por outro. Nesse contexto, o sintoma
conversivo histérico – objeto inaugural da clínica
psicanalítica com Freud – torna-se paradigmático dessa
redução do corpo à linguagem:
O inconsciente é esse capítulo de minha história que está
deixado em branco ou ocupado por uma mentira: é o
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capítulo censurado. Mas a verdade pode ser recuperada;
na maior parte das vezes, ela já está escrita em outro
lugar. A saber, [...] nos monumentos: e este é meu corpo, isto
é, o núcleo histérico da neurose em que o sintoma histérico mostra a
estrutura de uma linguagem e se decifra como uma inscrição
que, uma vez recolhida, pode, sem perda grave, ser
destruída [...] (LACAN, 1966a, p. 259, grifo nosso).

O grau em que essas consequências são
inteiramente assumidas e estão longe de poderem ser
consideradas um problema para a teoria é dada pelo modo
como são recebidas por sua escola, isto é, como evidências
da sua originalidade e radicalidade. Collete Soler, por
exemplo, começa observando que, no período inicial de sua
obra – o da elaboração da teoria do imaginário discutida
acima – Lacan considerava que “a fim de se fazer um corpo
é necessário um organismo vivo mais uma imagem” e que,
portanto, o que chamamos de corpo é “o organismo
unificado pela imagem” (SOLER, 1995, p. 3). No período
seguinte, marcado pela ênfase no registro do simbólico, ao
contrário, ele conceberia o organismo como uma unidade
natural, a qual seria desfeita, rompida (“castrada”), pela
intervenção do significante, dando assim origem ao
“corpo” do sujeito. Como resultado, a redução do corpo ao
simbólico pode ser afirmada da forma mais inequívoca
possível:
Ora o corpo verdadeiro, o corpo primário, diz Lacan, é
linguagem; isto é, o que ele denomina o corpo do
simbólico. Este é um uso perfeitamente correto da
palavra“corpo”. Vocês podem conferir por si mesmos
no dicionário. O simbólico é um corpo na medida em
que é um sistema de relações internas (SOLER, 1995, p.
4).14
Coller se refere aqui à passagem em que Lacan afirma que a
linguagem é, em si mesma, corpo, podendo, portanto, ocupar o lugar
do corpo real: “A fala, com efeito, é um dom de linguagem, e a
14
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Mesmo um comentador bem mais sofisticado, além
de menos identificado com a perspectiva lacaniana, como
Bertrand Ogilvie, por exemplo, ao fim e ao cabo vai reagir
com aprovação a essa perspectiva. Ele reconhece que essa
rejeição do corpo é assumida como condição para o
próprio nascimento da psicanálise, separando-a da medicina
e da neurobiologia. A originalidade de Lacan estaria em não
se contentar com medidas tímidas e paliativas, como teria
feito, por exemplo, a psicossomática, ao adotar um
dualismo interacionista, assumido de modo vago e ingênuo
com relação aos impasses conceituais – e, mesmo,
metafísicos, como se discute desde Descartes – colocados
pelo problema da interação mente-corpo. Para Lacan,
tratar-se-ia aí de um falso problema, uma vez que isso que
se designa como corpo, no caso humano ao menos, tem, se
tanto, uma relação muito distante com a realidade natural
do corpo biológico:
Seu interesse primeiro é, sem dúvida, levar em conta o
fato, aparentemente de bom senso, de que isso que se
denomina “corpo”, não é o corpo ele mesmo, mas
alguma coisa que funciona, antes de tudo, na linguagem,
isto é, nisso que vem se interpor entre o ser humano e
sua própria realidade, sob a forma de uma “segunda
natureza” que não obedece às mesmas leis que a
natureza puramente corporal ou animal (OGILVIE,
1992, p. 224).

Em outra passagem, o autor exprime da forma mais
lapidar possível a posição lacaniana, explicitando sua visão
linguagem não é imaterial. Ela é corpo sutil, mas é corpo” (LACAN,
1966a, p. 301). Quão drasticamente essa atitude é interpretada fica
evidenciado numa observação da autora a respeito das terapias
corporais (physical therapies). Ela diz: “Afirmarei antes de tudo que
considero poder ser facilmente demonstrado que todas as terapias
corporais são técnicas do significante” (SOLER, 1995, p. 1).
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do corpo como puro objeto e, em consequência, a
alternativa sobre a qual essa visão se constrói: “sujeito sem
corpo ou corpo sem sujeito. Tornar-se sujeito é perder seu
corpo” (OGILVIE, 1992, p. 228). A discussão prossegue
evidenciando como essa atitude conduz a uma negação da
vida, que se expressa, na teoria lacaniana, pela
universalização do conceito de pulsão de morte que lhe é
tão característica:
O sujeito falante tem esse privilégio de revelar o sentido
mortífero desse órgão e, por aí, sua relação com a
sexualidade. Isso porque o significante como tal, ao
barrar o sujeito como primeira intenção, fez entrar nele
o sentido da morte. (A letra, mas ficamos sabendo disso
pela própria letra). É por isso que toda pulsão é virtualmente
pulsão de morte. O importante é compreender como o
organismo vem a ser tomado na dialética do sujeito.
Esse órgão do incorporal no ser sexuado, é aquela parte
do organismo que o sujeito vem a colocar no tempo em
que se opera sua separação (LACAN, 1966e, p. 848-9,
grifos nossos).15

Toda pulsão é pulsão de morte (mesmo a pulsão
sexual), porque aquilo que está na origem do processo de
constituição do sujeito e, portanto, a motivação
fundamental de todos os seus atos, é essa perda do corpo,
perda da natureza, perda do instinto – em geral, afirmada
como autoevidente, inclusive por Ogilvie, como se não
houvesse nada que valesse a pena discutir no campo da
biologia do comportamento –, enfim, em todas essas
perdas sintetizadas no onipresente discurso lacaniano sobre
a falta, com todas suas consequências teóricas e práticas
(SIMANKE, 2013). O próprio Ogilvie, em outro de seus
15 Cf.

Caropreso e Simanke (2008) para uma discussão dessa posição
lacaniana e uma comparação com as concepções de Freud sobre a
pulsão de morte. Ver também Ogilvie (1992, p. 238-9).
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trabalhos (OGILVIE, 1987), tinha alertado para o risco de
a psicanálise lacaniana, ao aderir ao formalismo
estruturalista, reintroduzir pela porta dos fundos o
mecanicismo que tinha expulsado pela porta da frente
quando da crítica e rejeição do organicismo psiquiátrico em
sua tese doutoral – este seria o “risco estruturalista” de que
fala o autor. Se o mecanicismo da psiquiatria organicista a
colocava em continuidade com o “mortalismo” inaugurado
pela anatomia patológica – ilustrada exemplarmente pela
tese de que a verdade dos processos vitais normais e
patológicos devia ser buscada na inércia do cadáver
submetido ao exame anatômico (FOUCAULT, 1997)16 –, o
retorno a um novo mecanicismo poderia, verossimilmente,
trazer de volta esse mortalismo, igualmente sob uma nova
roupagem. Essa é exatamente a conclusão de Ogilvie,
embora ele agora a enuncie num bem menos crítico e mais
aprovador:
Assim, para o ser humano, há apenas o corpo específico.
O que ele vive em sua carne é o devir e os riscos da
espécie, cujas finalidades objetivas são diametralmente
opostas às suas. O que ele nomeia “seu corpo” designa a
ilusória totalidade que ele crê poder apreender como
representativa de um conjunto no qual os elementos se
adicionariam sem contradição. Mas o corpo que ele vive
é apenas a imagem alienante de uma identificação
constitutiva, ao passo que o real de seu corpo, não
nomeável e não situável não lhe pertence: ele só o
reencontra, propriamente falando, no dia de sua morte
(OGILVIE, 1992, p. 240).

Assim, a ideia implícita no próprio título do
trabalho de Ogilvie pode ser explicitada: assim como Lacan
16 Conforme,

sobretudo, o capítulo VIII, “Abram alguns cadáveres”
(FOUCAULT, 1997, p. 125-150). Ver também Simanke (2002, p. 2032).
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joga com o sentido das expressões “le nom du père” (“o
nome do pai”) e “le non du père” (o “não do pai”) para
conotar a relação entre o significante da função paterna (o
“Nome-do-Pai”) que é reprimido na saída neurótica do
complexo de Édipo e o papel do pai como agente da lei e
da interdição, o autor sugere, nas entrelinhas de sua análise,
que “le nom du corps” (“o nome do corpo”) – o fato de que o
corpo de que fala a teoria lacaniana é, antes de tudo, um
corpo de linguagem – é, em última instância, “le non du
corps” (“o não do corpo”), isto é, uma recusa de amplo
alcance da própria ideia de corporeidade. Daí resulta a
centralidade que o tema da morte adquire na discussão das
relações entre corpo e sujeito.
Não é necessário confiar na palavra do comentador
para admitir essa conclusão: esse mortalismo é bastante
explícito em Lacan, e não apenas na universalização do
conceito freudiano de pulsão de morte. No terceiro período
que este trabalho se propõe a analisar – a partir da virada
dos anos 60, quando o registro do real vem para o primeiro
plano e relativiza consideravelmente as prerrogativas
atribuídas ao registro do simbólico no período anterior –,
uma nova metáfora se acrescenta àquelas até então
utilizadas para exprimir a inércia e a impotência do corpo (a
boneca, o manequim, a estátua, o autômato, etc.), a saber, a
metáfora do cadáver, com a qual essa inércia é
explicitamente caracterizada como uma inércia de morte
(como se apenas os pacientes afetados pela Síndrome de
Cotard soubessem a verdade sobre a condição humana).
Curiosamente, essa terceira etapa do pensamento lacaniano
se distingue por inovações teóricas – o conceito de gozo,
sobretudo, como se verá abaixo – que parecem trazer
consigo a possibilidade da atribuição de uma função mais
efetiva à corporeidade. É necessário, pois, discutir por que
isso não acontece e como o dispositivo de neutralização é,
mais uma vez, restaurado e, em certo sentido, levado às
suas consequências mais extremas.
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Do gozo ao cadáver
A guinada conceitual que caracteriza o pensamento
lacaniano no final dos anos 50 e começo dos anos 60 tem
como traço mais distintivo, no plano metapsicológico17, o
destaque que passa a ser concedido ao registro do real, em
contraste com a importância atribuída ao simbólico no
período anterior. Do conjunto de conceitos introduzidos
nesse momento para exprimir essa nova visão da clínica e
da teoria, destaca-se a noção de gozo, através da qual Lacan
procura dar forma à sua própria concepção daquela
dimensão do psiquismo que Freud situou “além do
princípio de prazer” por meio do conceito de compulsão à
repetição. Embora o termo “jouissance” já viesse sendo
usado regularmente por ele, é apenas a partir do seminário
sobre a ética da psicanálise dos anos 1959-60 (Lacan,
1986b) que Lacan vai claramente diferenciar e até mesmo
opor gozo e prazer18. O gozo funciona como um modo de
recuperar a ideia freudiana de um “além do princípio de
prazer”, na medida em que Lacan reinterpreta o próprio
princípio de prazer como um imperativo neurótico que
compele o sujeito a “gozar o mínimo possível”. O gozo
absoluto seria impossível ou, melhor dito, coincidiria com a
17No

plano clínico há uma significativa reformulação na teoria sobre a
dinâmica do processo analítico, com o virtual abandono do paradigma
da intersubjetividade instituído desde os princípios da década anterior.
Com isso, a transferência vai ser de novo referida a conceito de objeto
(o objeto a lacaniano), embora não no sentido da teoria das relações
objetais tão enfaticamente rejeitada alguns anos antes (LACAN, 1994).
Para uma discussão mais aprofundada desse movimento de revisão dos
pressupostos metapsicológicos e metodológicos da psicanálise
lacaniana, ver Safatle (2005, p. 141-170).
18 Essa

distinção é reminiscente da distinção hegeliana entre Genuss
(gozo) e Lust (prazer), também discutida por Kojève (1971) em quem
Lacan claramente se inspira (EVANS, 1997).
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morte, reencontrando assim, em termos lacanianos, a
relação entre compulsão à repetição e pulsão de morte
desenvolvida por Freud em 1920. Mas ele permanece como
um ideal de satisfação para o neurótico que pode, por
exemplo, no contexto da dinâmica do Édipo, fantasiar que
ele poderia gozar absolutamente do objeto materno, por
exemplo, se as interdições edípicas fossem suprimidas. O
gozo é, assim, a hipertrofia ou o paroxismo do prazer,
levado além do ponto em que o paciente consegue suportálo; o ponto em que ele se converte em sofrimento que, não
obstante, continua sendo fonte de uma satisfação
paradoxal. É por isso que o sujeito pode gozar com aquilo
que o faz sofrer, inclusive seu sintoma neurótico.
O importante aqui é notar o modo como o
conceito de gozo implica a corporeidade. De fato, Lacan
vai mais tarde referir-se ao gozo como uma “substância
corporal” (LACAN, 1975c, p. 26), numa alusão à libido
freudiana com a qual, implicitamente, o compara (EVANS,
1997). De fato, é em torno do conceito de gozo que se
podem encontrar as manifestações lacanianas que parecem
apontar para uma consideração diferenciada do corpo e de
sua função na teoria. Assim, por exemplo, ao discutir a
relação do sujeito com o sintoma orgânico, Lacan recusa
uma visão cartesiana do corpo como extensão e
mecanismo, ancorado, principalmente, na convicção de que
há um gozo do sintoma que precisa ser levado em conta
pelo médico. Ele menciona:
[...] o exílio para o qual a dicotomia cartesiana do
pensamento e da extensão proscreveu o corpo, a qual
deixa escapar completamente de sua abordagem o que
diz respeito, não ao corpo que ela imagina, mas ao corpo
verdadeiro em sua natureza. Esse corpo não é
simplesmente caracterizado pela dimensão da extensão:
um corpo é algo que é feito para gozar, para gozar de si
mesmo (LACAN, 1966c, p. 767).
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Se levarmos em conta como, em muitos momentos,
Lacan parece permanecer próximo de uma visão cartesiana
do corpo (ver acima), afirmações como essas podem ser
entendidas como um esforço velado de autocrítica. Parece
haver, pelo menos, uma tentativa de resgatar a originalidade
do corpo e de se afastar do cartesianismo, que pode ser
incluído entre as fontes filosóficas de sua neutralização.
Nesse mesmo texto, a relação entre gozo, dor, corpo e
sexualidade é explicitamente tematizada, mostrando como
o sentido geral da teorização lacaniana sobre o gozo
converge com essa valorização do corpo que aparece como
uma novidade da teoria:
Pois isso que chamo de gozo, no sentido em que o
corpo o experimenta, é sempre da ordem da tensão, da
coerção, do gasto e, mesmo, da exploração. Há
incontestavelmente gozo no nível em que começa a
aparecer a dor, e sabemos que é apenas no nível da dor
que se pode experimentar toda uma dimensão do
organismo que, de outra maneira, permanece velada
(LACAN, 1966c, p. 768).

Em outras palavras, o gozo e a dor revelam um
organismo que não é mais o corpo simbolizado e
imaginado que Lacan privilegiou até agora e que encobrem
ou distanciam o sujeito da experiência do corpo real. Esse
corpo real, por sua vez, parece perder, com isso, um pouco
de seu caráter negativo que lhe fora antes atribuído. É-lhe
concedido agora um “valor original” que era difícil de
distinguir nas elaborações anteriores. Ainda discutindo as
relações entre psicanálise e medicina, Lacan discute como a
relação médico-paciente coloca em jogo a transferência (ou
a “demanda”19) deste último, num contexto (o da doença)

19“Demanda”

(demande) é o termo pelo qual Lacan se refere à exigência
estritamente pulsional, que ele procura escrupulosamente distinguir do
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em que o gozo do corpo – representado, nesses casos, pelo
sintoma físico – se encontra inevitavelmente em questão:
“É no interior dessa relação fechada, em que tantas coisas
se produzem, que está a revelação dessa dimensão em seu
valor original, que não tem nada de idealista, mas que é
exatamente o que acabei de dizer: a relação com o gozo do
corpo”20 (LACAN, 1966c, p. 769).
O contraste com a atitude anterior predominante –
ou, pelo menos, o esforço para dela se afastar em alguma
medida – transparece na relativização da função
constituinte da linguagem com relação ao sujeito. Como se
viu, a posição teórica geral de Lacan evoluiu de uma teoria
da constituição do sujeito pelo imaginário para uma teoria
da constituição do sujeito pelo simbólico. As fórmulas
clássicas dos anos 50 colocam o sujeito como efeito de uma
operação significante: Lacan diz, por exemplo, que o sujeito
aparece ou se produz no lugar do significado, referindo-se à
sua reinterpretação da fórmula saussuriana do signo
linguístico, em que grafa o significante com maiúscula
sobre a barra e o significado com minúscula sob a mesma
para exprimir a primazia do primeiro (S\s). Na sua visão do
estruturalismo linguístico, o significante não se refere
primariamente ao significado, mas sempre a outros
significantes, com os quais compõe uma “cadeia
significante”, isto é, um sistema fechado de termos
formalmente definidos por oposição e diferença recíproca,
os quais remetem, de forma reversível (“sincrônica”, no
vocabulário da linguística), tão somente uns aos outros, de
maneira tal que o conjunto total das operações possíveis do
sistema pode ser expresso por uma análise combinatória
tipo de exigência protagonizada pelo desejo e pela necessidade orgânica
(LACAN, 1966f).
20 Essa

referência do gozo à corporeidade é reafirmada com bastante
frequência e sem nenhuma ambiguidade: “O gozo está muito
especificamente ligado à existência do corpo” (LACAN, 1973, p. 85).
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(conforme a metáfora lacaniana de um anel formado por
outros anéis encadeados, que, por sua vez, são formados
por outros anéis encadeados e assim sucessivamente até as
unidades mínimas de análise do sistema – os fonemas, no
caso da linguagem, por exemplo). Assim, a fórmula
modificada de Saussure (S\s) – à qual Lacan aprecia referirse como um “algoritmo”, embora ela evidentemente não o
seja – pode ser mais precisamente convertida numa outra
(S1 -> S2\s), na qual o significado se produz pela
articulação ou passagem de um significante a outro na
“cadeia”. É nesse lugar que ele coloca o sujeito, como
efeito dessa operação e, em outros momentos, a fórmula se
escreverá de modo a tornar isso explícito (S1->S2\S). O
corpo, como se vê, não desempenha função alguma nessa
operação, a não ser a de seu suporte material; pode-se
metaforicamente, dizer que se trata de um corpopergaminho, a superfície passiva sobre a qual a letra se
escreve.
Lacan, de fato, utiliza, em diversas ocasiões, a
metáfora do palimpsesto – o pergaminho usado e raspado
para novo uso, no qual a escrita anterior deixa-se ver contra
a luz por trás da atual – para expressar sua visão do
inconsciente e da repressão. Embora ele não a relacione ao
corpo, não parece abusivo, à luz das ideias apresentadas
acima, fazer essa aproximação.
No período que estamos examinando, as coisas
mudam consideravelmente de figura: o corpo passa a ser
apresentado como aquilo que resiste à simbolização e à
Spaltung originária que engendra o sujeito como um ser
inapelavelmente cindido, isto é, como sujeito do
inconsciente: “Não é à sua consciência que o sujeito está
condenado, mas sim a seu corpo, que resiste de muitas
maneiras a realizar a divisão do sujeito” (LACAN, 2001, p.
206). Em outras palavras, se o corpo resiste, se a
simbolização nunca é completa, então algo de corporal
permanece como parte da realidade do sujeito e da
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realidade do inconsciente. Há pelo menos uma restrição à
universalidade do significante e da castração (Lacan
menciona Freud e a castração logo abaixo dessa passagem).
Mas, ainda assim, o corpo não escapa ao estatuto de resto:
ele é aquilo que não se deixa simbolizar. Essa função de
resistência à operação, antes irrestrita, do significante na
produção do sujeito é ainda mais claramente afirmada em
outras passagens:
Esse sujeito não é simplesmente como na teoria
matemática, por exemplo, em que uma série de cadeias
significantes não faz outra coisa a não ser transmitir, de
uma ponta a outra, um único e inequívoco sujeito, aliás,
impossível de localizar sobre qualquer um dos
significantes em questão. Ora, com certeza, produz-se
algo diferente [...] da função, do efeito de linguagem em
toda sua generalidade, que está estreitamente ligado a
esse que é o seu primeiro efeito, a saber, certa participação
do corpo enquanto real (LACAN, 1967, grifo nosso).

Em certos momentos, Lacan chega até mesmo a
revisar suas concepções sobre a função da alteridade na
constituição do sujeito de uma maneira tal que se aproxima
da ideia merleau-pontyana de intercorporeidade
(MERLEAU-PONTY, 1960/1995) inclusive naquilo que
ela comporta de uma recusa de uma visão abstrata ou
idealista da intersubjetividade. Inicialmente, Lacan pensava
a constituição do sujeito na sua relação com a alteridade no
contexto de sua teoria do imaginário: o outro era ali, antes
de tudo, a imagem do outro, nem que fosse a imagem
especular de si mesmo, percebida como externa e alheia
(daí a significação originária e incontornável que eleatribui à
alienação do eu). Depois, a figura do Outro (com
maiúscula, para distingui-lo do “outro” imaginário, grafado
com minúscula) passa a ser identificada com o próprio
conjunto dos termos da linguagem, o “tesouro de
significantes” como Lacan (1966f) se exprime. Haveria dois
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modos, portanto, de acesso ao outro – a imagem e a
palavra –, mas nem o corpo próprio, nem o corpo alheio
desempenham qualquer papel perceptível nesse processo. A
referência ao gozo, no entanto, e o resgate parcial da
corporeidade que esta parece propiciar permitem uma
reconfiguração da relação com a alteridade como se dando,
originariamente, no corpo e através do corpo: o outro goza
do corpo em que se vai produzir um sujeito, e esse gozo é,
ele mesmo, uma parte essencial do processo de
constituição. Essa operação abre para o sujeito, por sua
vez, a possibilidade de um gozo corporal para além do
prazer que pode ser obtido com a mediação da imagem, da
palavra ou da representação.
Com essa referência ao gozo se abre o único ôntico
confessável para nós. Mas não é por nada que ela só se
abra, mesmo na prática, pelas ravinas do lugar do Outro
que aí são traçadas. Foi onde apoiamos, inicialmente, a
ideia de que esse lugar do Outro deve ser situado no corpo e em
nenhum outro lugar, de que ele não é intersubjetividade, mas
cicatrizes sobre o corpo tegumentar, pedúnculos que se
ramificam sobre seus orifícios para agir como preensão,
artifícios ancestrais e técnicas que o corroem (LACAN,
1968, p. 193, grifos nossos).

Abre-se, com isso, espaço até mesmo para a
admissão de certo naturalismo no âmbito da concepção
lacaniana do gozo – e, por conseguinte, do sujeito –, um
naturalismo inencontrável nas ideias antropológicas que o
autor sustentou anteriormente (SIMANKE, 2012). Assim,
Lacan afirma a certa altura: “Eis o que é surpreendente: se
há algo que nos dê a ideia de “gozar de si”, é o animal. Não
se pode fornecer nenhuma prova disso, mas, enfim, isso
parece ser claramente implicado por isso que chamamos de
o corpo animal” (LACAN, 1975a,p. 191).
Forçando talvez um pouco demais a interpretação,
se há espaço para uma intercorporeidade – um
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entrelaçamento corporal com o outro – alicerçada no
conceito lacaniano de gozo, a admissão de que esse gozo se
encontra ilustrado, na sua forma mais depurada, na relação
animal com o corpo permitiria reencontrar aqui algo
semelhante à ideia de uma “interanimalidade”, tal como
proposta por Merleau-Ponty (1995, p. 247; 374): referência
exemplar de um projeto de renaturalização da realidade
humana, ainda que no âmbito de uma concepção
inteiramente renovada de natureza (SIMANKE, 2011a;
2011b).
No entanto, todas essas formulações convivem, em
Lacan, com outras que reafirmam e, no limite, radicalizam
as estratégias anteriores de neutralização de qualquer
referência à corporeidade, tais como aquelas examinadas
mais acima. Em alguns momentos, ambas as atitudes – a de
valorização e de neutralização do corpo –parecem conviver
e debater entre si, como se a teoria se esforçasse por
avançar, mas recuasse continuamente diante do risco
naturalista e objetivista que poderia ameaçá-la como
resultado de um recurso mais efetivo à corporeidade
enquanto tal. Pode-se ver os argumentos e contraargumentos sucederem-se no mesmo texto. Assim, ao falar,
por exemplo, do problema da feminilidade, Lacan diz:
É incontestável que não se possa, enfim, eliminar
absolutamente que o corpo esteja implicado. Então, a
referência ao gozo é, propriamente falando, o que coloca
em questão toda a experiência analítica. Se não houvesse
corpo, não haveria nenhum sentido. (LACAN, 1981a, p.
20)

O conceito de gozo reaparece aqui em primeiro
plano, colocando a referência ao corpo como decisiva para
a concepção da experiência analítica – isto é, a prática
clínica considerada simultaneamente na sua dimensão
existencial e como espaço de teorização – e, mais do que
isso, como condição de sentido. Contudo, logo a seguir,
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como que pensando melhor ou procurando se exprimir
mais rigorosamente, Lacan praticamente desdiz o que foi
afirmado até aqui:
[...] o corpo como tal, vocês viram tanto quanto os
outros que era no nível da linguagem que se
encontravam as linhas de força que faziam com que, seja
para onde for que se leve a bússola, fosse sempre para o
norte que ela se voltava; [...] é que não é preciso que este
seja um norte mítico, não, não é preciso que a língua,
enfim, dê a esse corpo mais corpo linguageiro do que ele
já possui [...] (LACAN, 1981a, p. 21).

Ou seja, parece haver aqui um esforço para resgatar
uma função autônoma do corpo (sempre relacionado ao
conceito de gozo), mas a neutralização retorna em seguida
(sempre relacionada à linguagem e ao significante). Mais
que isso, o conceito mesmo de gozo, que parecia ser o
operador teórico permitindo conceder autonomia ao corpo
no âmbito da subjetividade é, por vezes, remetido a uma
idiossincrasia do “ser falante”, do par l’être lacaniano, isto é,
o ser que é, antes de tudo e essencialmente, linguagem.
Deste modo, a autonomia que esse conceito parecia
oferecer à corporeidade é comprometida na medida exata
em que a sua própria autonomia teórica é limitada e
submetida à ordem de determinação representada pelas
operações da linguagem. Assim, o gozo e sua relação com a
dor podem ter a sua relação orgânica com o corpo
reafirmada num momento: “Deve-se acrescentar aqui – já
que eu acabo lhes propor quatro dessas pulsões parciais –
deve-se acrescentar aqui que há outra dessas, uma que vai
às fronteiras pelas quais o gozo é algo que concerne o
corpo e seus confins. Isso se chama: a dor” (LACAN,
1978b, p. 70).
Mas, no momento seguinte, o próprio gozo – o
gozo sexual, mais especificamente – é novamente reduzido
a uma propriedade do ser falante e, por extensão, da
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própria linguagem, na medida em que é ela que constitui
esse ser:
Gozar de um corpo como tal parece ser algo que seja a
propriedade do ser falante [...]. (Esse algo) que joga entre
o jogado e o gozado, entre os corpos, é alguma coisa que
vem também substituir-se, fornecer o paralelo, o
equivalente, da prática disso que se chama no mesmo
ser, no ser falante, o gozo sexual (LACAN, 1978b, p.
71).

Essa subordinação do gozo sexual à linguagem não
deixa de ter relação com a célebre afirmação lacaniana de
que “não há relação sexual”. Originariamente, esse
aforismo exprime a visão mais tardia de Lacan sobre as
questões de gênero. “Não há relação sexual” é a maneira
que ele encontra de dizer – da maneira retoricamente
exagerada que lhe é habitual – que não existe simetria entre
os sexos. Como ele desenvolve em Encore (LACAN,
1975c), as posições subjetivas do homem e da mulher não
são simétricas, porque a sexuação masculina é sempre
referida à função fálica, enquanto que a feminina pode sê-lo
(no caso da feminilidade histérica) ou não, abrindo-se para
outra forma de gozo à qual Lacan se refere vagamente
como o gozo do Outro ou apenas como o gozo da mulher.
Isso significa que não se pode estabelecer uma relação
ponto a ponto entre o conjunto dos seres sexuados como
masculinos – um conjunto fechado, já que referido
universalmente ao falo – e o conjunto dos seres sexuados
como femininos – um conjunto aberto para outras
possibilidades não determinadas de gozo. Portanto, não há
relação sexual, na medida em que nenhuma
correspondência universal pode ser estabelecida entre “o
homem” e “a mulher”21. No entanto, a fórmula de que não
21Outro

aforismo célebre, relacionado com esse e formulado por Lacan
mais ou menos na mesma época, afirma que “a mulher não existe” (“La
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existe relação sexual pode ser entendida como uma recusa
da própria ideia de intercorporeidade que fora insinuada em
outras passagens, tais como aquelas comentadas acima.
Lacan afirma, entre outras coisas, que “o ato sexual, isso
não quer dizer que ele esteja fundado sobre uma relação
que estaria de alguma maneira inscrita na relação entre os
corpos” (LACAN, 1978a, p. 83).
Diante dessa hesitação e dessas idas e vindas, não é
surpreendente que fórmulas mais explícitas e inequívocas,
semelhantes àquelas que se podem encontrar nos trabalhos
dos anos 50, reapareçam nesse período mais tardio da
produção lacaniana. Elas reafirmam à subordinação do
corpo à linguagem, mesmo que a concepção de linguagem e
o próprio conceito de significante não sejam mais
exatamente os mesmos que Lacan antes importara do
estruturalismo para o interior da teoria psicanalítica. Num
dos textos mais típicos da sua obra tardia e especialmente
valorizado por sua escola (L’Étourdit), essa subordinação é
reafirmada bastante taxativamente:
O corpo dos falantes está sujeito a se dividir em órgãos,
para que seja possível lhes descobrir a função. [...] É
assim que, pelo discurso psicanalítico, um órgão se torna
o significante. Aquele do qual se pode dizer que se isola
na realidade corporal como uma isca, que aí funciona (a
função lhe sendo delegada por um discurso) (LACAN,
1973, p. 12).

O próprio conceito de inconsciente parecera estar
sendo consideravelmente redefinido a certa altura, com
Lacan empurrando para o segundo plano a tese básica, de
femme n’existe pas”), com um traço barrando o artigo definido “La”. Essa
é outra maneira de exprimir a ideia de que não existe relação sexual, a
saber, porque um dos termos dessa relação (“a mulher” não existe), já
que não é possível caracterizar nenhum conjunto delimitado de seres
que possa ser globalmente definido como “a mulher”.
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seus anos estruturalistas, de que ele estaria “estruturado
como uma linguagem” em prol de uma concepção mais
centrada no registro do real, entendido antes de tudo como
o real do corpo. Mas as formulações mais estritamente ligadas
à linguagem também se fazem presentes e ganham força no
final. Assim, ao responder, num debate, uma pergunta de
Catherine Millot, Lacan afirma sem meias palavras: “A vida
no corpo só subsiste pelo princípio do prazer. Mas o
princípio do prazer, nos seres que falam, está submetido ao
inconsciente, isto é, à linguagem” (LACAN, 1981c, p. 3).
Trata-se de uma verdadeira redução da vida humana à
linguagem: esta última é o sopro divino que anima a matéria
corpórea que, de outra maneira, seria inerte. O inconsciente
a que essa linguagem dá forma não pode, portanto, ter nada
que ver com o corpo, na contramão da teorização freudiana
que o concebera cada vez mais, na evolução de seu
pensamento, como um inconsciente pulsional, instintivo,
imerso na corporeidade e representante da herança da
espécie. Não obstante, como sempre, isso não impede
Lacan de caracterizar essa recusa de qualquer vínculo entre
corpo e inconsciente como parte de seu retorno a Freud:
“Isso me levou a falar de um retorno a Freud, a centrar a
questão sobre o que ele mesmo descobriu – a existência do
inconsciente. O inconsciente não tem nada que ver com o
funcionamento do corpo” (LACAN, 1976, p. 139).
Essa recusa da vida – o “mortalismo” (OGILVIE,
1987) que decorre do novo mecanicismo engendrado pelos
dispositivos de formalização de que Lacan lança mão –
assume a sua feição mais características nessa última grande
metáfora a que ele recorre para exprimir sua visão da
corporeidade e que se junta à estátua, à boneca, ao
autômato e às demais mencionadas acima – a saber, a do
corpo como cadáver. Na sua célebre apresentação radiofônica
em que ele apresenta de forma sintética as principais ideias
desse período final de sua produção, Lacan discute
longamente o problema das relações entre corpo e
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linguagem. Primeiro, ele reafirma sua posição de que a
linguagem é corpo, isto é, algo material, de modo a se evadir de
uma acusação qualquer de idealismo: “Eu retorno primeiro
ao corpo do simbólico, que é preciso entender como não
sendo nenhuma metáfora” (LACAN, 1970, p. 61). Esse
segundo corpo se encarna no primeiro – supostamente o
corpo real – e dessa encarnação da estrutura resulta o que a
psicanálise descreve como afeto.
Até aqui se poderia estar diante apenas de uma
crítica a uma concepção ingênua da afetividade como uma
espécie de experiência primordial e independente disso que
humaniza o sujeito desse afeto – o indivíduo humano. Mas
a própria ideia de encarnação perde sentido quando o
corpo no qual essa encarnação supostamente ocorre é, ele
mesmo, definido como não sendo nada mais do que o
suporte potencial da cadeia de significantes, sem nenhuma
especificidade ou realidade própria 22 : “O corpo, se o
levamos a sério, é, antes de tudo, aquilo que porta a marca
própria a situá-lo em uma série de significantes” (LACAN,
1970, p. 61).
Essa própria indiferença com relação ao suporte da
cadeia significante contribui para a compreensão de outras
afirmações dessa passagem que, de outra maneira, soariam
absolutamente surpreendentes, a saber, justamente aquelas
22É

uma espécie de funcionalismo lacaniano, acompanhado, como de
costume, pela tese da múltipla realizabilidade: se o que define o ser é a
função (aquilo que uma entidade faz, não o de que ela é feita, sua
composição substancial), então qualquer sistema que realizar a mesma
função, que for capaz das mesmas ações, é idêntico a qualquer outro
que também o faça. Assim, para o modelo computacional, se a mente é
processamento de informação pelo cérebro (é isso que o cérebro faz) e
se um computador é capaz de processar informação, então o
computador é ou tem uma mente. Não é à toa que Lacan, a certa altura,
dialogou com a cibernética e a teoria da informação no esforço de
formular o que ele chamou de uma teoria materialista da consciência
(LACAN, 1978c). Ver Johnston (2008, p. 65-105) para um comentário
do uso lacaniano da cibernética.
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em que o “mortalismo” de Lacan se enuncia mais
claramente: “É por aí que se constata que, com relação ao
corpo, é secundário que ele esteja morto ou vivo”
(LACAN, 1970, p. 61). Na
sequência, a função mortificante da linguagem na sua
relação com o corpo – já entretida antes no largo uso
retórico que Lacan fizera do mote hegeliano de que “a
palavra é a morte da coisa” – se apresenta numa de suas
formulações mais extremas, sem, no entanto, destoar
grandemente do tom geral mantido pela elaboração
lacaniana dessa questão ao longo de todo o percurso de sua
obra:
Quem não conhece o ponto crítico pelo qual nós
datamos, no homem, o ser falante: a sepultura, ou seja,
aquilo pelo qual se afirma de uma espécie que, ao
contrário de qualquer outra, o corpo morto nela
preserva o que, quando vivo, lhe fornecia seu caráter:
corpo [corps]. Permanece cadáver [corpse], não se torna
carniça o corpo [corps] que a fala habitava, que a
linguagem cadaverizava [corpsifiait] (LACAN, 1970, p.
61).

O jogo de palavras entre os termos franceses “corps”
(corpo) e “corpse”(cadáver) serve, assim, para enfatizar a tese
fundamental de que o corpo, em si mesmo, é apenas
matéria inerte, de que a própria vida que ele possa
manifestar lhe é insuflada de fora por aquilo que faz a
especificidade do homem como ser: no lugar da alma
cartesiana, a estrutura da linguagem. Lacan se pergunta (e se
responde) mais adiante: “Eu animei a estrutura? Bastante,
eu acho [...]” (LACAN, 1970, p. 72). Até pode ser verdade,
mas se Lacan animou a estrutura ao encarná-la no corpo,
isso se deu à custa de fazer a estrutura cadaverizar o corpo
que passa, assim, a abrigá-la. Todas as promessas
entrevistas da possibilidade de um reconhecimento das
potências do corpo na elaboração da teoria sucumbem
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diante do avanço de seus dispositivos de neutralização que
chegam, ao final, à sua formulação mais extrema, a uma
anulação da corporeidade, celebrada na identificação
metafórica entre corpo e cadáver23.
Comentário final
Essas observações destinam-se apenas a fornecer
um ponto de partida para a discussão crítica da atitude
lacaniana diante do problema da corporeidade. Por mais
que a literatura lacaniana coloque frequentemente em
primeiro plano suas contribuições nessa área, o que se
presencia nos diversos momentos em que se pode, ainda
que esquematicamente, periodizar sua produção teórica é
uma reiterada anulação de qualquer efetividade do corpo no
âmbito de sua teoria do sujeito. Essa atitude é bastante
exemplar disso que se denominou acima “neutralização do
corpo”, como uma maneira de designar certa orientação
teórica não de todo infrequente na história da psicanálise.
Na verdade, há evidências suficientes para considerar o
caso lacaniano como uma de suas formulações mais
extremas. Os próximos passos desse trabalho procurarão,
por um lado, aprofundar a discussão da psicanálise
lacaniana esboçada mais ou menos descritivamente acima e
identificar os compromissos conceituais e filosóficos que
dão origem à sua visão da corporeidade – por exemplo, o
Esta não é uma formulação solitária ou excepcional, mas, ao
contrário, bastante típica do período. No debate com Millot
mencionado acima, que tem por temas a morte, o sonho e o despertar,
Lacan joga com o tema literário de que “a vida é sonho” para afirmar, a
seguir, que “o despertar total é a morte – para o corpo” e que “o
despertar do corpo é sua destruição” (LACAN, 1981c, p. 3) – ou seja,
de que o corpo só manifesta enquanto tal na morte. Em outro
momento, ele afirma ainda: “A morte, seja como for que a pensemos, é
puramente imaginária. Se não houvesse ‘corpo’, se não houvesse cadáver, o que
nos faria estabelecer o laço entre a vida e a morte?” (LACAN, 1976b, p.
268, grifo nosso).
23
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cartesianismo renitente de Lacan, para além de todo o
clichê, exaustivamente reiterado pelas escolas, de que se
trata da formulação de uma teoria não cartesiana do sujeito.
Outras instâncias dessa neutralização serão analisadas –
como a releitura laplanchiana da teoria freudiana da
sedução – e contrastadas com as posições freudianas e de
outros teóricos da história da psicanálise, nos quais,
segundo a hipótese de trabalho aqui adotada, uma visão
mais positiva e produtiva do corpo pode ser encontrada ou
que pode, pelo menos, fornecer elementos mais
promissores para se trabalhar nessa direção.
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O páthos da linguagem:
Merleau-Ponty e Clarice
Lispector
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Estado de questão
Uma das mais notáveis conquistas da cultura
contemporânea é a adesão íntima, para não dizer
epidérmica, entre literatura e filosofia. Fora justamente
Nietzsche que, em certa ocasião, sentira agudamente “o
grande embaraço de saber, por exemplo, se a filosofia não
seria ela mesma, literatura” (NIETZSCHE, 1969, p. 69).
Merleau-Ponty, por seu turno, parece ter entrevisto o
quanto, na experiência da linguagem, as tarefas do escritor e
do filósofo se solicitam mutuamente. Desde cedo então
nota que “a tarefa da literatura e aquela da filosofia já não
podem mais ser separadas” (MERLEAU-PONTY, 1996, p.
36), uma vez que a “obra de um grande romancista está
sempre carregada de duas ou três ideias filosóficas” (Idem,
1996, p. 34). É verdade também – mostra ele – que “a
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função do romancista não seja tanto a de tematizar essas
ideias, mas a de fazer existir diante de nós à maneira das
coisas” (Idem, 1996, p. 34). Nesse contexto, “a literatura
jamais foi tão ‘filosófica’ quanto no século XX, pois nunca
refletiu tanto sobre a linguagem, sobre a verdade, sobre o
sentido do ato de escrever” (Idem, 1960, p. 198).
Ora, é o sentido da escrita e, portanto, da essência
da linguagem que são, permanentemente, postos em
questão tanto por Merleau-Ponty quanto por Clarice
Lispector. Ao marcarem um estilo próprio de interrogação
da condição humana 1 , ambos parecem conferir cada vez
mais um estatuto decisivo à experiência da linguagem;
experiência essa movida por certo páthos essencial, qual seja,
uma espécie de torção, “dobra no tecido da linguagem”
(Idem, 2011, p. 205). Essa “dobra” parece ser, realmente,
algo muito ilustrativo no momento em que o escritor e o
filósofo fazem a sua própria experimentação linguística.
Quer dizer: o páthos ali entrevisto é bem mais que um vício
ou um deficiência: pelo contrário, trata-se, na verdade, de
um virtuosismo inerente a esse gênero de experiência. É,
em especial, o que a aviva mais profundamente, para além
de qualquer caráter imperfeito ou errático. Nesse páthos
característico, o que se assiste é uma coesão indiscernível
entre o dizível e o indizível; um paradoxo sui generis que
contagia a práxis da linguagem.
Vejamos, então, mais de perto, como esse contágio
poderia se dar, ou, melhor, como a passagem entre o “dito”
e o “não-dito” está bem longe de ser um simples truque de
mágica, para se desvelar como a razão última do ser próprio
da linguagem, isto é, o seu inacabamento.

1

Como explora também o belíssimo ensaio de (KON, 1998).
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O inacabamento da expressão
Em Sens et Non-Sens, prefacia Merleau-Ponty (1996,
p. 7-8; 8):
Na presença de um romance, de um poema, de uma
pintura, de um filme, válidos, sabemos que houve
contato com alguma coisa, que alguma coisa tornou-se
uma aquisição para os homens e a obra começa a emitir
uma mensagem ininterrupta [...]. O mundo da cultura é
descontínuo como o outro; também conhece surdas
mutações [...]. Na obra de arte como na obra teórica,
assim como na coisa sensível, o sentido é inseparável do
signo. A expressão, portanto, nunca está acabada.

Ao tecer esse comentário, Merleau-Ponty chama a
atenção para um traço geral de toda obra de arte: da
literatura à pintura, passando pelo cinema, há algo de
ininterrupto, descontínuo, inacabado. É como se a alma
que dá vida ao mundo cultural fosse orientada por uma
produtividade inexorável, inesgotável, por princípio. Talvez
aqui resida a força mais própria que uma obra torna-se
capaz de emanar. Tudo se passa como se cada uma
daquelas experiências estéticas portasse uma irresistível
arma de sedução: seu intrépido esforço de exprimir, por
diferentes recursos, o mundo, as coisas, os homens. Ora, se
uma obra como a literatura é um desses prodigiosos
utensílios, isso se deve, sobretudo, à experiência da
linguagem. A literatura é uma dessas artes que,
extraordinariamente, torna a linguagem uma genuína
evocação de experiências; experiências, na maioria das
vezes, intraduzíveis. Sob esse ângulo, a linguagem jamais se
consome no dito, no proferido. Disso parece decorrer um
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inevitável limite de todo formalismo lógico: a ilusória
crença de que uma expressão possa ser completa2.
O que torna o formalismo um contrassenso? O
simples fato de que “o escritor como o tecelão, trabalha às
avessas” (Idem, 1960, p. 56), quer dizer, há uma “vida
sublinguística”, um fundo tácito, alusivo, indireto,
silencioso que a expressão sempre comporta. Esse
intrínseco silêncio é, no entanto, um silêncio falante cujo
sentido não é refletido por uma essência inteligível ou uma
mnemônica marca sonora. É um sentido transcendente aos
signos, uma vez que “o sentido das falas nos invade sem
que seja transportado pelas palavras” (Idem, 2011, p. 163).
É, portanto, “no interior de um mundo já falado e falante
que refletimos” (Idem, 1945, p. 214); mundo no qual o
romance parece reviver tão intensamente, a despeito de
nossos recursos apofânticos. O que a obra faz é
desinteressadamente recriar esse mundo, interpelando-o,
quer dizer, assumir esse exercício gratuito que se vê tão
bem plasmado pelos escritores em geral no momento em
que se deixam tocar pelo páthos ou pela missão impossível
de dar nome ao inominável; enfim, de dizer o indizível. É
esse paradoxo sui generis que se deflagra, a cada instante, na
linguagem, revelando, à flor da pele, seu triunfo e fracasso
constitutivo, pressentido também por Clarice Lispector
(1979, p. 172, grifo nosso):

É que “a expressão filosófica assume as mesmas ambiguidades que a
expressão literária” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 36-37). Por isso,
uma experiência como a do “silêncio” ou do “não-dito” nada
exprimiria, já que não passaria de um discurso vazio ou estéril. Eis a
“alternativa do positivismo lógico: ou sentido, isto é, relações formais,
ou não sentido e não podemos dizer nada” (Idem, 2011, p. 74-75). É o
que, por exemplo, sentencia Wittgenstein, ao fim do Tratactus: “Sobre
aquilo que não se pode falar, deve-se calar” (WITTGENSTEIN, 1994,
p. 281).
2
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Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de
se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à
medida que não consigo designar. A realidade é a
matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la
– e como não acho. Mas é do buscar e não achar que
nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente
reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por
destino tenho que ir buscar e por destino volto com as
mãos vazias. Mas – volto com o indizível. O indizível só
me poderá ser dado através do fracasso de minha
linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho
o que ela não conseguiu.

O destino da linguagem, aqui revivido pela
escritora, como uma eterna busca se lança sempre mais
numa espécie de zona de tráfico entre o dito e o não-dito.
Quando o dizer parece, à primeira vista, triunfar
apofanticamente, malogra em seu intento último. Vê-se de
mãos vazias, uma vez que não consegue apreender o
movimento daquilo que se revela como sendo a sua
contrapartida mais secreta, o indizível. Como descreve
Castoriadis: “Aquilo que não pode ser dito é aquilo que, de
fato, se diz; o indizível é a dizibilidade ela mesma; é o que
faz com que haja o dizível” (CASTORIADIS, 1971, p. 77).
Retrata então Merleau-Ponty (1998, p. 69) que, como uma
“inscrição linguageira no mundo”, “a fala literária diz o
mundo” (Idem, 1968, p. 41); o romance “diz” para além do
que “não diz”. Ora, é esse ardil ou sutil dublagem que, a
cada momento, a linguagem fulgura, de maneira
misteriosamente extraordinária: “o mistério é que, no
momento mesmo em que a linguagem está assim obsedada
por si própria, lhe é dado, como que por acréscimo, abrirnos a uma significação” (Idem, 1969, p. 162). A abertura à
experiência do sentido apenas torna evidente o fato de que
a linguagem devora os signos, vivendo à beira deles,
lateralmente. Eis porque “as palavras devem ser
compreendidas conforme suas implicações laterais, não
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menos que em sua significação manifesta e frontal” (Idem,
1968, p. 160). É que “a interexistência sensível da escrita
arrasta também uma interexistência do sentido” (Idem,
1998, p. 69). Entre o explícito e o implícito há uma tensão
inexaurível, na medida em que as palavras “habitam as
coisas e veiculam significações, longe de ser o simples sinal
dos objetos e das significações” (Idem, 1945, p. 207). Ao
fazer morada nas coisas, a palavra aprofunda a sua
ambiguidade própria como um mistério ontologicamente
radical. “Tal é o destino da literatura quando boa”,
prefigura Merleau-Ponty, na medida em que “possui um
sentido mais rico, talvez, um sentido diferente daquele que
o autor lhe deu” (Idem, 1960, p. 33).
Há na linguagem um encanto radical, ou seja, uma
curiosa metamorfose que a obra põe em cena. O livro pulsa
naquele que lê ou escreve um sentido que não se consome
em seu caráter verbal, puramente sintático. Projeta-se, aliás,
para além deste. Há aí outro gênero de sintaxe, uma
“sintaxe que praticamos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.
50); “uma sintaxe do contexto” (Idem, 2011, p. 57) que
transcende, a rigor, a sintaxe de um “saber verbal exterior”.
Essa sintaxe primordial possui já um agenciamento interno:
abre a própria voz do silêncio como sentido pré-linguístico
no entremeio mesmo de todo emprego apofântico. O tácito
se enovela no tético e vice-versa. Movimento de tensão,
isto é, dialética incessante entre o pronunciável e o
impronunciável já que o que está em jogo é a tarefa de “ver
o sentido e não apenas de ver a razão do sentido” (Idem, 2011,
p. 104; grifo nosso). A abrir-se como um campo de tensões,
a linguagem cada vez mais traz à tona certo contexto de
práxis em que “assistimos a gênese da significação” (Idem,
2011, p. 107).
É sob tal registro que a experiência transcendente
da linguagem se desdobra como práxis intersubjetiva,
operando uma só comunhão carnosa, em que o “mesmo”
se faz “outro”, o autor se confunde no leitor e, este, vice-

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Marcos José Müller (Orgs.)

177

versa, se vê naquele. É o que retrata Bachelard (1978, p.
189; 190):
Todo leitor, um pouco apaixonado pela leitura, alimenta
e recalca, pela leitura, um desejo de ser escritor. Quando
a página lida é bela demais, a modéstia recalca esse
desejo. Mas o desejo renasce. De qualquer maneira, todo
leitor que relê uma obra que ama sabe que as páginas
amadas lhe dizem respeito […]. Nessa admiração que
ultrapassa a passividade das atitudes contemplativas,
parece que a alegria de ler é o reflexo da alegria de
escrever, como se o leitor fosse o fantasma do escritor.
Ao menos, o leitor participa dessa alegria da criação que
Bergson considera como signo da criação.

Ou, ainda, na fina observação de Valéry (1935, p.
42),
[...] ninguém poderia pensar livremente se seus olhos
não pudessem largar outros olhos que os seguissem.
Assim que os olhares se prendem, já não somos
totalmente dois e há dificuldade em ficar só. [...] Tu
tomas a minha imagem, minha aparência, eu tomo a tua.
Não és eu, uma vez que me vês e eu não me vejo. O que
me falta é esse eu que tu vês. E a ti, o que falta é tu que
eu vejo. E por mais que avancemos no conhecimento
um do outro, quanto mais refletirmos, mais seremos
outros”.

Não há como ignorar, nesse nível de experiência,
uma espécie de entrelaçamento místico entre o leitor e o
texto como um só gesto transfigurado a dois: “na ordem da
fala, cada escritor tem consciência de visar o mesmo
mundo do qual os outros escritores já se ocupavam. Nessa
perspectiva, o mundo de Balzac e o mundo de Stendhal
não são como que planetas sem comunicação”
(MERLEAU-PONTY, 1945, p. 221). A literatura se torna,
desde então, uma criação e (re) criação a dois, em que autor
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e leitor se comunicam. A linguagem opera, portanto, para
além de todo solipsismo. Por outro lado, esse encanto
intersubjetivo só é possível porque há no texto um
movimento de transcendência inseparável no próprio leitor
ou até mesmo no ouvinte:
Quando se lê um texto diante de nós, se a expressão é
bem-sucedida, não temos um pensamento à margem do
próprio texto. As palavras ocupam todo o nosso
espírito, elas vêm preencher exatamente nossa
expectativa e nós sentimos a necessidade do discurso,
mas não seríamos capazes de prevê-lo já que somos
possuídos por ele. O fim do discurso ou do texto será o
fim de um encantamento. (MERLEAU-PONTY, 1945,
p. 209).

O encanto reside propriamente nisso: sou arrastado
para um universo de sentido, um mundo de significações.
O papel, as letras nele impressas, meus olhos e meu corpo
só existem ali como o mínimo de encenação necessária a
alguma operação visível. Nesse instante, a expressão se
apaga diante do expresso, como na experiência do
garotinho que, pela primeira vez, se surpreende ao abrir o
livro, cuja história acaba de ser narrada pela avó: “Pois sim!
Então onde está a história? Eu só vejo negro e branco”
(MERLEAU-PONTY, 1945, p. 460). O que chama a
atenção, nessa emblemática narrativa, é o fato no qual, seja
para a criança, seja até mesmo para o adulto, a composição
gráfica do livro não é toda a experiência linguística. A
questão é que, embora a história narrada pela avó não
prescinda dos expedientes tipográficos, tais recursos
constituem-se apenas um acesso secundário por meio do
qual a história, aos poucos, se constrói. Aparentemente essa
situação poderia sugestionar a crença de que a história
emite apenas ideias ou símbolos a serem reconstituídos
graficamente, reforçando, pois, a ilusão, no próprio texto,
de uma relação exterior e mnemotécnica entre a expressão e o
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expresso, a linguagem e o pensamento. Fosse isso verdade,
isto é, “inscrita no papel ou confiada à memória, ela não
nos serviria para nada se de uma vez por todas não
tivéssemos adquirido a potência interior de interpretá-la”
(Idem, 1945, p. 449). Em tal contexto, quando a linguagem
toma sentido para a criança? Quando, prodigiosamente, cria
situação para ela, abrindo novas dimensões, novas paisagens.
O sentido aí “excede a linguagem e o pensamento
constituídos, vindo a se exibir magicamente durante a
encantação linguística, assim como a história saía do livro
da avó” (Idem, 1945, p. 460). Só há encanto porque a
linguagem opera, admiravelmente, a astúcia de passar
despercebida, dissimulando-se a ponto de ocultar a “letra”,
ou melhor, transcendendo-a.
Em tais condições, “somos, então, transportados
para o centro do livro, reencontramos a fonte” (Idem,
1945, p. 208), ou seja, emerge uma significação existencial
agora liberta do cativeiro da pura sintaxe já que não há
“análise que possa tornar a linguagem clara e expô-la diante
de nós como um objeto” (Idem, 1945, p. 448). Ao mesmo
tempo, porém, em “todas as partes a expressão é criadora e
o expresso é sempre inseparável dela” (Idem, 1945, p. 448)
como um só acontecimento em que a própria expressão faz
com que a significação exista e aflore no próprio coração
do texto. O texto não se consome no dito, no proferido.
Abre-se, antes, para o não-dito. Abertura fundamental de
uma práxis em que o escritor trabalha, a todo tempo,
tomando a obra como húmus, matéria-prima. Se ele (em
comunhão com o leitor) sabe, em especial, sentir prazer
pelo texto é porque essa mais fina sensibilidade é
acompanhada, inexoravelmente, por outra: a da dor de um
parto interminável realizada, com sangue e suor, como um
nascimento contínuo, já que o texto é prenhe de
significações. As palavras então germinam no silêncio de
seu páthos originário; paradoxo do qual Clarice Lispector
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jamais se desprende, justamente porque nunca separara a
sua própria vida e destino do exercício da linguagem.
O páthos da linguagem
Clarice tem absoluta consciência de que escrever é
uma arte exploratória, ou, ainda, uma práxis predatória:
Então escrever é o modo de quem tem a palavra como
isca: a palavra pescando o que não é palavra. Quando
essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma
coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha,
poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa
a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a.
O que salva então é escrever distraidamente
(LISPECTOR, 1980, p. 21; 1984, p. 605).

À maneira do pescador, o escritor é movido sempre
por esse malogrado exercício de iscar. No momento em
que se acredita fisgar alguma coisa, a palavra se vê tomada
de uma súbita descoberta: reconhece a sua cara-metade, ou
seja, a “não-palavra”. Seu destino parece já estar selado para
sempre: o sentido que ela tenta evocar é, na verdade,
inapreensível. O que é a entrelinha? A mesma destinação
gêmea, sem a qual a palavra jamais é palavra. Uma vez
atraída pela isca, a não-palavra dá vida à palavra. Por isso, a
mordedura ou fisgada na entrelinha do não-dito não se
fecha num ciclo. Um novo movimento aí tem origem
deflagrando o parto perpétuo da significação como páthos.
É esse destino que a romancista jamais renega. Ela
o assume corajosamente, pois compreende que escrever é
como jogar anzóis, lançar iscas, atirar redes, mesmo
estando consciente de que “o mar nem sempre está pra
peixe”. Se a verdade, conforme metaforiza Merleau-Ponty
(1969, p. 179), é como o crustáceo que sempre “caminha
para trás, voltando para o seu ponto de partida”, é porque
ela não é um bem que se possui; pelo contrário, escapa-nos,
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como que distraidamente, das mãos. Sua posse é escorregadia.
Tal como um “bagre ensaboado”, é deslizante, fugidia,
indomável. “Eis porque a escritura não saberia se sujeitar a
uma finalidade ou regra predeterminada” – comenta Plínio
W. Prado Jr (1989, p. 27) – pois “a arte de captar a nãopalavra se exerce lá onde o conceito não reconhece nada,
indizivelmente. Ela provém de algo como um jogo livre entre
necessidade e contingência, uma lógica paradoxal que, no
idioma clariciano, concerne à fatalidade do acaso”. Conforme
esse idioma, a escritura antes repousa sobre uma lacuna,
isto é, a de que as palavras e as frases ocultam um vazio
branco do qual, entretanto, dependem. É o que,
novamente, relata Lispector (1980, p. 14): “O que te falo
nunca é o que eu te falo é sim outra coisa. Capta essa coisa
que me escapa e, no entanto, vivo dela e estou à tona de
brilhante escuridão”. Lacuna, vazio indeterminado,
entrelinha, subentendido, “impensado, ausência”: eis o
retrato “invisível” e “indizível” que perpassa a vida
clandestina, anônima, como o submundo mais próprio da
palavra. O indizível não é exatamente o que não soube ser
dito ou proferido. “Não é o ‘menos’; é o excesso do que se
quer dizer sobre o que se diz” (CHAUÍ, 2002, p. 39)3. Não
é uma ausência absoluta, mas ponto de passagem, presença
carnal, no sentido evocado por Drummond de Andrade
(2002, p. 1236): “Por muito tempo achei que a ausência é
falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo.
Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim”.
Esse paradoxo é o páthos do mistério: “o mistério da
linguagem está em que só exprime quando se faz esquecer e
só se deixa esquecer quando consegue exprimir” (CHAUÍ,
2002, p. 187). A linguagem é esse esforço iscante de
apreender a entrelinha fugaz. Ora, aqui, Clarice é visceral. A
palavra é carnívora, ou melhor, canibal, pois se alimenta da
não-palavra. Por isso, cisca, fisga, isca. A palavra, de súbito,
3

Cf. ainda: (SILVA, 2011; 2012).
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reconhece a “não-palavra” como sua irmã gêmea; seu
irmão “silêncio”. São siameses, da mesma espécie. Clarice
então pode dizer: “as minhas desequilibradas palavras são o
luxo de meu silêncio” (LISPECTOR, 1980, p. 12). Esse
fato expõe a escritora diante da árdua questão: “Não tenho
uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu
não forçar a palavra a mudez me engolfará para sempre em
ondas” (LISPECTOR, 1979, p. 16).
Ora, esse esforço da linguagem, arduamente,
engajado, toma forma ou ganha realce na maneira como
Clarice dá vida aos seus personagens. É nesse contexto, por
exemplo, que Joana, protagonista de Perto do Coração
Selvagem, cumpre um papel decisivo. Clarice subverte, já
nesse primeiro trabalho, a linguagem romanesca clássica,
fragmentando a própria narrativa a partir da atmosfera
interna do personagem. O tempo ficcional não é linear,
estático, fechado, mas descontínuo, transitório e aberto,
mesclando presente e passado, alternadamente. A narrativa
se compõe de duas partes. Na primeira, dividida em nove
capítulos, há dois planos que se alternam: o da infância e o
da vida adulta da personagem. A sua história transcorre no
presente sendo montada por flashes, fantasias, memórias, a
adoção pela tia após a morte do pai, mas também o enlace
conjugal contraído com Otávio, noivo de Lídia, sua prima.
A segunda parte, constituída por dez capítulos, se
desenvolve em torno do seu fatídico matrimônio sem filhos
além do adultério do marido. Completamente entregue aos
afazeres domésticos, “é tristemente uma mulher feliz”.
Traída e logo mais abandonada, dá-se início, a sua
libertação a ponto de sentir o mundo em sua plenitude,
viajando e interrogando seu eu mais profundo. Joana passa,
então, a personificar o limite tênue e tenso entre o ser e o
não-ser que perfaz o drama da existência. Geniosa, mas, ao
mesmo tempo, frágil, ela se instala sob dois registros
espaciais opostos: o do “espaço fechado” da casa da tia, do
internato, do casamento que a aprisionam e o “espaço
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aberto” que a liberta (o mar, a natureza, a rua). Buscando
desvendar, a todo custo, o sentido último da sua condição a
personagem revive seu páthos incontornável, buscando
novo espaço, respirando novos ares e reconstruindo outro
mundo como pano de fundo. Nesse deslocamento
essencial, aqui operado pelo romance, “a viagem de Joana,
ao final do livro, é um sair de qualquer parte para um lugar
indefinido, que não se sabe onde fica [...]. em que as
paisagens traduzem aspectos parciais de uma só situação
global; exteriorizam, integralmente, em cada caso, o ser-nomundo da existência humana. (NUNES, 1969, p. 114).
Esse “espaço” clariciano não é, todavia, um espaço
físico, mas um universo cinestésico no qual se move o
personagem. Joana se vê interrogando-se sobre o que sente.
Reconhece possibilidades latentes. Assume o risco de
concretizá-las, pois “por que recusar acontecimentos?”
Ora, “tem-se muitos ao mesmo tempo, é preciso sentir de
várias maneiras, reconhecer a vida em diversos pontos”
(LISPECTOR, 1994, p. 123). Por isso, o amor não basta. A
inquietude, aqui, é mais do que a capacidade de amar. O
que é agora amor no instante seguinte pode tornar-se ódio.
No fundo, a raiva é amor que se ignora: “Amor tão forte
que só esgotava sua paixão na força do ódio. Agora sou
uma víbora sozinha” (LISPECTOR, 1994, p. 50). Assim,
reflexiva, distanciada de si mesma, num ânimo
profundamente especulativo, a personagem de Clarice não
coincide com os sentimentos e com as paixões que
experimenta. Tudo se passa como se ela revivesse, por
vezes, a uma incessante metamorfose de seus estados
afetivos. Aqui, estamos bem longe, é verdade, de uma
construção psicologista do personagem, mas, também,
tecnicista quanto à maneira de dizer o mundo, o outro e a si
mesmo. O personagem construído é ontológico de modo
que Perto do Coração Selvagem dramatiza esse páthos íntimo e,
ao mesmo tempo, vital entre a existência e a linguagem, a
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identidade pessoal e o Ser, num só movimento concêntrico.
O que a narrativa sugere é o fato de que
Uma parte do que somos, o Eu individual, sintetizando
atitudes, sentimentos e pensamentos, é formado pelos
conceitos que constituem a nossa herança cultural,
socialmente transmitida, e aos quais corresponde um
modo peculiar de expressão, que se consubstancia nas
formas da língua que falamos, nas palavras-chave, nos
clichês verbais utilizados para o entendimento cotidiano
e para a satisfação das necessidades práticas [...]. Tudo se
passa como se houvesse uma harmonia preestabelecida
entre pensamento e coisa, como se, desde que o homem
é homem, palavras e realidade, elementos da mesma
natureza, concordantes e até idênticos, tivessem
crescidos juntas. (NUNES, 1969, p. 131).

Essa harmonia não elimina, contudo, o paradoxo
dos paradoxos: na busca de dar expressão ou falar de si
própria, Joana revive aquela experiência da “não-palavra”,
alhures aludida. No fundo, ela se vê, tête-à-tête com o seu
páthos fundamental: as palavras, quando proferidas, formam
uma casca verbal, pois se torna vão exprimir tudo o que se
é:
É curioso como não sei dizer quem sou, pensa Joana.
Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo,
tenho medo de dizer, porque no momento em que tento
falar não só não exprimo o que sinto, como o que sinto
se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo
menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que
eu digo (LISPECTOR, 1994, p. 17).

Páthos implacável: “A linguagem exprime tanto pelo
que está entre as palavras quanto pelas próprias palavras,
tanto pelo que não diz quanto pelo que diz” (MERLEAUPONTY, 1969, p. 61-62). Entre os “fios de silêncio com
que é tramado o tecido da fala” (Idem, 1969, p. 64), a
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personagem busca dizer o indizível como “experiência
ainda muda a ser conduzida à expressão pura do seu
próprio sentido” (HUSSERL, 2001, p. 74). Se trata,
parafraseando Merleau-Ponty (1945, p. x), de “trazer
consigo todas as relações vivas da experiência, assim como
a rede traz do fundo do mar os peixes e as algas
palpitantes”. Ao se lançar em sua “arte pesqueira”, em mais
uma tentativa linguística, a personagem clariciana, como
mostra Nunes, se vê às voltas com o seu páthos inalienável.
O ser que conquistamos não é, pois, aquele para o qual o
nosso desejo tende, mas aquele que a expressão capta e
constrói, e que é, de qualquer modo, uma realidade
provisória, mutável, substituível, que oferecemos aos
outros e a nós mesmos. Daí a relativa falência da
expressão, afetando a comunicação entre os homens.
Não nos comunicamos plenamente de ser para ser,
segundo o ideal da reciprocidade das consciências. Cada
qual está se construindo, cada qual está fabricando, com
o auxílio de palavras velhas ou novas, a idéia de si
mesmo [...]. As tentativas de Joana para escavar, por
baixo da muralha da expressão verbal, uma saída para a
realidade pré-lingüística, ainda são frágeis, inconsistentes
e vagas. Apenas denunciam uma ambição romântica,
externada com vigor expressionista [...]. Diante da moça
inquieta, as palavras constituem em obstáculos,
separando-a do mundo verdadeiro. Sua prisão é a
linguagem. (NUNES, 1969, p. 133).

Nessa perspectiva, se Joana é detida ou contagiada
pelo páthos da linguagem, é porque os desejos, os
sentimentos não possuem uma referência unívoca: “Presa.
Onde está a imaginação? Ando sobre trilhas invisíveis.
Prisão, liberdade. São essas as palavras que me ocorrem.
No entanto, não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis,
sinto-a. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem
nome” (LISPECTOR, 1994, p. 61). A prisão de Joana no
mundo das palavras projeta, desde a infância, um destino já
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selado, em virtude de seu páthos constitutivo: se as palavras
não passam de “seixos duros rolando no rio”, é porque se
torna imperante inventar a própria realidade, isto é, criar
palavras novas, lançar novas iscas. É esse propósito que,
quando já adulta, a personagem persegue obstinadamente
ao ensinar, ao misterioso e solitário amante, a palavra
lalande:
Ela contara-lhe, certa vez, que em pequena podia brincar
uma tarde inteira com uma palavra. Ele pedia-lhe então
para inventar novas. Nunca ela o queria tanto como
nesses momentos. – Diga de novo o que é Lalande,
implorou a Joana. – É como lágrimas de anjo. Sabe o
que são lágrimas de anjo? Uma espécie de narcisinho,
qualquer brisa inclina ele de um lado para outro. Lalande
é também mar de madrugada, quando nenhum olhar
ainda viu a praia, quando o sol não nasceu. Toda vez que
eu disser Lalande, você deve sentir a viração fresca e
salgada do mar, deve andar ao longo da praia ainda
escurecida, devagar, nu. Em breve você sentirá Lalande.
(LISPECTOR, 1994, p. 150).

Joana cria um jogo de linguagem; aprecia,
especialmente, brincar com as palavras. “Lalande” é como
uma espécie de “palavra mágica”, “a abracadabra de Joana”
(VARIN, 1990, p. 57). Ela inventa, tenta extrair o máximo
de cada palavra criada, mostrando o quanto a epifania da
linguagem é inesgotável. Estamos presos, na verdade, a um
paradoxo abissal. A linguagem é essa experiência levada em
seu limite extremo, ou seja, de inventar sempre, malgrado o
seu caráter de falibilidade, incompletude, ambiguidade. O
silêncio ou a não-palavra aí emergem como uma práxis
não-verbal, domínio presuntivo inominável, mas, ao
mesmo tempo, requerido pelo nomear. Nomear – vale
reiterar – é essa tentativa, mesmo malograda, de iscar,
pescar, fisgar. Se a expressão de Joana se torna caótica, é
porque ela não consegue permanecer mais cômoda nos
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limites da velha gramática. Prefere, antes, assumir pra valer,
esse destino sisífico. O fundamental é experimentar, custe o
que custar, palavras fluentes, palavras-vida, que criam
verdadeiramente. Ora, se a palavra encerrasse um sentido
unívoco, então pereceria seu virtuosismo mais próprio, isto
é, de explorar o seu fundo tácito, como no fundo do mar, o
pisciano sentido evocado. O fato é que “a linguagem
duplica completamente cada palavra como uma SubPalavra
– ou, antes, que cada palavra não é senão uma dobra na
palavra, que ela é, em sua natureza, figura sobre um fundo”
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 271). O páthos toma, de
vez, forma de uma Gestalt, ou melhor, a Gestalt é, na
verdade, a expressão de um páthos radical. A figura (palavra)
se reconhece tributária desse fundo (subpalavra) como seu
duplo, sua dublagem mais essencial. Sem esse
reconhecimento, a não-palavra não imergiria e, desse
modo, vã tornaria a meditação da personagem quando
descobre: “No meu interior encontro o silêncio procurado”
(LISPECTOR, 1994, p. 81).
Trata-se, aqui, de um silêncio não gratuito. Ele
traduz o avesso do dizível. Sem o fundo de silêncio, o dizer
careceria de sua expressividade mais autêntica. É o que leva
a personagem a confessar: “a palavra estala entre meus
dentes em estilhaços frágeis” (LISPECTOR, 1994, p. 78).
Joana tenta morder a isca; a palavra está ali, precisamente
ali, entre os seus dentes, em frágeis fragmentos. A tarefa,
no entanto, não se dá por concluída. É seu destino. É seu
páthos assumir esse fracasso ou limite, sem dúvida, tenso,
mas absolutamente essencial. O que Joana põe a toda prova
é, a bem dizer, o jogo ambíguo da existência, a própria
indiferenciação primordial entre o dizível e o indizível. Na
busca do coração selvagem da vida, ela só pode mesmo chegar
perto... Ao se distanciar das mulheres que se aquecem entre
quatro paredes, ela pressente que há mais sensações que
palavras. Que, ainda, não há modo de dizer o que se sente,
já que, quando muito, pode-se apenas, misteriosamente,

188

Merleau-Ponty em Florianópolis

aludi-los. Há aí, como bem observa Martínez, um só estado
de questão simétrico, o “problema da falta de linguagem e
da linguagem da falta” (MARTÍNEZ, 2013, p. 284) como
signo do páthos fundamentalmente revivido:
O ponto nevrálgico ou, dito mais severamente, o ápice
do fracasso das personagens de Clarice Lispector se dá,
precisamente, na aparente corrida pela coincidência
entre um sentimento e sua expressão linguística, pela
procura de uma expressividade sincera ou na tentativa de
que o sentimento seja traduzido numa linguagem
autêntica (MARTÍNEZ, 2013, p. 279).

A voz do personagem que não encontra eco se
torna audível, ao menos, nesse fundo de silêncio como
núcleo vivo desde onde o sentido é sempre nascente. Tudo
se passa como se o leitor fosse conduzido para uma espécie
de “centro mimético”, compreendido sob dois aspectos:
primeiramente, uma
[...] mimese como afecção interior do mundo exterior
vivida como páthos, mais próxima de nosso uso da
palavra patologia, isto é, vivenciada como uma dor que,
quanto mais íntima, mais incomunicável e, em segundo
lugar, o fato de que essa incomunicabilidade do íntimo
permite com que os diálogos entre os personagens
criados por Lispector sejam antes a confirmação do que
a superação da infinita solidão em que se encontram. As
personagens de Lispector sabem demais para se
conformarem com o cotidiano e, ao mesmo tempo,
sabem muito pouco para expressarem e superarem os
limites desse cotidiano que as angustia (MARTÍNEZ,
2013, p. 277).

É essa fenomenologia do páthos inscrita em cada
personagem clariciano que dá a tônica do caráter cada vez
mais ontológico da ficção literária. Esse reconhecimento
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põe em questão o estatuto filosófico que permeia tal
produção tendo como vetor privilegiado, como vimos até
agora, a experiência da linguagem.
Literatura e filosofia da existência
A riqueza de uma obra literária é incomensurável.
O que se pretendeu minimamente traçar até então foi um
recorte existencial, um possível quadro fenomenológico
que parece cada vez mais estar presente na atmosfera
ficcional clariciana. É o que Benedito Nunes perspectiva:
O desenvolvimento de certos temas importantes da
ficção de Clarice Lispector insere-se no contexto da
filosofia da existência, formado por aquelas doutrinas
que, muito embora diferindo nas suas conclusões,
partem da mesma intuição kierkegaardiana do caráter
pré-reflexivo, individual e dramático da existência humana,
tratando de problemas como a angústia, o nada, o fracasso,
a linguagem, a comunicação das consciências, alguns dos quais a
filosofia tradicional ignorou ou deixou em segundo
plano [...]. Qualquer que seja a posição filosófica da
escritora, o certo é que a concepção-do-mundo de Clarice
Lispector tem marcantes afinidades com a filosofia da
existência. (NUNES, 1969, p. 93; 94).

Earl E. Fitz também parece reiterar esse viés
interpretativo, em que o romance clariciano dá vazão a uma
visão fenomenológica da existência:
A ficção fenomenológica de Clarice Lispector é uma
meditação (sempre poética) em torno do ato cognitivo
do ser humano, um ato sempre recíproco em que o
sujeito (a consciência humana) e o objeto (“as outras
coisas” no mundo) se relatam dinamicamente.
Personagens como Joana [...] bem representam o que
Heidegger queria expressar como a palavra “Dasein”,
que se refere ao estado consciente (do ser humano) de
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existir no mundo, e o que Husserl queria dizer com a
expressão famosa, “Zu den Sachen Selbst” (“às coisas
mesmas”). (Fitz, 1989, p. 34).

Clarice: uma fenomenóloga, portanto? É preciso
medir melhor o real peso de tais comentários. O que, em
rigor, a crítica não tarda em assinalar é que inexiste na
concepção-de-mundo clariciana, qualquer influência
externa ou direta de alguma teoria filosófica. “Não se
pretende afirmar, com isso”, volta a notar Nunes (1969, p.
93-94):
Nem que a ficcionista vá buscar as situações típicas de
seus personagens na filosofia existencial, nem que as
intenções fundamentais de sua prosa só desse conjunto
de doutrinas receba o impulso extra-artístico que as
justifica e anima. No entanto, é sempre possível
encontrar, na literatura de ficção, principalmente na
escala do romance, uma concepção-de-mundo, inerente à
obra considerada em si mesma, concepção esta que
deriva da atitude criadora do artista, configurando e
interpretando a realidade.

O que cabe observar é que o impulso literário em
Clarice talvez se explique muito mais pela necessidade vital
de se compreender a si mesma e ao mundo do que elaborar
um “sistema” ou “ideia filosófica”. A romancista sempre se
resguardara não só quanto a isso, mas, até mesmo quanto a
certo formalismo acadêmico no sentido de seguir alguma
escola ou construir carreira profissional como escritora ou
literata. Sob esse aspecto, não deixa de ser revelador que,
em vida, ela tenha recusado tal pretensão, frequentemente
enfadando-se quando, inclusive, a reportavam de intelectual:
Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é
quando me chamam de intelectual e eu digo que não
sou. [...]. Ser intelectual é usar, sobretudo, a inteligência,
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o que eu não faço: uso é a intuição, o instinto [...].
Literata também não sou porque não tornei o fato de
escrever livros “uma profissão”, nem uma “carreira”.
Escrevi-os só quando espontaneamente me vieram, e só
quando eu realmente quis. (LISPECTOR, 1984, p. 216217).

Em tal testemunho, vemos uma escritora que
jamais encara a sua experiência como um ofício
profissional, visando alcançar, quem sabe, alguma
notoriedade acadêmica. O seu trabalho parece traduzir-se
mais como um incansável esforço, realizado a duras penas.
“O que estou te escrevendo” – advertia – “não é para se ler
– é para se ser” (LISPECTOR, 1980, p. 38; grifo nosso). Daí
a reiterada ojeriza ao rótulo de intelectual: “As pessoas que
falam de minha inteligência estão na verdade confundindo
inteligência com o que chamarei agora de sensibilidade
inteligente. Esta, sim, várias vezes tive ou tenho”
(LISPECTOR, 1984, p. 215). Não há como ignorar, sob
esse aspecto, o caráter intuitivo de sua obra, como avista
Nunes (1969, p. 113):
A originalidade com que se apresenta, na obra de Clarice
Lispector, a intuição do sentido ontológico da existência
humana, que é o fulcro das correntes existenciais,
transparece no esquematismo e na tipificação com que a
romancista estrutura os seus personagens [...]. São
personagens esquemáticos, cujos traços individuais
apenas emolduram a inquietação que os consome e que
se sobrepõe à identidade pessoal de cada um deles.

Instintiva e intuitiva, a ficção de nossa autora
parece cumprir aquele desígnio que Merleau-Ponty
identificara em todo grande romancista, a saber, o seu
alcance ontológico. Ao comentar L’Invitée, de Simone de
Beauvoir, o filósofo notara: “O drama não é, portanto,
psicológico, é metafísico” (MERLEAU-PONTY, 1996, p.
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42). Ora, é exatamente esse salto ou deslocamento essencial
que Clarice visa qualificar o seu trabalho: “Além do mais”,
confessara, “a ‘psicologia’ nunca me interessou. O olhar me
impacientava e me impacienta, é um instrumento que só
transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído
do estágio do psicológico” (LISPECTOR, 1979, p. 21).
“Pode-se então dizer que sua obra”, retrata Bosi,
“representa uma das vertentes do intimismo – concebido,
sobretudo, como recusa da análise e preferência pela
confissão, pelos sentimentos interiores – que, superando o
nível do psicológico, atinge o metafísico“ (BOSI, 1972, p.
476). Razão pela qual o recurso clariciano à subjetividade
jamais se confunde, como poderia transparecer à primeira
vista, com uma autobiografia. Assim, quando Clarice
desvela um eu em múltiplas facetas, no fundo, se reporta
àquele eu comum e universal, que, em essência, resume todos
os homens, transcendendo as barreiras da idade, do espaço,
como também do sexo. (Cf. GOTLIB, 1995). “O inefável
que há na escrita de Clarice”, observa Picchio (1989, p. 17),
“não pertence a uma língua histórica: e as palavras por ela
escolhidas para comunicar o indizível todas se encontram
naquela zona alta da linguagem, acima de regionalismos e
coloquialismos, em que as línguas de cultura costumam
coincidir por decalque, superposição, poligênese”. Ou
ainda:
Quanto mais amadurece o domínio instrumental da
escritora, mais a pesquisa ontológica se purifica.
Partindo dos primeiros romances [...], onde o ser se
confunde com o estar-no-mundo-dos-outros, sem clara
estruturação do fenômeno ontológico; o que
corresponde, no plano da linguagem, a um processo
lírico que procura projetar um mundo super-real, onde
seres e sentimentos convivem em exaltação (Castro,
1976, p. 264).
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É dessa forma que Olga de Sá reconstitui a obra
clariciana: “ao dizer que ela inaugura entre nós o romance
metafísico quisemos significar: Clarice não é um filósofo,
um pensador, mas uma escritora, fundamentalmente
comprometida com o ser sob linguagem; ou melhor, com a
linguagem espessura do ser” (SÁ, 1979, p. 19). Na verdade,
“o personagem é um ser de linguagem, símbolo e
pensamento do ser real” (FERNANDES, 1986, p. 25),
encarnado em situações existenciais bem determinadas. O
emprego do “fluxo da consciência” como recurso narrativo
mais privilegia temas universais inerentes à condição
humana, do que simplesmente narra histórias apenas
imagináveis. O que conta não é a história em si. O enredo
cumpre, aí, papel secundário. O essencial aqui é o horizonte
de mundo a que a narrativa submete cada personagem no
momento em que se descobre num ambiente responsável
pela perda da autenticidade, num mundo que arrasa a
individualidade. O movimento da descoberta provoca um
desequilíbrio interior que mudará a personagem para
sempre, pois, a partir desse momento, ela “encontra”, em
deslize, a sua “verdade”.
Se a romancista jamais deixa de interrogar,
nuamente, o sentido último do eu, é porque o eixo principal
de seu trabalho já é animado por aquele princípio
radicalmente malebranchiano que Merleau-Ponty teria
antevisto em toda obra literária, ou seja, o seu
“inacabamento”, o seu páthos fundamental.
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Merleau-Ponty e o
engajamento literário
Cristiano Perius
Introdução
O confronto entre Merleau-Ponty e Sartre pode ser
dividido em três momentos. Em primeiro lugar, o debate
político, de que As Cartas de uma Ruptura são o testemunho
mais vivo; em seguida, o debate estético, marcado pela
publicação de O que é a Literatura?, por parte de Sartre, e a
resposta de Merleau-Ponty, A Prosa do Mundo; finalmente, o
debate ontológico, caracterizado por O Ser e o Nada, de um
lado, e O Visível e o Invisível de outro. A ruptura política, em
razão de uma diferença de posicionamento em relação aos
eventos históricos, é sucedida pelo debate estético (em
nome do embaralhamento do prosaico e do poético) e, em
seguida, encontra-se o mais longo capítulo de O Visível e o
Invisível, endereçado ao estatuto dialético da negatividade
(em nome do embaralhamento do ser em si e do ser para
si). Se a querela política é mais calorosa, em razão das
circunstâncias que as cartas retratam, e atingem um grau
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maior de estupefação, nem por isso os outros momentos
são menos cerrados.
As razões imediatas para a disputa política estavam,
como se sabe, no manifesto sartriano intitulado Os
Comunistas e a Paz, de que o ensaio Sartre e o Ultrabolchevismo
da coletânea As Aventuras da Dialética é resposta, depois da
demissão formal de Merleau-Ponty da revista Le Temps
Modernes. O momento final desta trama de argumentos e
contra-argumentos (mas também de incompreensões e
desentendimentos) – cujo capítulo final da Fenomenologia da
Percepção, de certa forma, inicia – é o ensaio Merleau-Ponty
Vivo, escrito postumamente à morte de Merleau-Ponty,
sorte de ajuste de contas in nuce, praticado por Sartre.
A hipótese de trabalho do presente artigo está em
procurar um núcleo comum aos diferentes momentos do
debate
entre
os
filósofos
(esboçado
acima
esquematicamente em três pontos específicos: tema
político, estético e ontológico).
Atrás da questão do comunismo, que colocava em
xeque a práxis filosófica (característica do tema 1), das
considerações sobre a literatura (tema 2) e da censura à
antítese do ser e do nada (tema 3), encontra-se uma
divergência de fundo que mobiliza a crítica merleaupontyana em relação a Sartre, apesar das nuances e
interfaces que opera.
Esse núcleo comum ou razão de fundo, manifesto
ao longo de todo o debate entre Merleau-Ponty e Sartre, é
uma divergência de perspectiva em função do originário.
Para Merleau-Ponty, não é a ação, que mobiliza a estética
do engajamento, nem a consciência, que mobiliza a analítica
do ser em si para si, nem a liberdade produtiva, que
mobiliza o valor moral, que são originários. Merleau-Ponty
recua à percepção e ao logos do mundo estético como região
originária do sentido. Ora, é essa zona de recuo que está
operando no debate político, quando a leitura do tempo
presente está sob a indeterminação e ambiguidade do
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futuro que faculta, no limite, a inércia do filósofo. Também
é essa zona de recuo que está operando no debate estético,
quando Merleau-Ponty visa a ambiguidade/simultaneidade
entre o prosaico e o poético, como também é essa zona de
recuo que está operando no debate ontológico, quando
Merleau-Ponty visa à simultaneidade/ambiguidade do ser e
do nada. Se essa diferença de perspectiva em função do
originário representa uma zona de recuo de Merleau-Ponty
em relação a Sartre, também implica uma diferença de
projeto. Em oposição estão os projetos de transcendência
ativa, realizado pela intencionalidade da consciência que
esvazia o mundo com o desejo de ser, en creux e em abismo,
e de transcendência passiva, conduzida pela intencionalidade
não nadificante, que abraça as coisas sem reduzi-las. Em
lugar de uma “filosofia da ação pura 1”, aplicada a Sartre,
está uma “fenomenologia assubjetiva2”, aplicada a MerleauPonty, para quem a subjetividade é tributária de uma colcha
prévia, endereçada ao sensível, inscrita numa instância
ontológica, chamada de “carne”. É nesse contexto que a
metodologia dos filósofos se modifica visivelmente, uma
vez que a descrição fenomenológica é estabelecida
formalmente, no caso de Sartre, ao passo que MerleauPonty recorre a uma pedagogia da metáfora. É certo que
Sartre se utiliza da metáfora.
Como aponta Franklin Leopoldo e Silva, Sartre
reúne o particular e o universal, isto é, o concreto e o
abstrato a partir de um fenômeno de retro-referências de
“estruturas descritas fenomenologicamente” (filosofia) e
“vivências narradas historicamente” (literatura) (SILVA,
2004, p. 13). Sobre o tema da “não-filosofia”, MerleauExpressão de Florence Caymex. Conforme CAEYMAEX (2005, p.
127, 132).
1

2 Expressão

de Emre Sam, conforme SAN (2012. p. 11). Importante
apontar que o projeto de uma fenomenologia assubjetiva não vale para
a Fenomenologia da Percepção, apenas para O Visível e o Invisível .
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Ponty nuança ainda mais os limites entre filosofia e
literatura, certo de que a metáfora tem uma função
constitutiva e necessária para a descrição da experiência do
mundo vivido.
Examinar-se-á melhor o que se chama de zona de
recuo. A crítica merleau-pontyana a Sartre é sempre feita
em nome do sensível como mediação entre a consciência e
o mundo, assim como entre uma consciência e outra
consciência. É porque há um fundo comum, prévio à
consciência, que há intersubjetividade. É porque há um
fundo comum que há equívoco. O enfrentamento entre
consciências é descentrado por um nós, que precede
outrem, mas não o anula. Para a zona de recuo que se
coloca entre a consciência e o mundo, tem-se o exemplo de
A Dúvida de Cézanne, cuja intencionalidade é pintar a
“matéria em vias de se tornar forma”, a “ordem nascendo
por uma organização espontânea”, ou seja, consciência e
mundo unidos, matéria e forma unidos, numa espécie de
indistinção prévia aos correlatos clássicos: espírito e
matéria, pensamento e coisa, alma e corpo, sujeito e objeto,
etc. Para o recuo diante do enfrentamento entre uma
consciência e outra consciência, tem-se o exemplo de A
Prosa do Mundo: a experiência linguística toma como ponto
de partida a linguagem “em estado de dicionário”, prévia ao
leitor e ao escritor, e, por isso mesmo, comum a ambos. E
isso é assim porque, segundo o modelo de O Visível e o
Invisível, entre o ser em si e o ser para si interpõe-se uma
zona de indeterminação e promiscuidade em que há
simultaneidade do ser e do nada. As palavras de MerleauPonty são: compromisso, envolvimento, quiasma,
invaginação, enovelamento, imbricação (a ponto de dizer
que toma como ponto de partida o que Sartre tem por
ponto de chegada: “o ser retomado pelo para si”, isto é, o
ponto cego onde ambos são o mesmo)... A mediação do
sensível, prévia à distinção entre coisa e consciência, é
fundamental para a crítica da ontologia sartriana em nome
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de uma ontologia do dentro (du dedans), isto é, uma
transitividade que não precisa ser construída, pois já está
dada no ser da natureza. Em lugar da negatividade
estabelecida pela consciência, que rivaliza com a plenitude
do mundo, Merleau-Ponty estabelece a produtividade de
uma natureza que já exprime a transcendência (em regime
de latência e intencionalidades operantes). Isso significa que
a intuição do nada não está no homem, mas no sensível,
ideia que Sartre, segundo Philipe Cabestan (2000, p. 395),
jamais aceita: “Esvaziando ou purificando radicalmente a
subjetividade, Sartre suprime tudo o que poder-se-ia
interpor entre ela e as coisas.” Ser coisa ou ser consciência.
Eis aí a “super-dialética” de Sartre, segundo a qual, para
Merleau-Ponty, estabelece-se uma relação de absoluta
exterioridade. Como esse mesmo narra, em O Visível e o
Invisível: “Há um ser contornado em toda a sua extensão
por uma visão do ser que não é um ser, mas um não-ser.
[Ora...] Não podemos reduzir o ser ao pensamento do
pleno e do vazio.” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 79).
O que se tem aqui? Não se tem o nada preenchido
pelo ser e o ser esvaziado pelo nada, já que, de um lado, o
ser é aquilo que falta ao sujeito (a plenitude do ser em si) e,
de outro, é o sujeito que o nadifica (negatividade do ser
para si). Se “não podemos reduzir o ser ao pensamento do
pleno e do vazio”, é preciso pensar simultaneidade do ser e
do nada. É o que aponta Luiz Damon Moutinho (2004, p.
16): “É esta simultaneidade que Sartre não pode pensar,
pois é necessário que haja ali uma ‘posterioridade lógica do
nada sobre o ser’, pois o ser deve ser posto para então ele
ser negado”3. Para evitar esta petição de princípio entre o
ser e o não ser, petição de princípio puramente lógica, em
cujo início está Parmênides e, depois dele, toda tradição
clássica e moderna que confunde ser e pensamento,
A expressão “posterioridade lógica do nada sobre o ser” é uma
citação de (SARTRE, 1943, p. 269).
3
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Merleau-Ponty modifica o vocabulário da filosofia. Em
lugar do ser e do nada, o visível e o invisível, pois “o
invisível está aí sem ser objeto” (Ibidem), ou seja, não
precisa nem ser posto, nem negado. Presente de modo
subliminar, como grandeza negativa, genitivo objetivo, o
invisível é do visível, isto é, já “em si” mesmo é algo que
contém virtualmente a intencionalidade de ser “para si”.
Mais que isso, o olhar implica um ponto cego da visão. Ver
é simultaneamente ver e não ver tudo. Ver é
simultaneamente ver e ser visto. Eis aí a reversibilidade, a
bi-dimensionalidade do sensível. Anterior às distinções
clássicas, o sensível tem a particularidade de jogar em dois
tabuleiros. Negatividade-positiva, positividade-passiva,
expressividade latente, ele decorre da “generalidade carnal”
de um “ser de indivisão” que conjuga os opostos sob a
forma linguística da metáfora como “misto irônico”4. Em
outras palavras, há algo de pré-subjetivo no sensível. Nas
notas de O Visível e o Invisível, diz Merleau-Ponty (1964, p.
328): “É preciso descrever o visível como alguma coisa que
se realiza através do homem, mas que não é nenhuma
antropologia”. Como ler isso? Lê-se isso no sentido em que
se pode reconhecer, em O Ser e o Nada, uma fenomenologia
antropológica. Ao contrário de Sartre, tudo se passa como
se a condição fenomenológica implicasse uma condição
ontológica natural ou “pré-humana” a ser descrita
4 “Misto

irônico” é o conceito para a mudança de sentido (em francês
“tournant”, virada, vira-volta, em geral inesperada) de algo que pode ser,
ao mesmo tempo, um, outro, dois ou entre-dois. Conforme nosso
estudo sobre a poesia de Drummond, as expressões poéticas que se
analisou foram: “Claro enigma”, “Impureza do branco”, “A falta que
ama”, “Sentimento do mundo” e “Lição de coisas”, seguidas pela
“Analítica da cor cinza” (metáfora do entardecer) na composição de
poemas como “A máquina do mundo” e “Relógio do Rosário”.
Ambiguidade e indiferenciação também se encontram, na poética de
Drummond, sob a forma dos oxímoros (paradoxos antitéticos) de
poemas gnosiológicos sobre o amor, como “Amar-amaro” e “Áporo”
(inseto-flor).
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fenomenologicamente. Mas atenção: que a expressão não
se preste a controvérsias. Pré-humano não é anti-humano
mas, apenas, anterior, como se a inteligibilidade fenomênica
se desdobrasse sobre estruturas ontológicas (como se a
descrição fenomenológica da percepção, em seu nível mais
profundo, conduzisse às estruturas do sensível). Agora não
se trata mais de “despir a consciência”5 (ainda que o sujeito
sartriano não seja transcendental, como Merleau-Ponty dá,
muitas vezes, a entender) e sim de conduzir a consciência
ao seu lugar de origem, que é “posterior” à linguagem.
Dizer posterior à linguagem é, ainda, dizer muito, já que se
trata da criação ou fundação de um sentido identificável,
“antes” de haver algo. Dizer antes é ainda dizer muito, já
que desde sempre há mundo, desde sempre há homem ou,
ao menos, segundo A Prosa do Mundo, desde que se fala
sobre a Terra6. Merleau-Ponty não invalida a antropologia
filosófica, assim como também não invalida a subjetividade.
Recua para uma região anterior à subjetividade por
entender que essa compromete a estrutura originária da
experiência; não para negar a intencionalidade, mas
recolocá-la em um patamar onde o social linguístico e as
coisas do mundo também têm parte. “Fenomenologia
assubjetiva”, segundo a expressão de Enre Sam, quer dizer
uma fenomenologia “desantropologizada”, não para negar
a consciência constituinte, mas sinalizar em que medida
essa função é relativa e não pode, através do cogito, separarse ou se diferir do ser do mundo7. Assim, da subjetividade
5Segundo

a bela expressão do livro de Roland Breeur (2005).

6“A

primeira fala não se estabeleceu num vazio de comunicação porque
ela emergia das condutas que já eram comuns e se enraizava num
mundo sensível que já havia cessado de ser mundo privado. [...] Como
todas as instituições, ela transformou o congênere em homem”
(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 66).
7“Visível

e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está
preso no tecido do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. [...] Ele
mantém as coisas em círculo ao seu redor, elas são um anexo ou
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histórica (Sartre) ao sensível (Merleau-Ponty), a diferença é
clara, pois se passa do lógos do mundo humano ao lógos do
mundo estético, isto é, da consciência como fundamento,
origem e transcendência, na contingência absoluta do fazerse, à natureza do sensível como fundamento, origem e
transcendência; já que a expressão do que existe é uma
tarefa infinita. Se o lógos humano e o lógos estético diferem é
porque a expressão da natureza primordial não contém
nenhuma ação, apenas metáforas, isto é, a relação originária
entre as palavras e as coisas. Isso significa que as palavras
não são “balas de pistola”, como deseja O que é a Literatura?,
ou seja, ordenações humanas, mas significações “surdas”,
inéditas, não completamente ditas, não só porque o real é
impregnado pelo imaginário, mas porque é da natureza da
linguagem o devir da expressão de quem ou não sabe
exatamente o que dizer ou não o diz completamente8.
Obra de arte e engajamento
A hipótese de trabalho aqui é a de que o recuo ao
lógos do mundo estético, válido para a ontologia de MerleauPonty, também se aplique ao domínio estético e político.
Considerar-se-á a analítica da obra de arte. Para Sartre, a
questão do engajamento tem, por fundo, a transitividade do
signo prosaico, que imprime a contingência da ação
humana a partir do projeto original de um ser que descobre
livremente o valor moral e o compromisso ético com o
prolongamento dele mesmo [...] e o mundo é feito do mesmo estofo do
corpo” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 17).
8“A

expressão jamais é absolutamente expressão, o exprimido é jamais
completamente exprimido; à linguagem é essencial que a lógica de sua
construção jamais seja das que se podem colocar em conceitos, e à
verdade, que jamais seja possuída, mas apenas transpareça através da
linguagem confusa de um sistema de expressão que traz os vestígios de
um outro passado e os germes de um outro futuro” (MERLEAUPONTY, 2002, p. 60).
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semelhante. Para Merleau-Ponty, no entanto, não é a
categoria da ação o efeito imediato da linguagem literária,
mas a vocação expressiva da percepção. O recurso à ação é
revogado em nome da percepção incoativa e infinita que,
mais do que designar estados de coisas mundanos,
remodela e reconfigura esses estados.
O engajamento literário, então, modifica-se
sensivelmente, porque a fala originária não é linguageira,
mundana, mas prenunciativa e iniciadora do que vai ser.
Anterior ao engajamento e à ação, anterior ao homem e à
sua potência imaginante/constituinte, encontra-se a
admiração e o espanto – que o Prefácio da Fenomenologia da
Percepção já definia como verdadeira fórmula da epoché, isto é,
a suspensão de prejuízos sobre o mundo. Em comentário a
Lévinas, afirma Merleau-Ponty (1997, p. 122): “O estudo
que vamos ler dá uma descrição evidente do meio préhumano, abaixo do tempo e da vida, que é o da arte e da
literatura. Se o autor os desconecta da preocupação de
exprimir a experiência humana, é porque a arte, segundo
ele, coloca-se antes do mundo verdadeiro, e que o artista
não é ainda um homem.” Trata-se de reconhecer o
problema da passagem do domínio estético ao domínio
ético/político, isto é, a conexão, já muito antiga, entre a
arte e a cidade, o juízo estético e o juízo moral, a ação
contemplativa e a ação política. A evocação de Sartre –
com a tese sobre o engajamento literário e a
responsabilidade social do artista – é incontestável, uma vez
que Merleau-Ponty sublinha o estado de vanguarda do
escritor em face ao tempo histórico9. Senão, veja-se:
Precisamos reconhecer que há para todo mundo um
problema. Mesmo se reintegramos a literatura à
atividade significante do homem, se a tomamos
9Ainda

que, na citação acima, ao pé da letra, ele esteja “arrière-garde”.
Importa o desacordo do escritor com o tempo presente.
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inteiramente como fala e questão do autor com o seu
público, há de fato uma solidão do escritor, há, na
expressão literária e artística, um questionamento sobre
si mesmo e um humor sonhador que fazem do escritor
um mau partidário e, seguidas vezes, como se diz, um
homem sem caráter. (Ibidem)

Note-se, nessa frase, três níveis de defasagem entre
o belo (valor estético) e o correto (valor moral), três estados
gradativos de aproximação, in crescendum, entre a boa arte e a
má política, uma vez que admite a legitimidade de uma obra
de arte produzida pelo artista: 1) solitário; 2) sem partido; 3)
sem caráter. O afastamento do escritor em face ao mundo é
claro, pois trabalha só, sem amigos, sem reconhecimento.
Mais ainda, seu exercício implica a possibilidade de um
posicionamento equivocado do ponto de vista empírico,
revelando a distância entre o espaço aberto por uma obra
de alcance visionário e conceitual, de um lado, e a miopia
ou a fragilidade psicológica daquele que a produziu, de
outro. Trata-se de salvar o fenômeno artístico por um
suposto teor metafísico da arte, em detrimento da vida
empírica do artista? Ao dizer “arte”, compreende-se a
recusa de participação no cotidiano (efêmero e transitório)
das escolhas políticas, em nome de uma escolha metafísica
– cuja duração é atemporal e permanente? Enfim, trata-se
da sobrevivência estética sob a contingência (f)útil? Ou seria
melhor pensar o contrário: “primum vivere, deinde imaginare”,
quando o real cotidiano, massacrando a fantasia, apresentase como o único insuperável? Nem uma, nem outra. Em
primeiro lugar porque não se trata mais, depois de
Baumgarten e do nascimento da estética como disciplina
autônoma, que deu especificidade ao juízo de gosto, de
reeditar o triunvirato clássico, pulchrum, verum et bonum. Em
segundo, porque também não se trata, inversamente, de
pensar o engajamento no sentido da militância política,
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estrito senso 10. A arte é autônoma no sentido em que se
constitui como uma prática lúdica que só, indiretamente,
incorpora elementos morais e cognitivos11. Mas a liberdade
em relação ao regramento da moral e ao método científico não
apaga a conexão entre os planos ético e estético12. É nesse
sentido que se pode reconhecer, tanto em Merleau-Ponty,
quanto em Sartre, a possibilidade de um nó górdio ou elo
intrínseco entre os domínios. Tal relação de vizinhança,
sem identidade, é o que provoca a evocação deste nó
górdio ou elo intrínseco como problema filosófico. Ou seja,
não se trata de debate estético refletido no político (e viceversa) por justaposição de planos, mas de diferenças de
compreensão na maneira de reconhecer a relação interna
entre ambos. Esse problema filosófico (o est-ético) se
encontra em ambas as leituras do fenômeno literário (com
exceção do fato poético, no caso de Sartre, como forma de
limite). Ambos concordam que a literatura é lugar de
transcendência, embora a transcendência mude de sentido
em cada filósofo (Merleau-Ponty: sentido perceptivo,
essencial à expressão do mundo; Sartre: projeto de sentido,
essencial à realização do homem). De forma que a
linguagem, segundo Merleau-Ponty, reside no caráter
fundador do ato poético e prosaico enquanto que, para
10Deve-se

lembrar de Sartre que, ironizando a compreensão rasteira do
engajamento como adesão partidária, respondeu ao interlocutor
estúpido: “Se você quer se engajar, o que está esperando para se alistar
no Partido Comunista?” (SARTRE, 1988, p. 7).
11Que

o leitor não subestime, no texto, o sentido da palavra “lúdico”.
No melhor sentido da palavra “jogo”, deve-se lembrar Drummond: “é
toda a minha vida que joguei” (ANDRADE, 2002, p. 115). A palavra
jogo também está presente no conceito benjaminiano de jogo trágico,
“trauerspiel”. Nessa direção, em que se sublinha a importância decisiva
do jogo da arte, lembrar-se-á de uma indicação coloquial, extra-textual,
que Antônio Cândido ouviu de Bento Prado Jr. com a seguinte frase:
“Minha única ciência é a poesia.”
12Paul

Audi utiliza da grafia da palavra “est-ética” para sublinhar a interrelação explícita entre ambos. Conforme (AUDI, 1999).
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Sartre, ela é um instrumento privilegiado da ação no mundo
e de apelo à liberdade.
Convida-se a se considerar melhor essa questão. A
percepção, para Merleau-Ponty, representa o originário,
uma vez que é um horizonte de fundo pressuposto entre o
sujeito e o objeto13. Segundo Moutinho (2006, p. 98), “a
percepção não é uma função entre outras (imaginar, querer,
pensar), ela é a vida irrefletida originária sobre a qual tudo
se assenta, toda objetivação, todo ato, toda reflexão, e
mesmo toda imaginação”. Este horizonte de fundo
pressuposto em toda experiência, seja ela prática ou teórica,
empírica ou racional, científica ou filosófica, não é apenas o
ponto de partida, mas a fonte durável de toda reelaboração
posterior. É por essa razão que Merleau-Ponty não
abandona a percepção; ao contrário, a ela retorna, fazendo
uma analítica da obra de arte regressiva ao marco zero da
cultura:
O artista assume a cultura desde o começo e a funda de
novo, fala como o primeiro homem falou e pinta como
se nunca houvesse pintado. [...] O artista lança sua obra
como o homem lançou a primeira palavra, sem saber se
passará de grito, se será capaz de destacar-se do fluxo de
vida individual onde nasce e presentificar, seja para esta
mesma vida em seu futuro, seja às mônadas que consigo
coexistem, seja à comunidade aberta das mônadas
13“A

percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um
ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual
todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é
um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio
natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas
percepções explícitas. A verdade não ‘habita’ apenas o ‘homem
interior’, ou, antes, não existe homem interior, o homem está no
mundo, é no mundo que ele se conhece. Quando volto a mim a partir
do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência,
encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito
consagrado ao mundo” (MERLEAU-PONTY, 1945, p. 6).
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futuras, a existência independente de um sentido
identificável (MERLEAU-PONTY, 1984, p. 120).

Encontra-se aqui o sentido da expressão “natureza
primordial”, mal compreendida por grande parte dos
comentários mole-mágicos que confundem o momento
histórico da origem, isto é, a primeira fala, o primeiro
registro pictórico, com o momento lógico da origem – esse
sim regressivo ao grau zero da cultura, como é o caso da
citação acima.
No escopo da natureza primordial, assaz difundida
– e mal compreendida – está a emergência do sentido que
remonta à origem em sentido lógico, não histórico, isto é, o
movimento de expressão do mundo bruto evocado na
experiência perceptiva. Isso significa dizer que a percepção
da natureza pressupõe o devir da expressão, ou seja, a
impossibilidade de fechar ou pôr termo à multiplicidade de
perfis da experiência (seja através de metáforas, de
conceitos ou, com maior razão, através de conhecimentos
objetivos). A natureza primordial, assim definida, é mais a
continuidade do que o retorno a algum lugar específico.
A experiência originária não é mítica: “A primeira
fala não se estabeleceu num vazio de comunicação porque
ela emergia das condutas que já eram comuns e se
enraizava num mundo sensível que já havia cessado de ser
mundo privado” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 66).
Trata-se da correlação entre sentido corporal (comum a
todos) e sentido linguístico (expresso pelo artista) onde a
percepção apenas se completa quando proferida. Segundo
as palavras de Benedito Nunes (2011, p. 66):
Merleau-Ponty comporta a tarefa de falar da experiência
perceptiva, isto é, de trazer à linguagem o que não tem
linguagem, de formar a experiência no ato de explicitá-la
descritivamente, de apreender o ser no modo de dizer. A
experiência existe em função da linguagem, a linguagem
remete à experiência por ela formada.
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Assim, a primeira fala já pressupõe o sentido do
mundo que ela mesma comunica. Merleau-Ponty
desmistifica essa fala originária: “A primeira fala encontrava
seu sentido no contexto de condutas já comuns, como a
primeira constituição continuava, ultrapassando-a, a história
espontânea. [...] O mistério da primeira fala não é maior
que o mistério de toda expressão bem sucedida.”
(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 66). A fala originária nada
mais é senão a correlação entre o solo perceptivo e a
expressão linguística incoativa, quando encadeia um futuro
da expressão ao fazer a passagem, segundo as palavras de O
Visível e o Invisível, do “lógos endiathetos” [silencioso] ao “lógos
prophórikos” [proferido] (MERLEAU-PONTY, 1964, p.
223).
Denominou-se anteriormente essa passagem de
“vocação expressiva da percepção”, ou seja, a incompletude
do dito em face ao sensível e, inversamente, a conversão do
sensível à linguagem. Merleau-Ponty acentua claramente
essa correlação ao afirmar, em Signos, que “a percepção já
estiliza” (Idem, 1960, p. 67), e, em A Prosa do Mundo e que
“a ‘clareza’ da linguagem é de ordem perceptiva” (Idem,
2002, p. 51). É só então que fica evidente a diferença que
esta correlação representa em relação a Sartre. Ao tratar do
“olho” e o espírito, Merleau-Ponty não se depara com a
categoria da ação, mas com a ontologia do sensível. O
primado da percepção representa um passo anterior à
separação entre transitividade e intransitividade do signo
linguístico. Se Merleau-Ponty recua ao olhar, é porque a
fala originária não é um instrumento para agir no mundo
mas, apenas vê-lo. É um mundo estranho, sem
familiaridade. Ao tratar do mundo bruto estamos pensando
na vocação expressiva da expressão que procura a
correlação originária entre o ser e o dizer ou, segundo a
analogia, entre o olhar e a fala. O retorno ao (silêncio do)
olhar é bem visível na poesia de Alberto Caeiro. A poética
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de Drummond também pratica esse ato de consagração
corporal do sensível, sem conceito14.
A separação entre prosa e poesia, segundo Sartre,
não é arbitrária, mas decorrente da essência da linguagem:
assume a especificidade de ser transitiva, quando o
significante atinge o significado, e intransitiva, quando ele é
tomado em si mesmo. O que diz Merleau-Ponty acerca
disso? Utilizando-se da teoria saussuriana15, Merleau-Ponty
compreende o funcionamento do signo a partir do sistema
de uma língua. O sistema se faz presente em cada signo
“como uma raquetada do tenista, na partida, supõe todas as
regras deste jogo” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 54).
Falar, então, não é apenas usar signos com o fim de agir no
mundo (prosa) ou “recusar agir até não poder mais”
(poesia). Falar é dispor de um sistema de diferenciação
interno que une invariavelmente o som e o sentido 16 . A
transitividade prosaica e a intransitividade poética são
recusadas em função do originário que enforma a aurora da
linguagem. Toda grande metáfora reabre a experiência do
mundo a partir do estabelecimento de uma nova ordem de
sentido entre as palavras e as coisas. Dessa realidade
metafórica, tanto a prosa quanto a poesia participam.

14 Conforme

o Poema de Sete Faces: “O bonde passa cheio de pernas:/pernas
brancas pretas amarelas./Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu
coração./Porém meus olhos/não perguntam nada. O homem atrás do bigode/é
sério, simples e forte./Tem poucos, raros amigos./O homem atrás dos óculos e do
bigode”. (ANDRADE, 2002, p. 5).
15

Conforme nosso artigo: PERIUS (2013).

Conforme: “Mas a psicologia analisa o homem falante, e assim é
muito natural que ela enfatize a expressão de nós mesmos na
linguagem. Mas isso não prova que a função primeira da linguagem
seja essa. Se quero comunicar com o outro, primeiro preciso dispor de
uma língua que nomeie coisas visíveis para mim. As análises do
psicólogo supõem dada como dada essa função primordial” (Idem, p.
42).
16
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Apreciações finais
Na conclusão desse rápido percurso sobre o
confronto de projetos filosóficos entre Sartre e MerleauPonty (que culminou, como se sabe, no campo pessoal e
com a ruptura entre os amigos), gostar-se-ia de deixar uma
indicação contrária ou um contra-argumento. Na verdade,
mais de um.
1) Alain Flajoliet, no artigo “A fé perspectiva
segundo Merleau-Ponty”, assinala o fato de que muitas
críticas que Merleau-Ponty endereça a Sartre
correspondem, na verdade, a um certo transcendentalismo
husserliano, de que o próprio Sartre é crítico. MerleauPonty confunde a subjetividade sartriana com a
subjetividade transcendental. Até mesmo a crítica à dialética
de O Ser o Nada não seria válida, ao se olhar para a
descrição fenomenológica do tempo. Segundo as palavras
de Flajoliet (2009, p. 109): “Desde que se reintroduz na
interpretação da ipseidade sua dimensão essencial de
temporização, torna-se difícil de sustentar que a ontologia
sartriana se reduz à oposição simples entre o absoluto do
nada e o absoluto do ser positivo.” Eis o primeiro ponto
importante, no momento de avaliar um ponto discutível da
crítica merleau-pontyana à dialética antitética de Sartre ,
aqui e em outros lugares17.
2) Alain Flajoliet, no mesmo artigo, aponta para o
fato de que Sartre permanece rigorosamente ocupado com
uma ontologia cuja efetividade impede uma ontologia do
sensível que, no limite, não seria mais fenomenológica18.
17Pode-se

pensar em longas exposições em que Merleau-Ponty discorre
sobre o pensamento de Sartre, explicando-o. Isso ocorre no capítulo da
Fenomenologia da Percepção sobre a liberdade. Também em “Sartre
ultrabolchevique”. Ora, nem sempre a explicação do que diz MerleauPonty ser Sartre, é Sartre.
18Se

não é (mais) uma ontologia fenomenológica, então, o que seria? A
indicação de Flajoliet vai na direção de uma “filosofia da vida”,
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3) Se o recorte estratégico entre Merleau-Ponty e
Sartre não fosse o mesmo, isto é: do lado político: Os
Comunistas e a Paz X Sartre e o Ultrabolchevismo; do lado
estético: O que é a Literatura? X A Prosa do Mundo; do lado
ontológico: O Ser e o Nada X O Visível e o Invisível, os efeitos
do confronto de ideais entre os filósofos não teriam os
mesmos resultados. Essa é a chave de leitura de Florence
Caeymaex, quando aponta para os trabalhos de Sartre
redigidos a partir de 1947, como os Cadernos para uma Moral,
Crítica da Razão Dialética e São Genet, Comediante e Mártir.
Neles, “Sartre opera um novo conceito de racionalidade
dialética, submetido à necessidade fenomenológica de
compreender a história tal como ela nos aparece, isto é,
como um misto de necessidade e liberdade”
(CAEYMAEX, 2006, p. 1285). Ora, prossegue F.
Caeymaex, “este projeto exige a elucidação da dialética
interna à práxis humana [...] [em que] Sartre confere uma
significação imediatamente vital e material que não existia
em ‘O ser e o nada’”. (Ibidem). A ideia é que a bibliografia
indicada modifica, pela inerência na práxis mundana, o
cenário ontológico defendido na publicação de 1943 (ainda
mais ao se pensar que essa re-elaboração é posterior à
crítica de um de seus interlocutores mais sofisticados, que é
o próprio Merleau-Ponty). Isso significa dizer que, se a
entendendo aqui uma descrição do vivido emaranhada no vale tudo da
imanência... Mas isso não é dizer (pergunta-se aqui), [uma filosofia] sem
eira nem beira? Transcrever-se-á literalmente uma passagem do artigo
de Flajoliet para que o leitor retire as próprias conclusões: “A proposta
de ‘O ser e o nada’ permanece ainda fenomenológica, um pensamento
do ser – mesmo como to holon – que em nenhum lugar figura a “carne”
[...]. A proposta de ‘O visível e o invisível’ apresenta uma ontologia que
não é mais fenomenológica (como o era a ‘Fenomenologia da
percepção’), apresenta um pensamento eminentemente paradoxal do
Ser como ‘carne’, isto é, um turbilhão do Senciente-Sentido aberto
sobre uma multiplicidade de outros turbilhões do Senciente-Sentido,
todos parecidos, abertos, que, em razão da estrutura do quiasma, levam
toda a nova ontologia a desembocar na imanência” (Idem, p. 126).
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Crítica da Razão Dialética19 pode ser uma resposta a MerleauPonty, todo o arsenal crítico, desenvolvido anteriormente,
modifica-se sensivelmente.
4) Que se olhe para o pequeno ensaio de Sartre
sobre Francis Ponge: “O homem e as coisas”20 (felizmente
célebre, no que diz respeito à fortuna crítica do autor de “O
partido das coisas”, infelizmente esquecido, no que diz
respeito aos trabalhos sobre fenomenologia da linguagem).
Não se tem aí um estudo analítico completo e competente
da expressão primordial, assinada pela metáfora, que
inverte, subverte e reverte o papel do homem e das coisas a
partir da inerência mundana? E o que isso quer dizer? Quer
dizer que o autor de O que é a Literatura? nem sempre é o
que Merleau-Ponty gostaria que fosse, e a compreensão da
linguagem praticada por Sartre é igualmente decisiva.

19E

o texto que lhe serviu de preparação, que é Questões de Método, como
bem lembra Marilena Chauí no ensaio: “Filosofia e engajamento: em
torno das cartas da ruptura entre Merleau-Ponty e Sartre”. Vale a pena
citar uma das passagens da comentadora que vem a propósito do que
estamos dizendo: “Sartre dedica-se à compreensão da necessidade das
mediações que constituem as relações sociais e o tecido histórico e sem
as quais a articulação entre teoria e prática não pode ser formulada,
nem a alienação pode ser compreendida e, finalmente, sem a qual uma
filosofia da liberdade torna-se impossível ou miragem idealista. Donde
a importância, nas Questões de Método, do estudo das chamadas
‘disciplinas auxiliares’ e da idéia de um método pregressivo-regressivo
que dê substrato histórico à noção de projeto. Do mesmo modo, na
Crítica da Razão Dialética, vemos o papel preponderante que assumem o
conceito de trabalho e a teoria do grupo para a compreensão da idéia
de classe social e da prática da luta de classes como motor da história.
Mas é na resposta de Sartre a Lukács sobre a consciência de classe que,
finalmente, ele julga responder à maior objeção filosófica que MerleauPonty lhe fizera, isto é, de haver permanecido no ponto de vista de uma
filosofia da reflexão.” (CHAUÍ, 2002, p. 282, grifo nosso).
Publicado em 1947. Trata-se do último ensaio da coletânea
“Situações I”.
20
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A fala falante:
interlocuções entre
Merleau-Ponty e Paulo
Leminski
Elizia Cristina Ferreira
Introdução
A verdade é que o quale parece
opaco, indizível, como a vida não
inspira nada ao homem que não é
escritor. O sensível ao contrário,
como a vida, tesouro sempre pleno de
coisas a dizer para aquele que é
filósofo (isto é, escritor)
(MERLEAU-PONTY, 1964)

Invernáculo

Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
Quando o sentido caminha,
a palavra permanece.
Quem sabe mal digo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palavra.
O dialeto que se usa
a margem esquerda da frase,
eis a fala que me luza,
eu, meio, eu dentro, eu, quase.
(LEMINSKI, 2011)
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Para Merleau-Ponty (1996a, p. 36), “a tarefa da
literatura e aquela da filosofia já não podem mais ser
separadas”, uma vez que a “obra de um grande romancista
está sempre carregada de duas ou três ideias filosóficas”
(Idem, 1996b, p. 34), ainda que “a função do romancista
não seja a de tematizar essas ideias, mas a de fazer existir
diante de nós à maneira das coisas” (Idem, 1996b, p. 34).
Por isso, “a literatura jamais foi tão ‘filosófica’ quanto no
século XX, pois nunca refletiu tanto sobre a linguagem,
sobre a verdade, sobre o sentido do ato de escrever” (Idem,
1960, p. 198).
Essa posição reiterada pelo filósofo realça a
importância cada vez maior que a sua obra devota ao tema
da linguagem, tendo a literatura e a poesia um expediente
privilegiado de tematização. Merleau-Ponty compreende a
fala como um “ato de violência” pelo qual se opera,
mediante seu próprio arranjo apofântico, um sentido que
permanentemente o ultrapassa. É que a operação de
sentido não se reduz à existência física das palavras, já que a
sequência de palavras usadas tão somente o desperta. A
função da fala é, portanto, dizer mais do que diz em cada
palavra. Aquele que fala, a despeito de toda uma complexa
estrutura gramática e semântica de sua língua, revela um
sentido transcendente; de uma maneira “autêntica”, certa
práxis da própria palavra. Supõe-se, com isso, que o que
cada um de nós diz nunca foi dito antes, ou ao menos não
desta forma e tampouco com essa intenção. Tudo se passa
como se a língua se apresentasse como um sistema geral
relativo a uma comunidade de indivíduos, sendo a fala,
portanto, a expressão gestual que subentenderia também
uma dimensão mais profunda enquanto criação. Por isso,
para aprender uma língua não basta adquirir a soma de
significações morfológicas, sintáticas e lexicais que,
convencionalmente, compõe-na. O ato de falar não supõe
uma comparação entre o que eu quero exprimir e o arranjo
nocional dos meios de expressão que emprego. Para
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conduzir a sua devida intenção significativa à expressão, o
sujeito faz uso das palavras sem que precise, previamente,
representá-las. Isso só ocorre quando ele tenta se exprimir
numa língua que não a materna e que não conhece bem,
caso em que precisa buscar no léxico que recentemente
armazenou, as palavras e arranjos a fim de traduzir o que
quer dizer. Mesmo assim, ele sabe, sem pensar a respeito, a
versão original das intenções que pretende traduzir, por
uma espécie, como diz Merleau-Ponty, de “significação
linguageira” que, a rigor, cumpriria essa mediação entre as
intenções ainda mudas e as próprias palavras.
É nesse hiato, entre a pré-constituição de uma
língua e o uso expressivo que dela se faz, que MerleauPonty passa a distinguir, em rigor, dois níveis na linguagem:
a fala falada e a fala falante. As operações expressivas se
realizam desde um espectro de operações conservadas. É
como se a fala atual retomasse um sentido passado que é
captado no mundo cultural de nossas relações
intersubjetivas. Nessa direção, descreve o filósofo:
Nosso presente cumpre as promessas de nosso passado,
nós cumprimos as promessas dos outros. Cada ato de
expressão literário ou filosófico contribui para cumprir o
voto de recuperação do mundo pronunciado com a
aparição de uma língua, isto é, como um sistema finito
de signos que se pretendia capa, em princípio, de captar
o ser que se apresentasse (MERLEAU-PONTY, 1960,
p. 119).

Ora, é esse ato genuíno e, portanto, primordial que
a experiência linguística traz à tona, tão bem testemunhado
pela criação literária, de maneira especial, quando essa
retrata, em primeira cena, a ideia de um mundo linguístico e
intersubjetivo em que a linguagem em sua acepção
originária e fundante se torna uma mola propulsora. É que
só faz sentido para nós uma linguagem que já
compreendemos de antemão. Mesmo que estas
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significações se unam em um pensamento novo que as
remaneje todas, corriqueiramente já temos significações
para todas essas falas banais que suscitam em nós apenas
pensamentos secundários. Pensamentos esses que se
traduzem noutras falas, de modo a não exigir de nós
nenhum esforço de expressão e nem, de nossos ouvintes,
esforço de compreensão. É o que acontece com a cultura de
um modo geral, horizonte a partir do qual nos expressamos
e partilhamos compreensões de mundo, de sociedade, de
comportamento, etc. Encontramos um mundo em que a
fala já se encontra instituída, desde onde refletimos.
Permanecemos nessa linguagem constituída e, muito
provavelmente, é essa a razão pela qual a linguagem parece
ou causa a impressão de ser absolutamente transparente.
Ocorre, observa Merleau-Ponty, que a fala instala em nós
uma ideia de verdade como limite a ser alcançado. Ela se
esquece de sua contingência e repousa sobre si, e é isto que
nos persuade o ideal de um pensamento sem fala.
Dentre todas as operações expressivas, a fala é a
única a se sedimentar. Essa sedimentação constitui um
saber intersubjetivo, ainda que o sentido de uma fala nunca
se liberte de sua inerência a alguma palavra enunciada ou
escrita, já que nela a operação expressiva sempre pode ser
reiterada. Essa capacidade de reiteração cria a impressão de
que o sentido de uma frase é separável dela vindo, desse
modo, a residir num mundo inteligível. Supor isso é tomar,
entretanto, como dado o que é devido à história da língua,
pois, a bem da verdade, o fato é que a clareza da linguagem
se estabelece sob um fundo obscuro. Ela só diz respeito a si
mesma, e seu sentido não é separável dela. Essa fala
constituída supõe realizado o passo decisivo da expressão.
Em tal perspectiva, é preciso reencontrar, identifica
Merleau-Ponty, um silêncio primordial sob o ruído das
falas, quer dizer, trata-se de descrever o gesto que rompe
esse silêncio, caso se queira compreender a instauração de
um sentido ali instituinte e, mais que isso, transcendente.
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Esse nada mais é do que o movimento pelo qual, desde o
escopo das falas faladas (isto é, das linguagens, dos sistemas
constituídos de vocabulário, os “meios de expressão”
empíricos que são o depósito e a sedimentação dos atos de
fala) se torna possível uma determinada fala. Ou torna
possível, ainda, que um conceito adquira sentido para o
falante de tal modo que, ao expressá-lo, ele evoque um
pensamento inteiramente novo para si. Ora, esse pano de
fundo primordialmente silencioso é o que Merleau-Ponty,
na Phénoménologie de la Perception, caracteriza de fala falante.
Trata-se de descrever uma intenção significativa que se
revela em seu próprio estado nascente; aquela que estaria
presente na aquisição da linguagem pela criança e também
na literatura e na filosofia. Na fala, a existência toma um
sentido que não pode ser definido por nenhum objeto
natural, uma vez que ela é, em verdade, o excesso de nossa
existência por sobre o ser natural.1 Tal como interpretada
aqui, a noção de fala falante não precisa ser restrita a uma
instauração de um sentido novo, pela primeira e única vez
por um ato expressivo (artístico ou filosófico). Ela seria
também aquele momento em que, por exemplo, o cogito
Merleau-Ponty visa superar a dicotomia entre o “natural” e o
“cultural”. Para ele, só haveria signos naturais se pudéssemos falar em
“estados de consciência” nos quais a organização anatômica de nosso
corpo fizesse corresponder gestos definidos. Isso, entretanto, não
existe e os gestos emocionais variam de cultura para cultura. Assim, a
diferença das mímicas para expressar os sentimentos corresponde a
uma diferenciação das emoções; não só o gesto, mas também o modo
de acolher a situação é diferente. Trata-se do modo como se faz uso do
corpo, que pode até ser da mesma estrutura, mas isso não significa que,
no equipamento psicofisiológico, haja uma natureza humana dada,
como ocorre no mundo dos instintos. Para Merleau-Ponty, o uso que o
homem fará de seu corpo transcende o corpo enquanto ser
simplesmente biológico. Os sentimentos e suas condutas são tão
inventados quanto as palavras. Não dá para sobrepor, no homem,
comportamentos “naturais” e um mundo cultural fabricado já que,
nele, tudo é natural e tudo é fabricado, toda palavra e conduta devem
algo ao ser biológico e desvia as condutas vitais de sua direção.
1
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formulado por Descartes “faz sentido” para mim de modo
que o acolho enquanto expressão do que sou mais
propriamente. Obviamente que não se trata apenas do
cogito, mas de todas as sedimentações da cultura de um
modo geral. Esse momento é, no entanto, efêmero, pois
uma vez instituído o sentido, ele extravasa, por assim dizer,
o próprio processo de sedimentação da fala falada a ponto
de tornar-se o estofo dos enredos que vivemos, para além
de toda sintaxe puramente linguística.
Merleau-Ponty, em várias passagens de sua obra,
reconheceu que o gênero literário de expressão constitui,
junto com a filosofia, um modo privilegiado de operar uma
transgressão ou, mais propriamente, aquela instauração de
um sentido novo. Assim, a linguagem literária operaria esse
salto, ou seja, essa tentativa de testemunhar o advento de
uma fala falante ao mundo. Ora, é particularmente esse
movimento da linguagem que a obra do poeta e escritor
curitibano Paulo Leminski parece testemunhar, de maneira
exemplar. Leminski transitou entre a docência, a tradução e
a composição, entre outras atividades, fazendo parte do
cenário cultural brasileiro das décadas de 70 e 80 e tendo,
em 1975, lançado o ousado Catatau, alcunhado por ele de
“prosa experimental”.
De um modo geral, suas obras em poesia ou em
prosa abraçam o desafio posto à literatura a ponto de vir se
tornar um estilo de transgressão violenta quanto ao próprio
uso da linguagem. É o que ganha evidência, em especial, no
romance Agora é que são elas. Nesse, parece ser possível
encontrar até mesmo aquela dublagem aludida por
Merleau-Ponty entre a fala falada/fala falante. Com efeito, já
na contracapa, a obra declara tratar-se de “Ficção, re-ficção,
uma história que desvenda o processo de todas as histórias,
AGORA É QUE SÃO ELAS, uma novela com começo,
meio e fim (não necessariamente nessa ordem, é claro)”
(LEMINSKI, 1984). Isso porque, justamente, um dos seus
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personagens, o Dr. Propp, a certa altura declara ter
descoberto
[...] que todas as histórias, no fundo, constituem UMA
SÓ HISTÓRIA. E [que] aplicou-se a descobrir a cadeia
de constantes, a lei lógica e matemática que rege a
geração dos enredos, o vertiginoso movimento das
constelações que constituem uma intriga. Todo
entrecho, para ele, reduz-se à combinação de algumas
funções básicas (LEMINSKI, 1984, p. 12).

Essa passagem literária nos permite formular uma
imagem da tendência da fala falada em recair no esquema
em que é reconhecida e acolhida como uma “verdade” em
virtude da ilusão de que sempre foi assim. Ela poderia ser
vista como a transformação em enredo “das aventuras da
fala”. Episódio: aquele em o momento linguageiro de
instauração de sentido é cristalizado e permanece retido, de
modo a atuar no presente como uma espécie de fundo em
que os sujeitos operam. É por isso que o narrador da obra,
paciente de Propp, pode declarar:
Era confortador. E era apavorante. Gostoso saber que
você pertencia a uma lógica maior que você, um fundo
contra o qual tua figura se projetava. Mas eu me cagava
de medo de saber que viver, então, era só isso, e assim, e
não de outra forma. (LEMINSKI, 1984, p. 13).

É somente num momento em que se viola esse
sentido instituído, re-significando por meio de uma
operação linguageira o sentido dos gestos, dos
comportamentos e das falas, que a cultura se projeta em
direção a novas tendências. Ou seja, o mundo cultural é
incorporado por novos comportamentos, novos valores
que, todavia, logo recairão no esquema das funções do Dr.
Propp. O que este primeiro insight visa enfim é, mais uma
vez, um registro do quanto a literatura de Leminski revive
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aquele movimento expressivo da linguagem2 retratado por
Merleau-Ponty entre a fala falante e fala falada3.
Na publicação de Causeries (coletânea de conferências encomendadas
pela Rádio Nacional Francesa e transmitida pela Rede Programa
Nacional de Radiodifusão Francesa, em 1948), Merleau-Ponty diz que,
na literatura, a tarefa do poeta (apoiando-se em Mallarmé) é a de “[...]
substituir a designação corrente das coisas, que as dá como ‘bem
conhecidas’, por um gênero de expressão que nos descreve a estrutura
essencial da coisa e nos força assim a entrar nela” (MERLEAUPONTY, 2002, p. 59). Afirma ainda que “um romance bem-sucedido
existe não como soma de ideias ou de teses, mas à maneira de uma
coisa sensível e como uma coisa em movimento que se trata de
perceber em seu desenvolvimento temporal, cujo ritmo se trata de
associarmos e que deixa na lembrança não um conjunto de ideias, mas
antes o emblema e a monograma dessas ideias” (Idem, Op. Cit., p. 6061).
2

3Ao

mesmo tempo, outro estado de questão parece surgir no contexto
da produção literária ao qual Merleau-Ponty, como se sabe, devota um
apreço teórico especial. Trata-se da experiência ambígua da
corporeidade, especialmente quando se trata de apreendê-la como lugar
da reflexão acerca da subjetividade. O corpo seria, então, o palco do
drama da existência; e, a ambigüidade, essa expressão fundamental pela
qual o corpo se deflagra na existência, assumindo ali uma história ou,
ainda, uma significação metafísica. Corpo esse de onde se originam os
empreendimentos linguísticos, e desde onde se elabora, portanto, o
próprio mundo da cultura. Ora, esses mínimos dramas íntimos
manifestados pela existência corporal podem ser encontrados também
em Agora é que são elas. É o que, num dado momento, o personagem
sem nome, narrador da ficção, retrata em primeiro plano: “Senti uma
dor na barriga, e filosofei: tenho que cagar. Levantei, pedi licença ao
professor, e saí da sala em direção ao banheiro, por aquele corredor
como uma tripa, que serpenteava pela casa até o cu de uma privada. O
chão era uma areia movediça de papéis cagados, camisas-de-vênus
cheias de porra, paninhos vermelhos de menstruação, boiando no
vômito e no mijo. Sentei na privada sem tampa, encaixando a bunda
naquela roda gelada, e caguei, caguei como um deus, caguei com o
fervor de Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras. Bem na minha
frente, a janelinha estava aberta, e eu podia ver um pedacinho do céu
estrelado. Como não tinha nada pra ler, e quando a gente caga a gente precisa ler
pra esquecer que é bicho, comecei a observar a massa de estrelas que me era
dado ver”. (LEMINSKI, 1984, p. 57-58; grifo nosso). Retoma-se aqui a
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“Agora é que são elas” (LEMINSKI, 1984) é uma
obra cheia de referências possíveis – que o presente artigo
está longe de esgotar –, infinda nas conexões que ali podem
ser estabelecidas; em parte, fruto da erudição de seu autor.
A mais evidente de todas, certamente explícita e
conscientemente evidente, é a relação com a obra Morfologia
dos Contos Maravilhosos de Vladimir Propp 4 , integrante de
uma geração de pensadores chamados de formalistas
russos, que Leminski transformou em um personagem do
seu romance. Somente essa referência já é por si deveras
rica em abordar a problemática da linguagem e da
expressão e será ensaiado aqui alguns apontamentos
possíveis para futura pesquisa. Propp mencionaa, no
Prefácio à segunda edição de sua obra, que usa o termo
intimidade desse peculiar drama constitutivo da existência humana.
Ressalva seja feita, ainda que se trate de uma exploração aparentemente
psicológica relativa à tendência ao “envergonhamento” a respeito das
demandas da existência biológica o que nem por isso deixa de reiterar
um drama mais profundamente metafísico ou, quando muito, de se
revelar um sintoma dele. O uso do termo “metafísico” aqui se vincula
ao modo como Merleau-Ponty o utiliza em “Le corps comme être sexué”,
capítulo 6, que corresponde à primeira parte de Phénoménologie de la
Perception, a fim de descrever o quanto o desejo e o pudor exprimem
uma “significação metafísica”. Eles também, assim como no caso do
trecho leminskiano, são o sintoma da ambiguidade inerente ao sujeito
corpóreo e, ainda mais propriamente, remontam ao drama de se ter o
corpo próprio reconhecido em sua expressividade mais profunda como
um ser e não simplesmente reduzido à categoria de objeto.
Morfologia do Conto, de Vladimir Propp. Propp (1895-1970) lançou a
primeira edição de seus estudos em 1928, em Leningrado. Era
integrante de um grupo de estudiosos que ficaram conhecidos como os
Formalistas Russos, e companheiro de viagem, entre outros, de
Jakobson. Um dos maiores méritos dessa geração de formalistas foi o
de buscar métodos de exploração científica para os estudos da
linguagem; entre eles, os estudos literários. A Morfologia do Conto nasce
de uma analogia que Propp faz com os avanços para a época da
botânica. Era possível, a um estudioso, entender perfeitamente as
partes que constituem uma planta (Cf. SILVESTRIN, 2004).
4
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morfologia tal qual se usa em botânica, acepção que indica o
estudo das partes que constituem urna planta e das relações
entre essas partes e o todo – em outras palavras, o estudo
da textura de uma planta. Segundo ele:
Ninguém havia pensado ainda na possibilidade da noção
e da designação morfologia do conto maravilhoso.
Entretanto, no âmbito do conto popular, folclórico, o
estudo das formas e o estabelecimento das leis que
regem sua disposição é possível com a mesma precisão
da morfologia das formações orgânicas. (PROPP, 2006,
p. 7).

Propp faz uma análise de um grupo de cem contos
populares de origens diversas e detecta entre eles uma
conexão: todos são estruturados da mesma forma. Eles
seguem uma sequência de ações cumpridas pelos
personagens, que ele designa como função das personagens.
Elas são em número de 31. É como se uma única narrativa
fosse atualizada por diferentes personagens e situações nos
diferentes contos, das mais diversas nacionalidades,
geralmente de autoria anônima, advinda da tradição
folclórica (Cf. SILVESTRIN, 2004).
Numa de suas declarações sobre esta sua obra,
Leminski afirma que ela é um romance sobre a
impossibilidade de se escrever romances. Essa afirmação
atualiza também, por sua vez, uma série de discussões 5
“Este livro incomum, que resgata e subverte os elementos típicos da
fabulação (a gravidez de Norma e sua fuga com Bernardo), é também
uma crítica satírica do próprio conceito de romance, que o autor
considerava um gênero esgotado, típico do século XIX, por ter como
referência básica o realismo, ou seja, uma técnica composicional e uma
visão de mundo já superada pelo experimento joyceano (sobretudo o
Finnegans Wake) e pelos novos paradigmas da física e da filosofia
modernas. O duende da lógica que orientou a Comédia Humana de
Balzac ou Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, não fazia mais sentido
na era do pensamento quântico: A lógica morreu de um tumor cerebral,
no verão de 1878, em Clichy, uma pequena aldeia no interior da França,
5
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(especialmente no tocante a mudança de paradigma da pósmodernidade). Focarei, aqui, nas consequências pertinentes
à discussão acerca da operação expressiva conduzida pela
concepção merleau-pontyana fala falante – fala falada. Ainda
parece figurar como uma questão específica a adesão
leminskiana às teses formalistas de Propp – ela tem um
“quê” de irônica. Como afirma Ricardo Silvestrin, que se
prestou a analisar a isomorfia dos 31 capítulos do romance
de Leminski com as trinta e uma funções da “Morfologia”
de Propp:
O Propp real fez um estudo. Suas leis da narrativa não
têm o caráter normativo. São como leis científicas que se
extraem dos fenômenos. Não se estende a todas as
narrativas, só aos contos folclóricos. Mas acabou sendo
uma espécie de pai da narrativa, e é assim que é tratado
no livro de Leminski. Além disso, os contos populares
evidenciam um mundo estático, que se repete. Um
mundo organizado. Um mundo de normas. Propp, o
personagem, não resistiu ao golpe de ver sua filha,
Norma, romper com todas as normas. A narrativa
estruturada repousava sobre um mundo que permitia tal
estruturação. O herói, ao ver Propp morto, coloca suas
impressões digitais na arma que o suicida usou. Ele passa
a assumir que matou o pai da narrativa. Ele agora é livre
para contar o que quiser do jeito que quiser. Da
impossibilidade da narrativa convencional faz-se uma
nova narrativa, baseada no livre-arbítrio, e, portanto, na
invenção. É isso que Agora é que são elas vai buscar lá
na Morfologia do Conto: o fim da narrativa tradicional.
E, a partir disso, reivindicar uma narrativa como a vida,
quase na fronteira da Alsácia-Lorena, dispara o polaco. Só havia um
problema: o que fazer com a realidade, ou melhor, com a literatura? A
resposta do autor é Agora é que São Elas, “um romance sobre a minha
impossibilidade de escrever romances. O livro como matéria orgânica,
viva, inquieta, suscetível de moldar-se a todas as formas e suas
variações inumeráveis” (Cf. DANIEL).
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em permanente mudança, uma narrativa contemporânea.
Viva como a frase de Leminski. Com a agilidade quase
de vídeo-clipe de suas seqüências. Com a sexualidade
dos nossos dias. Com a simultaneidade de narrar três
estórias numa só. Com a consciência de se saber
narrativa, quase uma história-ensaio, totalmente
intertextual. Universal, pois vai lá na raiz de todas as
estórias. E comunicativa, capaz de ser lida como uma
novela de amor (SILVESTRIN, 2004).

A aventura de escrever (literariamente) parece ser
romanceada, de modo exemplar, por todos os dilemas
enfrentados pelo herói sem nome de Leminski, o que torna
seu texto muito potente. Entre a morfologia dos contos –
sedimentada na cultura e a operação expressiva do escritor
– e do artista de um modo geral – que fura tal
sedimentação instaurando talvez novas formas e novas
funções – há um risco. O risco de não fazer sentido, de não
ser acolhido. Por isso, talvez a escolha de uma linguagem
experimental e, certamente por isso, a validade desse
projeto ou dessa escolha metodológica: ela só faz sentido
enquanto é necessária. Assim, como o Propp real, o
Leminski (fictício ?) também questionava a possibilidade de
se fazer um relato da origem histórica, datada, dos
folclores. Ambos na mesma direção do esquema merleaupontyano fala falada – fala falante. O narrador assume o
assassinato do personagem Propp, mas foi ele quem se
suicidou. A liberdade de furar os esquemas da fala falada é
limitada dentro dos próprios esquemas. Como confessa
“Menos Eu” (é possível, agora, lhes contar que, num
momento, o narrador sem nome assina com essa alcunha
um bilhete encaminhado ao Doutor Propp em que
pergunta por que todos na história tem nome, menos ele):
Para Propp, as histórias se faziam sozinhas, por geração
espontânea, gracinha, sem precisar de intervenção
humana. Chego a desconfiar que imaginasse, que
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existissem, platonicamente, num universo anterior,
maior e superior ao nosso. E que se materializavam,
seres gasosos dos pantanais da Canópus (LEMINSKI,
1984, p. 89-90).

Quando Menos Eu “assume o suicídio do pai”,
também assume que pode se liberar do determinismo de
suas funções. Essa é a aventura do escritor, é isso que
habita “o coração da expressão”, a possibilidade de instituir
funções ou de se re-arranjar as existentes em novos
esquemas. Não se espera mais o céu platônico das funções
prontas, já que ele não existe em verdade, também é uma
criação, foi ele uma função necessária, um arauto de uma
modernidade que em Leminski e em Merleau-Ponty buscase ultrapassar. O filósofo repetiu em diversos de seus
ensaios a fórmula que desde a Phénoménologie de la Perception
já se anunciava: não existe uma transparência da
consciência sobre si, tal como “a cultura jamais nos dá,
pois, significações absolutamente transparentes, a gênese
do sentido jamais se conclui”! (MERLEAU-PONTY, 1945,
p. 333).
Então, a aventura do escritor é também a aventura
de todo uso autêntico da linguagem. Não é preciso fazer
poesia para ser poeta, é preciso ser poeta para compreender
a poesia, já afirmava Leminski num outro ensaio sobre
literatura. Apenas, à guisa de conclusão, isso nos remete ao
que foi dito no início, o de que essa aventura é a de toda
compreensão das funções, que a operação expressiva é o
coração pulsante no uso autêntico da linguagem.
É verdade, contudo, que uma análise que se
detenha apenas a se limitar a passagens literárias que
exemplifiquem teses filosóficas constitui uma tarefa se não
inglória, ao menos simplista. Não é o caso de dizer que o
pensamento merleau-pontyano se expresse esteticamente
no arranjo que Leminski realizou em seus próprios
trabalhos ficcionais. Ora, o que aqui, nessa proposta em
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curso de pesquisa, se busca realizar, não se reduz a isso. A
obra leminskiana é múltipla (fazendo referência à belíssima
exposição sobre sua vida e obra intitulada Múltiplo
atualmente em cartaz na Torre Malokof, em Recife – PE).
Da poesia, do haikai à prosa experimental da obra
“Catatau”6, do romance à biografia, para além de dar corpo
a teses filosóficas específicas, é possível ver, no conjunto
conhecido da obra do autor curitibano, uma expressão
exemplar daquilo que Merleau-Ponty teria encontrado
também na arte.
Em Le Doute de Cézanne, Merleau-Ponty define a arte
como sendo nem uma imitação, tampouco uma fabricação
segundo os votos do instinto e do bom gosto. Para ele,
trata-se de “operação de expressão”7, definição que, aliás,
compete também ao poema (ou a literatura de um modo
geral). Nele, não se é possível separar o conteúdo da forma,
ou seja, aquilo que se apresenta da maneira indiscernível ao
olhar. Os poemas e demais escritos leminskianos
compõem, na verdade, também um todo, não só no modo
como se apresentam, mas pela ideia a que dão corpo.
Cumprindo de maneira visceral a tarefa designada ao
artista/escritor na concepção merleau-pontyana:

Romance leminskiano em que Descartes embarca com Maurício de
Nassau para o Brasil, indo parar em Recife. Começou com um conto
inscrito no Concurso de Contos do Paraná em 1968, intitulado
“Descartes com lentes” que, não tendo sido aprovado, foi reformulado
durante oito anos dando origem à obra complexa que já, enquanto
ideia, aplica a contradição de ver o filósofo da razão perdendo o
método nos nossos trópicos. Trata-se da mistura de linguagem
experimental, clássica e também popular. O autor já anuncia na epígrafe
da Edição de 1989, da Editora Sulina: “Me nego a ministrar clareiras para a
inteligência deste catatau que, por oito anos, agora (1), passou muito bem sem
mapas. Virem-se” (LEMINSKI, 1989, p. 10).
6

“Cézanne, segundo suas próprias palavras, escreve enquanto pintor o
que ainda não foi pintado e o torna pintura absolutamente”
(MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 23).
7
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Um pintor como Cézanne, um artista, um filósofo
devem não somente criar e exprimir uma ideia, mas
ainda despertar as experiências que a vão enraizar em
outras consciências. Se a obra é bem sucedida, tem o
estranho poder de transmitir-se por si. Seguindo as
indicações do quadro ou do livro, tecendo comparações,
tateando de um lado e de outro, conduzido pela confusa
clareza de um estilo, o leitor ou o espectador acaba por
reencontrar o que se lhe quis comunicar. O pintor só
pode construir uma imagem. É preciso esperar que esta
imagem se anime para os outros. Então a obra de arte
terá juntado estas vidas separadas, não mais unicamente
existirá numa delas como sonho tenaz ou delírio
persistente, ou no espaço qual tela colorida, ela habitaria
indivisa em vários espíritos, presumivelmente em todo
espírito possível, como uma aquisição para sempre.
(MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 25-26).

Todo o contexto da produção leminskiana é a
sequência também da vida do poeta, da sua existência e do
modo como ela se deu, tal como narra a crítica de Ivan da
Costa, para o jornal O Globo, acerca do Catatau. Então, ele
dizia, testemunhando que, em Leminski, a obra é arte:
Além de volume grosso coisa difícil de entender, Catatau
significa uma queda. Descartes — “sob o galho onde o
bicho preguiça está” — vê índios (tupinambouls), a baía
de Recife. Contempla e raciocina sobre a nova realidade.
Catatau é deglutição antropofágica da cultura européia
em um novo produto made in Brasil. É texto para
exportação.
Novo
no
sentido
poundiano.
Particularmente no sentido de Maiakowski, que disse:
“Não há arte revolucionária sem forma revolucionária”
(COSTA in: LEMINSKI, 1989, p. 226-227).

Toda a dificuldade em encontrar um fio condutor
em Leminski, narrada quase que unanimemente pelos seus
estudiosos, a dificuldade das obras em si, em especial do
Catatau (um “porre verbal”, como diz Costa) é, de fato, o
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cumprimento de sua tarefa em ser também um gênero de
obra de arte indissociável, é claro, da própria vida do
escritor/artista. Não há que se confundir aqui uma
explicação do tipo causa-efeito como se a obra se esgotasse
na vida do autor. Tal como assevera Merleau-Ponty a
respeito de Cézanne:
É certo que a vida não explica a obra, porém certo é
também que se comunicam. A verdade é que esta obra a
fazer exigia esta vida. Desde o início, a vida de Cézanne só
encontrava equilíbrio apoiando-se na obra ainda futura,
era seu projeto e a obra nela se anunciava por signos
premonitórios que erraríamos se os considerássemos
causas, mas que fazem da obra e da vida uma única
aventura. Aqui não há mais causas e efeitos, unem-se na
simultaneidade de um Cézanne eterno que é a fórmula
ao mesmo tempo do que quis ser e do que quis fazer.
(MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 26).

Assim, a diversidade da produção de Leminski,
além da densidade da sua vida convoca, pois, o seu leitor a
um instigante desafio de pesquisa. Suas filhas Áurea e
Estrela Leminski, bem como a poetisa Alice Ruiz, sua
esposa, têm cuidado para que a obra do escritor paranaense
se torne, de fato, uma fonte inspiradora a ser melhor
descoberta. Com isso, a interface aqui proposta entre essa
ainda desconhecida perspectiva literária e a reflexão
filosófica de Merleau-Ponty tem a pretensão (longe, é claro,
de esgotar as suas eventuais convergências) de abrir um
espaço significativamente produtivo de debate.
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Corpo, liberdade e
angústia em MerleauPonty
Iraquitan de Oliveira Caminha
Introdução
Em seu esforço de definir o que é o ser humano,
Jaspers (1999) considera que a liberdade é marca da vida
humana. Ele diz que a fisiologia estuda o corpo, a
psicologia estuda a alma e a sociologia estuda o ser social.
Logo, o ser humano é produto da natureza como qualquer
ser vivente, mas ele é também um ser psíquico e histórico
resultante de sua convivência com os outros seres humanos
no seio das organizações sociais. Ele é determinado por leis
causais do mundo físico, mas é constituído por um
principio de indeterminação, que está no centro de suas
ações livres. O fato da vida humana também ser submetida
às leis de causalidades não significa dizer que todos os atos
humanos sejam concebidos como eventos naturais e
desprovidos de liberdade.
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Todo empenho de definir objetivamente o que é o
ser humano torna-se uma tarefa irrealizável, tendo em vista
que sua condição de ser livre nos impede de elaborar uma
definição fechada e acabada do que vem a ser ele mesmo.
Diante de uma inexequível missão, Jaspers (1999) resolve
considerar o ser humano como objeto de pesquisa
científica e como existência de uma liberdade inacessível a
toda forma de ciência. Sua conclusão é de que o ser
humano é sempre mais do ele próprio pode saber de si
mesmo.
Jaspers (1999) ainda destaca uma segunda
característica do humano: trata-se de um ser que se
relaciona com Deus. Ele afirma que nós não criamos a nós
mesmos, embora possamos tomar decisões por nós
mesmos. Não somos automaticamente submissos às leis
naturais, que nos impôs uma vida independente da nossa
vontade. Somos criados por uma força organizativa que
independe de nós. Vivemos a tensão de sermos fechados e
abertos ao mundo, possuindo uma natureza inflexível e
flexível.
Mesmo que não associemos a natureza divina à
condição de já sermos constituídos por uma ordem que nos
transcende, como fez Jaspers, o fato é que somos livres por
instauramos uma infinidade de possíveis como projeto, mas
também já somos determinados por um mundo já
constituído. Isso exige um reconhecimento dos limites de
nossa liberdade. Talvez possamos dizer, de uma forma mais
radical, que só há liberdade porque há limites. Vivemos sob
a égide de dois destinos: herança biológica e tradição
histórica. A primeira é dada e a segunda é inventada.
A tensão conflituosa entre o biológico e o histórico
delineia um modo próprio de existir que, para MerleauPonty (1992), é vivida no próprio corpo por meio de uma
existência ambígua capaz de tornar inseparável a presença
de si a si mesmo e a presença às coisas. O problema da
liberdade é pensado aqui a partir da experiência originária
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do mundo, vivida pelo corpo, e não a partir de uma
consciência autônoma, desencarnada de um campo de
presença no mundo.
Não se pode pensar a liberdade sem considerar a
condição existencial primeira de sermos corpos no mundo
sensível. O ser humano está sempre em situação assim
como sua existência livre. Construir um caminho próprio
de existência é o que define a liberdade humana. Tal
caminho, todavia, se faz já estando num caminho já traçado
por um campo de presença no mundo. É próprio do ser
humano atribuir sentido à vida a partir de uma vida já dada.
Segundo Cesar (2011), a liberdade é abertura de um campo
de possibilidades para um sujeito que já se encontra situado
nesse mesmo campo. O poder de ir além da vida biológica
não é desligado dela.
Do ponto de vista de Merleau-Ponty (1992), a
liberdade não destrói nem nega nossa situação corporal no
mundo. A liberdade nasce engendrada nessa situação,
gerando um campo aberto de possibilidades de agir em que
a descrição de si mesmo entrevê um “fluxo anônimo” em
que não há estados de uma pura consciência. O fato da
consciência não poder objetivar-se, não podemos concebêla se não for como abertura para o mundo. A liberdade não
é decorrente de uma deliberação voluntária derivada de
uma decisão sem os percalços do mundo. A liberdade não é
uma intenção vazia desprovida de atos concretos no
mundo.
Segundo Barbaras (2011), o tema da liberdade
ganha corpo em Merleau-Ponty. Ganhar corpo significa
dizer que a liberdade não é uma essência nem uma
faculdade, mas uma determinação concreta de certos atos
que se fazem livres no mundo. A liberdade pode ser
descrita em suas manifestações efetivas no agir humano,
pois todo ato livre é uma realização corpórea.
Merleau-Ponty (1992) opta por falar de situações de
liberdade no lugar de escolhas livres desprovida de mundo.
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Toda escolha livre não é uma elaboração abstrata da
vontade. Pelo contrário, ela pressupõe um engajamento
prévio. A primazia para examinar o problema da liberdade
não é a escolha livre, mas a condição de se estar no mundo
pelo corpo vivido. A liberdade é definida como estilo de
vida construída historicamente. Mas como converter uma
situação prévia em um modo próprio de existir? Em que
medida o mundo contemporâneo é um momento histórico
mais evidente de que é possível ser livre? Atualmente, o que
o filósofo tem a pensar, dizer e fazer sobre a liberdade que,
com base em Merleau-Ponty, perde sua força absoluta
como vontade livre, tornando-se hesitante num campo de
presença por meio do corpo?
Com base no legado das reflexões filosóficas de
Merleau-Ponty, podemos dizer que não faz sentido
considerar a liberdade como puro exercício de uma decisão
livre, mas como poder do corpo implicado no espetáculo
do mundo. O que pode o corpo hoje?
Liberdade como experiência do corpo
O corpo pode quase tudo. A ciência do treinamento
esportivo faz o corpo correr cada vez mais rápido e saltar
cada vez mais alto. A engenharia aeronáutica faz o corpo
circular pela terra atravessando oceanos em tão pouco
tempo. A revolução digital faz o corpo entrar em contato,
em apenas alguns segundos, com informações que circulam
pela rede mundial de computadores. A indústria
farmacêutica produz potentes medicamentos que faz o
corpo ficar curado de terríveis enfermidades.
Todavia, reconhecemos que a indústria do doping
produz corpos dopados que aumentam suas performances
esportivas por meio de anabolizantes. Somos conscientes
que a indústria aeronáutica produz caças que são máquinas
destruidoras de vidas. Não podemos deixar de registrar a
visível constatação de que a internet aproxima corpos
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distantes, mas também distancia corpos próximos.
Sabemos que a indústria farmacêutica gasta milhões com
marketing para influenciar médicos, visando convencê-los a
prescrever seus produtos que, muitas vezes, não alcançam
os resultados esperados em determinados corpos
moribundos.
Podemos dizer que o corpo humano é um produto
biotecnológico. No contexto em que o corpo se torna
refém do entusiasmo tecnológico, ainda é, entretanto,
possível falar de liberdade? Claro que sim. Ainda é possível
considerar o ser humano como sendo livre mesmo no
contexto de uma certa escravização tecnológica. O corpo
não é apenas um produto biotecnológico, mas produtor de
biotecnologias. O corpo não é apenas um suporte para que
sejamos livres. O próprio corpo é uma usina de atos livres.
As ações criativas do próprio corpo definem o que significa
a liberdade.
A liberdade é uma experiência corporal. Ela não é o
resultado isolado de um apurado ganho de si. Ela é também
a perda de si pela realização da liberdade como experiência
no mundo. Ser livre é fazer de forma permanente o
exercício de superação. Mesmo que o mundo
contemporâneo possa, pelos caminhos da tecnologia,
mascarar a liberdade criando um mundo padronizado, o ser
humano se desvia do padrão e cria modos de ser diferentes.
A perpétua criação é o sinal de liberdade da vida humana.
Não somos apenas filhos da repetição disciplinada.
Rompemos também com as prisões da repetição para fazer
o novo. Reinventar a vida todo dia é a nossa marca de
humano.
A filosofia só pode ser libertadora se ela for
provocativa. Reconhecemos que só se faz filosofia a partir
da tradição. Todavia, a filosofia perde sua força de atitude
de atribuir sentido se não for gesto criativo. Ela não pode
ser apenas derivação de pensamentos já elaborados. Ela
carece de movimento. A ação criativa é indispensável para
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retomar a experiência do mundo e pensar a liberdade a
partir de um nó de relações, que define o corpo humano.
A filosofia não é apenas um conjunto de
representações do mundo, mas gesto transformador capaz
de inventar e reinventar mundos pela força da significação.
Não há filosofia sem o contato com o tradicional, mas
também não há filosofia se não houver rompimentos com
o habitual. A filosofia permite sempre um novo olhar para
o já percebido. No entanto, para que ela possa cumprir a
tarefa de configurar um novo olhar, precisamos da atitude
de resignificar o convencional. Tal atitude expressa a
liberdade que se conquista por meio do agir no mundo pelo
corpo.
O corpo humano é originalmente um fluxo
anônimo de vida que pulsa. Ele não está qualificado como
atleta, engenheiro ou operário. O corpo vai elaborando as
formas existenciais de atleta, engenheiro, operário ou
qualquer outra forma no seio de nossas relações com as
coisas e com os outros. Por outro lado, no humano, essas
formas são sempre transfigurações possíveis. A liberdade é
sempre a possibilidade de superar uma situação. Para
Merleau-Ponty (1992), o mundo já está constituído, mas
nunca completamente constituído. É no contexto dessa
abertura para um campo de possibilidades de existir, a
partir de uma situação já dada no mundo, que nasce a
angústia no ser humano.
A angústia de tornar-se livre
É bem verdade que Merleau-Ponty não examina de
forma explícita o tema da angústia. Porém, entendemos que
a ambiguidade ontológica, considerada pelo filósofo por
meio da compreensão de que somos corpo submetido às
leis naturais e, além disso, consciência encarnada capaz de
instaurar um estilo de vida próprio, pode ser interpretada
como experiência de angústia.
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O motor da angústia não é apenas a experiência de
não-determinismo da vida humana, mas, sobretudo, pela
impossibilidade radical de uma escolha absolutamente livre.
A angústia tem duas faces. Por um lado, ela é fruto do ato
de perceber a vida sempre como possibilidade. Por outro,
ela mostra que o ser humano não pode ser absolutamente
livre para tudo, pois está sempre entrelaçado às coisas e aos
outros.
Os limites do mundo, que impedem as ações
humanas de serem absolutamente livres, são extremamente
angustiantes. Tomar esse caminho de reflexão pode nos
fazer mostrar uma outra dimensão da angústia que não se
evidencia nas discussões filosóficas. Merleau-Ponty pode
ser uma referência para se pensar a angústia, considerando
que a liberdade absoluta foi abolida pela situação corporal
no mundo. Como deve ser pensada a angústia de ser livre,
considerando que a liberdade ganha corpo em MerleauPonty e perde toda força vazia de uma escolha
absolutamente livre? Em outras palavras, se o corpo é o
verdadeiro sujeito da liberdade, como o ser humano vive a
angústia de tornar-se livre?
Se pensarmos o conceito de angústia segundo o
ponto de vista de Sartre, filósofo que se dedicou
explicitamente ao exame desse conceito, podemos
constatar que sua compreensão é marcada pela ideia de que
a liberdade é a expressão máxima de que escapamos
completamente à toda forma de causalidade externa
quando falamos de escolhas livres. A posição radical de
Sartre (1989) de não tomar o caminho filosófico de
determinar os atributos do humano de forma prévia o
conduz a elaboração de que a existência precede a essência.
Com base em tal posição, o filósofo propõe uma negação
de qualquer tentativa de definir o ser humano como um
objeto fixo e determinável.
Conceber o ser humano se definindo no curso de
sua existência singular é a marca da angústia. Somos
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angustiados porque não temos determinação prévia. O ser
humano é apenas ser de possibilidades. Isso é angustiante
pelo fato de não se poder reduzir a uma determinação
pontual e dinâmica. Somos sempre seres abertos. A
consequência disso é que o ser humano é absolutamente
livre, ou seja, se projeta para além de qualquer
determinação. A liberdade se identifica com a autonomia da
escolha livre e, dessa forma, o ser humano perde o contato
com qualquer forma de âncora para se sentir seguro.
Suspenso num nada, o ser humano experimenta uma
profunda angústia de existir sem fundamentos.
A experiência de angústia, na visão sartriana, nos
conduz à apreensão radical de si mesmo como ser de
possibilidade. Nenhum fundamento extrínseco nos faz ser
livre pela angústia de nada ser de forma prévia. Segundo
Sartre (1943, p. 66), ao “constituir uma certa conduta como
possível e precisamente porque ela é o meu possível, me
apercebo que nada pode me obrigar a ter certa conduta”. A
contingência da facticidade nos faz projetar-se no mundo
desprovido de qualquer natureza prévia a ser realizada.
Para Merleau-Ponty (1992), a experiência de ser
suspenso no nada é impossível de ser vivida, se
radicalizarmos nossa condição existencial primordial de
sermos corpos no mundo. Nesse sentido, a liberdade é
sempre uma ação no mundo. Não se pode pensar em
liberdade se não consideramos uma realidade na qual ela se
inscreve. O ser humano não instaura um percurso de
existência se não tiver uma situação que o resista. Existir é,
antes de tudo, um ato de resistir.
O legado de Merleau-Ponty nos exige considerar
que é impossível conceber um mundo vivido em que o
corpo esteja desprovido de conceitos, de verdades, de
fundamentos ou de deuses. O que o ser humano pode fazer
é pervertê-los, mas não negá-los. A experiência da angústia
não se dá apenas pela negatividade, mas pela perversão.
Não há ação humana sem legado, seja ele da natureza ou da
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história. O problema é o que fazer com os legados naturais
e históricos.
Parece que depois de associarmos um possível
conceito de angústia em Merleau-Ponty à experiência
radical de estar no mundo pelo corpo, contrariando a
posição de Sartre de conceber a liberdade como absoluta
indeterminação, é possível compreender que MerleauPonty estaria mais próximo de Freud do que de
Kierkegaard e Heidegger.
Para Kierkegaard (2010), a angústia revela nossa
finitude e nos faz singularizar-se na existência como ser de
possibilidade. Esse entendimento é muito próximo da
posição de Heidegger que coloca o ser humano como livre
a partir da experiência de angustiar-se no sentido de ser,
finalmente, um ser de possibilidade. A liberdade não está
fundada na condição de poder escolher ou tomar uma
determinada decisão, mas na própria condição de uma vida
possível. A liberdade é cativa à angústia como possibilidade
de se viver sempre como uma possibilidade. Nesse sentido,
a angústia é a realidade mesma da liberdade do ser humano
como possibilidade de possibilidade.
Tal como Kierkegaard, Heidegger (1989) concebe a
angústia como experiência existencial. É pela condição da
mais absoluta finitude que experimentamos a angústia
como fenômeno existencial em que não sabemos diante de
que nos angustiamos. Pela angústia, o ser humano se
descobre como não sendo nenhum objeto determinado.
Vivemos uma espécie de estranhamento radical onde não
temos nada em que se apoiar. Angustiamo-nos sem saber
identificar o objeto de nossa angústia. Desse modo, há um
nada que está na origem de nossa angústia. O fato mesmo
de existir nos agustia e nos nadifica permanentemente. O
abismo do nada nos faz sentir a angústia da fragilidade da
finitude. A angústia é a própria condição humana vivida na
dor de existir.
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Essa aproximação entre Kierkegaard e Heidegger se
faz na medida em que ambos pensam a angústia como o
mal-estar da finitude sem a definição de objeto
determinado, que seria a razão desse mal-estar. Kierkegaard
(2010), diferente de Heidegger, apela, todavia, para uma
leitura teológica que considera a angústia como a
experiência de incompletude vivida diante da infinitude de
Deus. A angústia é sempre pensada no contexto da tradição
judaico-cristã. A possibilidade do ser humano efetuar uma
escolha é sempre a partir de uma situação já dada por Deus.
O ser humano incompleto é sempre colocado como criação
de Deus. Há, em Kierkegaard, um espírito subjetivo que se
singulariza pela angústia de ser sempre um ser de
possibilidade diante da infinitude de Deus. Já, para
Heidegger, ao contrário, há uma força impessoal que
também pode se singularizar na autenticidade de ser
sempre uma possibilidade; porém, essa força é desprovida
de qualquer laço prévio com uma natureza divina.
O que se deseja ressaltar aqui não é a ideia de se
recorrer ou não ao divino para falar da angústia humana de
ser livre como ser de possibilidade, mas mostrar que a
angústia concebida como drama existencial de se afirmar
como singular carece de uma dimensão conflituosa onde se
inscreveria qualquer ato livre. É obvio que, em
Kierkegaard, essa dimensão conflituosa pode ser pensada
como sendo o existente que se faz livre por meio de seus
embates existenciais com as orientações limitantes de Deus
e, em Heidegger, por meio das tensões com o mundo em
que se está situado existencialmente. Não obstante, mesmo
que a angústia nasça de uma certa percepção do limite
divino em Kierkegaard ou do limite existencial do ser-aí em
Heidegger, pensamos que um possível entendimento de
uma ideia de angústia em Merleau-Ponty é mais próximo de
Freud. É que a psicanálise examina a angústia considerando
os limites de sermos um corpo biológico de modo que a
pisque se forma pervertendo esse modo de ser sem,
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todavia, problematizar o tema do salto existencial para a fé
ou da analítica existencial para uma vida autêntica.
Pensamos que em Freud e Merleau-Ponty toda
reflexão sobre o humano começa pelo corpo. Nesse
sentido, o problema da angústia nasce de uma análise das
funções do corpo. Por meio dessas funções, Freud analisa
como o corpo é ressignificado sexualmente a partir de
desejos inconscientes, obrigações morais ou exigências da
realidade. No caso de Merleau-Ponty, a psicanálise como
teoria do inconsciente, lhe ajudou a compreender, de forma
radical, a abertura da consciência para o mundo e para o
outro.
É evidente que, em Merleau-Ponty, o tema do
inconsciente ocupa um lugar menor em seus primeiros
estudos sobre o comportamento e a percepção. Sua ligação
com a obra de Husserl deixa a consciência como foco de
sua atenção, ao descrever a consciência como atividade
intencional, encarnada no corpo e situada no mundo. Com
base nesse entendimento, Merleau-Ponty foi construindo
sua filosofia e se aproximando mais do discurso freudiano,
que acabou conferindo um papel importante ao conceito de
inconsciente. Isso o levou a problematizar o corpo como
“carne”, de forma que o inconsciente foi incorporado
como instância identificada à experiência de sentir.
Quando Freud (1996) vai falar de angústia,
supostamente uma experiência de natureza psíquica, ele
começa examinando algumas funções do corpo. Tal
perspectiva metodológica é muito próxima do modo de
pensar de Merleau-Ponty.
Nosso corpo tem funções sexuais, alimentares,
locomotoras e laborais. Todas essas funções estão sujeitas a
um grande número de perturbações. Quando comemos de
forma insuficiente ou em demasia, teremos respostas
orgânicas que podem perturbar o funcionamento do
organismo. Nosso corpo pode se fatigar com atividades em
demasia ou tornar-se sedentário sem atividades físicas
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regulares. Nosso corpo pode trabalhar intensamente ou
diminuir excessivamente seu ritmo de trabalho como um
sinal de fadiga. Um distúrbio no desempenho das funções
sexuais também pode trazer perturbações que
comprometem a vida psíquica do indivíduo.
Freud (1996) diz que a falta de ereção ou a
ejaculação precoce gera uma angústia que pode conduzir a
uma inibição das funções sexuais. Do mesmo modo, a
recusa de comer, a indisposição para andar ou a rejeição de
trabalhar indica uma inibição corporal que manifesta uma
angústia que paralisa as elaborações psíquicas. Nesse
sentido, Freud vê a inibição não apenas como resultado de
alterações fisiológicas, mas como a expressão de uma
restrição de uma função do eu. Podemos dizer que a
inibição é uma espécie de falta de ânimo, vivida por um ego
encarnado. Tal entendimento, segundo nossa opinião, faz
convergir Freud e Merleau-Ponty.
Freud (1996) considera sempre o corpo erotizado
pelo contato com o outro. As funções do corpo não são
apenas orgânicas, mas simbolizadas por um eu que
transforma as ações motoras em tarefas afetivas. Uma
fadiga paralisante pode tomar conta de um indivíduo e
torná-lo depressivo, desativando-o da vida. Esse
empobrecimento energético pode ser compreendido como
uma tensão sexual acumulada no corpo que não consegue
produzir uma descarga psíquica. Tal tensão acumulada gera
a experiência de angústia. Logo, a angústia seria uma tensão
sexual acumulada.
O eu não consegue manejar o aumento tão
exacerbado da excitação no corpo. O acumulo de tensão é
extremamente angustiante por não se atingir sua liberação.
Todavia, a angústia não é apenas, para Freud (1996), o
resultado de uma espécie de deslocamento da libido
quando ela não consegue satisfação. Ela é o resultado da
tensão entre forças inconscientes que procuram realizar os
desejos para além do bem e do mal e os limites impostos
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pelas interdições e normas morais. Inicialmente, Freud
pensava a angústia como sendo de natureza puramente
econômica, resultado de uma reação do eu sob condições
de desprazer. Assim, a angústia era compreendida ou vivida
como uma espécie de medo que conduz ao ato de afastarse de um objeto. Logo, a angústia estaria sempre se
referindo a algo que precisa ser contido para evitar o
desprazer.
A angústia, em Freud, recebe também uma segunda
formulação em que se tem a experiência de indefinição ou
falta de objeto, considerando que ele é desconhecido. No
medo, é possível se ter a clareza do objeto que motiva um
temor, mas na experiência de angústia propriamente dita
não se sabe ao certo qual é o objeto que a evoca.
A vida humana é marcada por situações de
desamparo. Por um lado, esse desamparo pode ser fruto de
uma vivência traumática bem definida em que se conhece o
objeto que causa diferentes reações de temor. Por outro,
esse desamparo pode ser uma experiência de aflição
decorrente de uma origem indefinida. Pode-se viver a
angústia como expectativa de um trauma eminente com um
possível objeto identificado, mas pode-se viver a
experiência de angústia sem conseguir identificar qual é a
situação que determina o desamparado. Independente das
duas formas de angústia que se pode experimentar, o fato é
que somos seres que sofrem por estar no mundo como
corpos constantemente afetados.
Liberdade e desamparo
O ser humano pode realizar atos livres, embora
sempre a partir da sua condição de ser cativo ao mundo
biológico da necessidade e ao mundo simbólico dos
desejos. A liberdade é sempre vivida num campo de
necessidades biológicas e de elaborações simbólicas. Nesse
contexto, a liberdade nasce como produto de um jogo entre
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caminhos já traçados e possibilidade de uma caminhar
singular. Pensamos que aqui é possível traçar uma
aproximação entre Freud e Merleau-Ponty tanto com
relação à liberdade como com relação à angústia, fundada
na noção de desamparo.
Pensamos que a apatia e a tristeza que pode tomar
conta do ser humano não é apenas um sinal decorrente de
um perigo real e bem definido, mas também pode ser um
sofrimento desprovido de um objeto identificado. A
angústia pode também ser considerada como o marasmo e
a sonolência que invadem o ser humano como sinal de uma
busca desesperada de superar o excesso da presença
ameaçadora do mundo que não se pode fugir. Iludido por
uma liberdade quimérica da vontade autônoma, o ser
humano sente-se angustiado por não suportar o peso da
condição de estar sempre em situação. O ser humano se vê
esgotado de ter que criar e recriar um sentido para sua
existência. Sua criatividade torna-se comprometida. O que
está em jogo não é apenas a experiência traumática diante
de um objeto ameaçador, mas o desamparo desesperador
que acompanha a vida humana. São muitas as demandas do
mundo que nos afetam e que não conseguimos simbolizar.
Isso é, pesadamente, angustiante.
Freud nos ajuda a compreender que a vida humana
é marcada não apenas por situações de perigo, mas,
fundamentalmente, pelo desamparo da existência. Não
podemos examinar o tema liberdade sem considerar um
fundo de não-liberdade onde é possível falar de atos livres.
Não há liberdade sem um campo que cria possibilidades de
resistências para ações livres. Em outras palavras, não há
liberdade sem os embates com o sentir e o inconsciente.
O corpo que sente o mundo é também sentido por
ele. Não se pode pensar a liberdade desconsiderando o
caráter estesiológico do corpo, que sente e é sentido ao
mesmo tempo. O corpo se prolonga no mundo e nos
outros corpos. Ao mesmo tempo, estamos falando de uma
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reciprocidade sem coincidência. Se não radicalizarmos essa
inerência ao mundo pelo corpo, corremos o risco de
problematizar o tema da liberdade pelos caminhos das
especulações de conceitos metafísicos sem considerar as
descrições fenomenológicas do fazer-se livre por meio da
ação. A decisão livre se revela no horizonte não-livre da
experiência de sentir que carrega, no seu seio, o
inconsciente.
Apelar, de forma radical, para o entendimento de
que somos livres porque não somos reduzidos à vida
coisificada que se submete aos eventos da natureza pode
suprimir nossa condição de pertencimento ao mundo pelo
corpo. É por essa razão que propomos pensar o tema da
liberdade, enquanto possibilidade de existir, associado à
angústia como desamparo decorrente da concreção de ser
sempre corpo no mundo.
Pensamos que a liberdade radical fundada na
autonomia da decisão não problematiza a liberdade como
experiência situada do corpo. Tal experiência é vivida no
campo de presença no mundo que evoca o tema do
desamparo. Nesse sentido, pensamos que a filosofia de
Merleau-Ponty pode abrir caminhos para se pensar o ser
humano como ser do desamparo. Ele não é apenas um ser
de possibilidades responsável pelas consequências de suas
escolhas, mas um ser de mal-estar pelo sofrimento de ser
no mundo pelo corpo. No lugar de se conceber a angústia
decorrente da experiência do nada, se considera a angústia
como fruto da experiência da presença no mundo.
Com base no modo como Merleau-Ponty concebe
a liberdade como situada num campo, pensamos que é
possível chegar ao entendimento de uma angústia do
desamparo. No lugar de se ter um sujeito livre marcado
pela autonomia de suas decisões, tem-se um existente frágil
e vulnerável pela presença radical no mundo. Não
apelamos aqui para o pessimismo que prega a falência da
liberdade. O desamparo não aniquila a liberdade.
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Recorremos à compreensão de que é possível conceber
uma liberdade restritiva ao mundo, mas que nos conduz
para a criatividade da expressão. É por essa razão que
Merleau-Ponty (1992) compara nosso corpo à obra de arte.
O corpo não realiza apenas movimentos previsíveis
segundo as determinações da natureza. Ele é capaz de
expressar também movimentos inesperados que expressam
um estilo próprio de ser no mundo. Percebe-se, claramente,
a presença de uma ontologia ambígua que anima o corpo
humano. Essa ontologia ambígua é o sinal de uma
liberdade marcada pela angústia do desamparo. Todo ato
livre é ação no mundo. Os atos espontâneos do corpo, que
se opõem aos atos mecânicos, nascem de sua relação com o
mundo. Ora, para Merleau-Ponty, não existe ato puramente
espontâneo ou puramente mecânico. É considerando essa
ambiguidade que Barbaras (2011) opta por considerar a
liberdade como ato de liberação. Nossa existência corporal
nunca pode ser exterior à nossa identidade de ser livre.
Nossa condição de corpo dirige todos os nossos projetos
pessoais e todos os nossos projetos pessoais dão sentido à
nossa condição corporal.
Somos condenados a não poder se abstrair de nossa
situação no mundo. Ela não nos determina de forma
absoluta, mas ela nos oferece caminhos para que possamos,
de forma criativa, traçar outros. O ser humano não tem um
caminho predefinido que dê sentido pleno a sua existência.
Ele é desprovido de um sentido absolutamente a priori para
sua existência. Mas isso não nos autoriza a concebê-lo
como pura possibilidade marcada por uma liberdade total e
absoluta. O ser humano é sempre possibilidade, portanto
livre, mas sempre possibilidade a partir de uma situação.
Não é o vazio ou a falta de um caminho prévio que nos
angustia, mas a presença insistente no mundo que faz com
que todo ato livre seja o gesto criador de uma ação situada.
Somos humanos nos atos que escolhemos fazer
assim como naqueles que não escolhemos, pois não há
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escolha absolutamente pura. Todo projeto de si é carregado
de projetos do mundo. Não existe uma autoria absoluta de
um destino traçado. A liberdade não é assumir uma
existência própria, mas perverter uma existência dada por
meio da criação de um estilo de existir. Não usamos aqui o
termo perversão no sentido puramente patológico de uma
anomalia, mas no sentido do desvio daquilo que foi
traçado, que se constitui na marca fundamental da
existência humana. A liberdade é, desse modo, a
instauração de culturas desviantes.
A angústia do desamparo não é apenas se sentir
abandonado e sem apoio para poder tomar decisões sem
ter no que se apegar. Ela também não é apenas se ver
obrigado a contar apenas com seus próprios recursos para
expressar sua condição humana de ser livre. A angústia do
desamparo é, antes de tudo, somente poder ser livre a partir
de uma situação já dada que não se pode negar. Ela é,
assim, fruto da condição humana de transgressor dos
desígnios traçados, sem, todavia, poder negar tais desígnios.
Todo ato livre não é a expressão de ser pura possibilidade,
mas de ser sempre atos possíveis atravessados por
possibilidades já instituídas.
A imagem da liberdade não é de a um adulto sóbrio
que carrega consigo a força de poder decidir segundo a sua
própria consciência, desprovida de corpo e de mundo. A
liberdade tem o ícone de uma criança que está sempre
criando formas de brincar com aquilo que lhe foi ofertado,
que faz e desfaz escolhas contando com as referências já
traçadas do mundo. O ser humano não é um “nada”
lançado no mundo, mas um corpo que afeta e é afetado
pelas relações com mundo e com outrem. A liberdade não
nasce da ausência de perspectivas não-determinadas, mas
da descoberta de que se pode perverter a ordem
estabelecida por meio de gestos criativos. Como diz
Merleau-Ponty (1992), a liberdade consiste em assumir uma
situação lhe atribuindo um sentido figurado para além de
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seu sentido dado. Decorre dessa compreensão toda força
ambígua de não se poder precisar qual é a parte da situação
e da liberdade no agir humano. O ser humano livre como
artífice de si mesmo só faz sentido no contexto de escolher
nosso mundo e ser escolhido por ele.
Considerações finais
A liberdade fundada no corpo aponta para uma
plasticidade da vida humana. Nesse sentido, ela é
essencialmente de ordem poética, concebida aqui como
força transformadora que transfigura a matéria dando um
sentido metafórico. É por essa razão que Barbaras (2011)
vê, em Merleau-Ponty, inspirado no texto a Dúvida de
Cézanne do referido filósofo, a possibilidade de se
compreender a liberdade a partir de um parentesco entre o
ato de liberdade e a criação artística. Nesse sentido, o
trabalho do artista não se define por realizar um projeto
concebido de forma prévia, mas, sim, em transformar a
matéria dando-lhe um sentido figurado. Podemos dizer que
há, em Merleau-Ponty, uma continuidade entre o agir
livremente e a criação artística. A liberdade é criação
expressiva do corpo, pois um ato livre é uma verdadeira
obra de arte.
A força criativa da expressão artística é um
prolongamento da liberdade situada de Merleau-Ponty. A
angústia do artista não é apenas o resultado da experiência
de que toda forma artística proposta por ele é somente uma
possibilidade de manifestação estética, mas, sobretudo, é
considerar que sua arte é sempre derivada de sua
coexistência corporal com mundo. A angústia do ser
humano não é apenas porque seus gestos são sempre
possibilidades fundadas nas suas escolhas, mas, sobretudo,
é constatar que toda ação livre é realização no mundo que
não se pode negar. É por essa razão que Merleau-Ponty
(1992, p. 499) recorre ao exemplo de Max Scheler para
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ilustrar o seu entendimento de liberdade situada: “o
enfermo que quisesse salvar um afogado e o bom nadador
que efetivamente o salva não têm a mesma experiência de
autonomia”. A liberdade é assim uma operação expressiva
do corpo, que carrega consigo não apenas a angústia da
decisão, mas, sobretudo, a angústia do desamparo, que não
é apenas da ordem da necessidade, mas, sobretudo, do
desejo.
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O tema do corpo em
Marcel e Merleau-Ponty
Constança Marcondes Cesar
Introdução
Estudar-se-á, no que seguem, as reflexões de
Marcel sobre o homem como subjetividade encarnada e as
implicações da compreensão marceliana do corpo, do sentir,
da comunhão do sujeito com os demais seres, das relações
entre o visível e o invisível.
Acredita-se poder discernir, na obra de Marcel, a
partir da sua meditação sobre o corpo, antecipações
importantes das reflexões que Merleau-Ponty efetuará,
aprofundando, no seu percurso, temas já presentes em
Gabriel Marcel.
Assinalar-se-á as similaridades e examinar-se-á a
hipótese de que, embora existam poucas menções a Marcel
(Cf. MERLEAU-PONTY, 1971, p. 185) em textos de
Merleau-Ponty, ambos partem de fontes análogas. A
contribuição de Husserl é mediada, em Marcel, pelos
escritos de Jaspers e, em Merleau-Ponty, inspirada na leitura
direta dos textos do grande mestre, como o próprio
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Merleau-Ponty assinala em Fenomenologia da Percepção e em O
Filósofo e sua Sombra1.
Gabriel Marcel
Nascido em 1889 em Paris e falecido na mesma
cidade em 1973, Gabriel Marcel foi um dos introdutores da
filosofia existencial na França. Inspirou-se na tradição
oriunda de Pascal e Bergson e tem pontos de aproximação
com Kierkegaard e Jaspers (ZILLES, 1988). Sua atenção se
volta para uma filosofia concreta, fundamentada na
experiência vivida, investigando o mistério do existente e
do ser.
Em 1927, publica o Diário Metafísico, no qual
descreve a sua trajetória filosófica entre 1913 e 1923.
Convertido ao catolicismo em 1929, passou a atuar, em
1932, como colaborador da revista Esprit, fundada por E.
Mounier em Paris e da qual participaram, dentre outros,
Jean Lacroix, E. Gilson, J. Maritain.
A questão-chave que procura responder é: quem sou?
Ou seja, fazendo a indagação essencial de cada ser humano
em relação a si próprio, Marcel começa a respondê-la
partindo da constatação da própria existência como ser
encarnado. A encarnação significa, na obra de Marcel, a
presença imediata do sujeito a si mesmo, através da
percepção do corpo que tem e é. Para o filósofo, o corpo do
sujeito não é uma coisa, mas é habitado por uma
consciência; faz parte do seu ser total, não pode ser
objetivado completamente. É compreendido em situação,
isto é, inscrito no espaço e no tempo; o corpo é a inscrição
fundamental do sujeito no mundo, é a mediação entre o
sujeito e o mundo. Daí decorre a célebre afirmação: “sou
meu corpo” (MARCEL, 2003, s/p.).
Consulte o Prefácio: (MERLEAU-PONTY, 1971); e (MERLEAUPONTY,1960, p. 259-295).
1
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O corpo aparece como o centro de referências para
o eu, que com ele se identifica. Torna possível a relação do
sujeito com o mundo e com os outros. Graças à
corporeidade, o sujeito vive-se aberto a uma comunhão com
as coisas e os outros seres humanos podendo-se indagar
sobre a transcendência.
Diz Garaudy, referindo-se a Marcel: “Sou meu
corpo e todas as coisas que tenho ou que desejo ter, as
experimento como prolongamento de meu corpo. Não
existe entre meu corpo e mim uma relação instrumental”
(GARAUDY, 1968, p. 145). Graças ao corpo, o homem é
uma existência concreta, inserida no mundo; é-se também
aberto à alteridade, isto é, ao outro homem, análogo ao eu,
posto que também é sujeito encarnado.
Disso Azevedo diz que, para Marcel, “o outro nos é
dado [...] como presença inobjetivável [...]. O ‘existir’ [...] é
ao mesmo tempo co-existir [...], tanto no plano da
existência sensível, como [...] no plano do ser pessoal”
(AZEVEDO, 2010, p. 112).
Gabriel Marcel parte da imediatez do sentir, que
expõe a relação do sujeito com o mundo como uma
unidade primeira, que “revela precisamente ‘nosso ser no
mundo’ [...] a partir do qual foram constituídos o mundo da
representação vulgar e o da representação científica”,
comenta Jeanne Parain-Vial (1989, p. 31; Cf. MARCEL,
1940, p. 38). É, pois, sobre a experiência originária do
sentir que revela o ser no mundo como comunhão, que
constitui uma reflexão primeira, precária e limitada, sobre a
qual se instaura uma reflexão segunda, que transmuta o sentir
em saber. Explicita-se, assim, o significado da experiência
original, de co-existência com o mundo e os outros,
expressa no sentir (MARCEL, 1964, p. 35). É a experiência
originária que se torna possível o acordo entre os homens,
o conhecimento, mediante o emprego da “lógica e
verificação nas ciências da natureza” (PARAIN-VIAL,
1989, p. 34).
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A teoria do sentir, em Gabriel Marcel, o levou a se
opor ao dualismo cartesiano e a questionar a noção
cartesiana do corpo como pura extensão. Para Marcel, o
corpo é corpo-sujeito que existe em situação; o objeto é o
que está “posto diante de mim, em face de mim”, diz o
filósofo (MARCEL, 1951, p. 55). Ser em situação quer
dizer: existir “no espaço, no tempo, numa sociedade e
numa civilização” (MARCEL, 1951, p. 55). O mundo só
se-lhe é dado, só está presente, a partir do sentir, a partir da
encarnação do sujeito, da pertença de si a um mundo e da
sua ancoragem, seu enraizamento no corpo.
Ora, o corpo-sujeito exprime a encarnação, o serem-situação, o ser em comunhão com o sensível que
aprende, no visível, um sentido invisível. Como escreve
Marcel, “ser encarnado é aparecer como corpo, como esse
corpo aqui, sem poder identificar-se com ele e sem poder
também distinguir-se dele” (MARCEL, 1940, p. 31; 2003,
p. 12). É pelo sentir que se revela a intersubjetividade do
eu, o seu coexistir. A mediação do corpo mostra um tipo de
ser-com-o-mundo e com-os-outros que implica um pensar,
“um invisível que não deve ser oposto ao visível como uma
substância a outra” (PARAIN-VIAL, 1989, p. 39); antes,
revela “a intersubjetividade entre o homem e a natureza
[como] espírito nascente” (DE WAELHENS, 1951, p. 8-9;
MARCEL, 1974, p. 390).
O visível participa do invisível: aponta para uma
unidade e um sentido que ultrapassam o mero estar-aí.
Participa expondo a comunhão entre o ser visível (corpo) e
o invisível (sujeito) com a natureza visível. Participa porque
também, na natureza, o visível é sinal de um invisível: a
experiência da beleza, o sentimento do sagrado, a ordem
que as ciências buscam decifrar.
Pode-se dizer, em suma, que o visível e o invisível
no homem e na natureza se apresentam da seguinte forma:
no homem, o visível é o corpo, que aponta para o invisível, o
sujeito e o sentido do mundo; no mundo, o visível é a natureza,
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que aponta para o invisível: o significado do mundo, a beleza,
o sagrado, a ordem da natureza.
Pode-se aqui assinalar antecipações, no texto de
Marcel, de temas que serão repropostos e aprofundados, na
Fenomenologia da Percepção, em O Visível e o Invisível e em O
Olho e o Espírito, como já assinalaram Jeanne Parain-Vial
(1989, p. 32) e Alphonse de Waelhens (1951, p. 8-9).
Essas antecipações dizem respeito, de modo mais
expressivo em, pelo menos, dois pontos que são axiais no
exame do tema do corpo na Fenomenologia da Percepção, O
Visível e o Invisível e em O Olho e o Espírito (MERLEAUPONTY, 1971; 2005; 2006; 2007). São, respectivamente, a
ideia de uma experiência originária, que precede a reflexão
de nossa relação com o mundo da vida, com o mundo
percebido e no qual estamos mergulhados, no plano de
uma consciência implícita, pré-objetiva (MERLEAUPONTY, 2005, p. 11, 14, 48; 2007, p. 199-201, 205). E a
afirmação de que o visível tem uma contrapartida invisível,
tornando o corpo uma mediação do ser no mundo, não
como uma coisa entre as demais coisas, mas como corpo
simbólico, nosso modo de habitar e vivenciar o que se dá
mediatamente na percepção e que torna o mundo nossa
pátria, solo de toda nossa possibilidade de existir e de ter
consciência.
Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty nasceu em Rochefort, em
1908 e faleceu em Paris em 1961. Contemporâneo de Sartre
e de Camus, ele fundou com esses, em 1948, a Revista Les
Temps Modernes. Na ocasião, a Revista Esprit já existia há
dezesseis anos. Tiveram papel análogo, as duas revistas, no
pensamento e vida franceses: propor um caminho que
ajudasse a solucionar os graves problemas e a crise da
Europa, fustigada por duas Guerras Mundiais. Esprit nasceu
em 1932, no entre-guerras; Les Temps Modernes, logo após a
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Segunda Guerra Mundial, em uma Europa dividida entre as
influências americana e russa.
É sob a inspiração de Husserl que Merleau-Ponty
examina, na Fenomenologia da Percepção, o homem situado no
mundo (MERLEAU-PONTY, 1971). O que é abordado é
o homem corpóreo, vivo, capaz de pensar, inscrito no
tempo e no espaço e convivendo com as coisas e os outros
homens. De modo análogo à reflexão desenvolvida por
Marcel, Merleau-Ponty examinará o tema do corpo, já não
mais como Marcel, inspirando-se em Jaspers, mas
solidamente apoiado nas contribuições de Husserl (Cf.
CESAR, 2011, p. 41-61).
O ponto de partida é a compreensão da experiência
perceptiva, que mostra o mundo como “o meio natural e o
campo de todos os meus pensamentos e de todas as
minhas percepções explícitas” (MERLEAU-PONTY, 1971,
p. 8-11). E, ainda, diz Merleau-Ponty: “O mundo não é o
que penso, mas o que vivo, estou aberto ao mundo,
comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o
possuo, ele é inesgotável” (Idem, Op. Cit., p. 14; 19); ele é
“o fundamento do ser” (Idem, Op. Cit., p. 17; 21). É nele
que nossa percepção chega aos objetos, habita-os, mediante
um ver no mundo onde eles se mostram. E os vemos a
partir de nossa situação no espaço, no tempo, no presente
de nossa duração.
A espacialidade do corpo próprio está associada à
existência de um esquema corporal, isto é, à apreensão do
corpo “como uma posição em vista de certa tarefa atual ou
possível [...] sua espacialidade não é uma espacialidade de
posição, mas uma espacialidade de situação” (Idem, Op. Cit., p.
129). Nosso corpo habita o espaço como corpo fenomenal,
como força, mobilizável no virtual e no atual, exprimindo
um sistema de significações. Para Merleau-Ponty, a
percepção é “o arquétipo da experiência originária” (Idem,
2006, 208), que ele trata de investigar.
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No próprio corpo, realiza-se uma síntese da
percepção do espaço e da percepção da coisa: “eu sou meu
corpo” [...] “Ele é um nó de significações vivas [...] um
conjunto de significações vividas” (Idem, 1971, p. p. 161 186, 188, 190), uma intencionalidade que nos leva
continuamente ao mundo, “encarnação perpétua”, onde
corpo e espírito, símbolo e significação se reúnem (Idem,
Op. Cit., p. 204).
No caso da memória, não se trata de uma simples
recordação do passado, mas de um “esforço de reabrir o
tempo a partir das implicações do presente [...] e [...] o
corpo [...] é o meio de nossa comunicação com o tempo
como com o espaço” (Idem, Op. Cit., p. 221). No caso da
linguagem, sua variedade expõe “as várias maneiras para o
corpo humano celebrar o mundo e finalmente de vivê-lo
[...]. Podemos falar várias línguas, mas uma delas
permanece sempre aquela na qual vivemos” (Idem, Op.
Cit., p. 228).
O corpo não é uma coisa, não é um objeto, mas
algo ambíguo: enraizado no mundo, na natureza, mas
sempre ultrapassando a natureza, porque existe como
consciência encarnada: “Sou meu corpo [...] meu corpo é
como um sujeito natural, como um esboço provisório de
meu ser total” (Idem, Op. Cit., p. 240). Por ele, vivencia-se
o pré-objetivo, a unidade do mundo percebido de modo
antepredicativo. A experiência originária que se tem da
relação com a natureza é a de um contínuo, onde
consciência e mundo se apresentam indissociáveis, como
presença mergulhada numa totalidade. Assim, diz MerleauPonty: “Meu corpo é a textura comum de todos os objetos
e ele é, pelo menos em relação ao mundo percebido, o
instrumento geral da minha ‘compreensão’” (Idem, Op.
Cit., p. 282). Está-se inscrito em um mundo vivido, e o
nível primordial dessa experiência é o horizonte das
percepções do eu, que “não pode ser atingido e tematizado
numa percepção expressa” (Idem, Op. Cit., p. 302). Essa
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vivência é condição de nossa consciência como sujeitos,
condição do conhecimento do sujeito sobre o mundo.
É sobre o não-tematizado, o irrefletido, o préreflexivo que se constrói depois a possibilidade da
consciência tética, refletida, que distingue sujeito e objeto e
possibilita o saber científico. O espaço originário, no qual
se inscreve o sujeito originário que é o corpo, se expressa
como “adesão cega ao mundo”, “comunicação com o
mundo mais velha que o pensamento” (Idem, Op. Cit., p.
302).
É por esse mundo se apresentar como fenômeno,
antes de apresentar-se como objeto, que se podemos
conhecê-lo. As relações entre as coisas e o sujeito são
sempre “[...] mediatizadas pelo nosso corpo, a natureza
inteira é a encarnação de nossa própria vida [...] numa
espécie de diálogo [...] [onde] toda percepção é uma
comunicação ou uma comunhão” (Idem, Op. Cit., p. 376).
O conhecimento do mundo parte de uma fé originária (Idem,
Op. Cit., p. 378) que faz do mundo a pátria do sujeito e
torna possível se habitite um mesmo mundo com os outros
seres humanos – testemunhas que são de própria inerência
ao tempo e ao mundo, à ambiguidade fundamental do
próprio corpo simbólico, irredutível à mera coisa (Idem, 2006,
p. 207).
No mundo vivenciado, constituído, abre-se à
solicitação de uma infinidade de possíveis, e essa abertura
constitui para o homem situado, para o sujeito encarnado, a
sua liberdade. Essa deve ser entendida como um campo de
realizações, de encontro com as próprias possibilidades
próximas e longínquas.
É no belíssimo texto O Olho e o Espírito, último
escrito do filósofo, de 1960, que o milagre do corpo
humano e da sua significação, sua celebração, partindo da
experiência do ver, do maravilhar-se, faz surgir o encontro
com o mundo e o corpo, traduzido na obra de arte, na
pintura. Diz Merleau-Ponty: “O mundo visível e o de meus
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projetos motores são partes totais do mesmo Ser”
(MERLEAU-PONTY, 2007, p. 17). Descreve, assim, o
enigma do corpo próprio e de sua relação com as coisas, de
modo que “a sua visibilidade manifesta é duplicada nele por
uma invisibilidade secreta” (Idem, 2007, p. 22).
O que a obra de arte exprime é a experiência
originária do mundo, sua essência carnal, que é apreendida
na duplicidade de um sentir, expondo “a interioridade de
um fora e a exterioridade de um dentro”, de uma
interioridade, de modo a traduzir, na obra, “a textura
imaginária do real” (Idem, 2007, p. 23-24). Para o filósofo,
o pintor “faz ver o visível” (Idem, 2007, p. 29), apreende a
experiência originária do corpo no mundo e a faz surgir
perante nós. O artista reconhece “a metamorfose do
vidente e do visível, que é a definição de nossa carne e a de
sua vocação” (Idem, 2007, p. 34).
A tarefa da filosofia consiste em testemunhar o
nascimento do sentido, que exprime a reversibilidade entre
o visível e o invisível, de que o corpo é expressão: sua
superfície visível oculta e desvela, ao mesmo tempo, uma
reserva invisível, que o torna “a medida das coisas” (Idem,
2006, p. 197). Partindo disso, Merleau-Ponty pode então
dizer que há “um laço entre a coisa e a idéia, entre o visível
e a armação interior que ele manifesta e oculta” (Idem,
2006, p. 193).
Da Fenomenologia da Percepção (1945) ao O Olho e o
Espírito (1960) e O Visível e o Invisível (1964), obra inacabada,
cujas anotações foram reunidas sob esse título por Claude
Lefort, as questões do corpo, da percepção e da experiência
originária de si e do mundo, aparecem como fios
condutores da reflexão original do filósofo. Cada um desses
registros espelha muitos e repetidos modos de tentativas de
dizer a sua intuição fundamental.
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Conclusão

As filosofias de Marcel e de Merleau-Ponty
apresentam pontos de similaridade no que diz respeito à
prioridade do sentir, à valorização do corpo, do sujeito
encarnado e à comunhão originária com o mundo e os
outros.
No entanto, para Marcel, a experiência originária do
sentir já é uma primeira reflexão, espontânea, sobre a qual
se instaura uma reflexão segunda, que transforma o perceber
em saber.
Já, para Merleau-Ponty, a experiência originária é
mais radical: é antepredicativa, vivência pré-reflexiva, sobre
a qual se instaura a reflexão, que distingue, na consciência
tética, sujeito e objeto, possibilitando o nascimento do
saber científico. A experiência originária é uma fé, que torna
o mundo percebido nessa pátria, na qual comungamos com
todos os entes. No visível, se mostra o seu reverso: o
secreto invisível, o significado.
Numa nota do capítulo “O corpo como expressão
e a fala”, da Fenomenologia da Percepção (MERLEAUPONTY, 1971), Merleau-Ponty se refere a Gabriel Marcel,
especificamente ao Ser e Ter, quando se demarca das
concepções de Marcel:
[A] distinção [de Merleau-Ponty] entre o ter e o ser não
coincide com a de G. Marcel (Être et Avoir) apesar de
não excluí-la. Marcel considera o ter no sentido fraco
que assume quando designa uma relação de propriedade
(tenho uma casa, tenho um chapéu) e considera de
antemão o ser no sentido existencial de estar em... ou de
assumir (sou meu corpo, sou minha vida). Preferimos
levar em conta o uso que dá ao termo ser no sentido
mais fraco de existência como coisa ou de predicação (a
mesa existe ou é grande) e designa pela palavra ter a
relação do sujeito ao termo no qual ele se projeta (tenho
uma ideia, tenho vontade, tenho medo). Daí advém que
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nosso “ter” corresponde mais ou menos ao ser de
Marcel e nosso ser ao seu “ter” (MERLEAU-PONTY,
1971, p. 185; 2005, p. 212).

Para Merleau-Ponty, a experiência perceptiva do
mundo é pré-reflexiva. Nela ocorre uma consciência
implícita que preside a adesão ao mundo, experimentado
como um surgir associado à nossa experiência motora, de
modo que o mundo visível e o dos projetos motores
“constituem partes totais do mesmo ser” (MERLEAUPONTY, 2007, p. 173, p. 327), como já se viu aqui. Sobre
essa experiência, pode-se constituir um saber, presente na
esfera da ciência, objetivando o mundo e o corpo. Pode-se
passar da vivência pré-reflexiva à reflexão, da consciência
implícita à consciência tética, sem perder nunca a
ancoragem no pré-objetivo. O mundo se apresenta ao eu
como fenômeno, antes de apresentar-se como objeto, e é
graças à fé originária que se tem como dialogar nele e com
ele, estabelecendo, no plano pré-reflexivo uma
comunicação ou uma comunhão, como já foi assinalado por
Merleau-Ponty (1971).

O acordo entre os homens se dá, para Marcel, a
partir da experiência originária, mas se consolida como
saber. Emerge de um pensar revelador do visível como
participando do invisível: a unidade do sentido, “a
intersubjetividade entre o homem e a natureza” (MARCEL,
1974, p. 390). Conduz à apreensão do invisível: a beleza, o
sagrado, a ordem que as ciências procuram decifrar.
Em Merleau-Ponty, a mediação entre o visível e o
invisível é estabelecida pelo corpo próprio que tanto a
filosofia quanto a arte tentam decifrar. Enigma de um ser
essencialmente ambíguo, mestiço de corpo e espírito.
Assim, o corpo-sujeito se torna subjetividade carnal, na
qual ocorre a metamorfose do vidente e do visível, a
reversibilidade entre o visível e o invisível. Pode-se dizer,
percorrendo a obra de Merleau-Ponty, que a reversibilidade
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entre o visível e o invisível, que abarca a totalidade do real,
é percebida original e continuadamente a partir do corpo.
Ora, esse tema e essa inquietação perpassaram toda
a obra do filósofo, revelando a originalidade e o
aprofundamento das suas investigações em relação às
contribuições de Marcel. Ambos recorreram às artes –
pintura, música, literatura – para falar da condição humana,
do laço essencial entre o homem e o Ser, da experiência
perceptiva originária – presente na obra de Cézanne, de
Proust, na música do filósofo e compositor Marcel, nas
análises de Merleau-Ponty da sonata de Vinteuil, referida
por Proust nas célebres passagens da Recherche.
Para Merleau-Ponty, a tarefa da filosofia é análoga à
da arte: testemunhar o nascimento de um sentido, no plano
da percepção; testemunhar a reversibilidade entre o visível
e o invisível, de que o corpo próprio é expressão. A
filosofia se parece com a arte: é um ver, que exprime o bemestar do homem primitivo no mundo e o maravilhar-se do
artista com significação nascente na experiência perceptiva.
Por isso que, na perspectiva de Françoise Dastur (2001), a
obra de Merleau-Ponty, tendo como ponto de partida a
obra de Husserl – meditação sobre o corpo e a carne –
aproxima-se, no final da vida do filósofo, cada vez mais de
Heidegger – refletindo sobre a linguagem e expressão.
O laço entre o pensamento de Marcel e o de
Merleau-Ponty foi retomado de modo instigante e
surpreendente por Ricœur. Discípulo de Marcel,
colaborador de Esprit, conhecedor do vínculo entre Marcel
e Jaspers, tema de um de seus primeiros escritos
(RICŒUR, 1948), Ricœur se propôs a examinar, nos
trabalhos sobre a questão da vontade, “à maneira de
Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, os fenômenos
fundamentais da esfera prática” (PONCE LEÃO; MELO,
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2002, s/p.). Também em Réflexion Faite (1995), Ricœur
volta a fazer alusão a Merleau-Ponty e Gabriel Marcel2.
O estudo da relação entre os dois pensadores que o
antecederam se mostra, em Ricœur, como etapas do
entrelaçamento entre fenomenologia e hermenêutica, que o
conduzirá à formulação de uma reflexão original, talvez
uma das mais significativas do pensamento francês
contemporâneo.
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Encontros improváveis?
A questão da
corporeidade em
Merleau-Ponty e Michel
Serres
Wanderley Cardoso de Oliveira
Introdução
Será possível um encontro entre as filosofias de
Michel Serres (França, 1930) e de Merleau-Ponty (19081961)? À primeira vista, isso não parece muito provável,
pois, como veremos, Serres não é nada afeito à
fenomenologia. Nas entrevistas que concedeu a Bruno
Latour em 19921, relembrando seus tempos de formação
em filosofia, na École Normale Supérieure (ENS), que
Tais entrevistas foram publicadas na França, sob o título,
Éclaircissements, e traduzidas no Brasil, por Luiz Paulo Rouanet, sob o
título de Luzes. A este respeito, cf. (SERRES, 1992 e 1999).
1
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frequentou de 1952 a 1955, ele nos diz que “a atmosfera
intelectual parecia determinar os indivíduos, [...] éramos ou
marxistas ou fenomenólogos” (SERRES, 1994a, p. 19).
Estas duas “grandes correntes do pensamento” (Idem,
1990, p. 183) dominavam o cenário intelectual francês nos
anos 50 e 60. Mas havia ainda, segundo sua interpretação,
outras duas vias, uma na qual “nascia ou se desenvolvia as
ciências sociais ou humanas: sociologia, psicanálise,
etnologia, etc.” e a quarta via, “que era a da epistemologia”
e que, segundo o filósofo, “ninguém a seguia naquele
momento” (Idem, 1994a, p. 19).
Que caminho tomou Michel Serres? Seguir a
“autoestrada Marx” (Idem, 1994a, p. 19), para ele, seria
tomar o caminho da política, o que ele se recusava. Não foi
também o das ciências sociais, porque elas lhe pareciam
“produzir mais informação que saber” (Idem, 1994a, p. 20).
Quanto à fenomenologia, de acordo com o filósofo, era a
“segunda autoestrada, também já bem instalada, e desde
antes da guerra, por Sartre e seus discípulos, sem contar, na
época, – ele acrescenta – a influência que tinha MerleauPonty” (Idem, 1994a, p. 18). Mas ela também não lhe
interessava e isto, diz ele, “por razões de gosto e de custo”
(Idem, 1994a, p. 20). Embora os trabalhos iniciais de
Husserl, vinculados à matemática como, por exemplo, as
Investigações Lógicas, tenham lhe interessado muito, Serres
afirma que rapidamente se desvinculou desse interesse em
função do desequilíbrio que percebia na fenomenologia
entre “a dificuldade técnica e a esqualidez dos resultados”
(Idem, 1994a, p. 18-19). Sendo assim, como antes da
filosofia já havia feito uma licenciatura em matemática,
seguiu rumo à história das ciências e à epistemologia,
escrevendo seu memorial de estudos superiores, orientado
por Bachelard, sobre o método algébrico desenvolvido nos
seminários Bourbaki e aquele das matemáticas clássicas que
o precedeu (Idem, 1994a, p. 21).
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Atendo-nos à fenomenologia, se em seus tempos de
ENS, como acabamos de ver, Serres não a apreciava muito;
após esta época, a situação parece não ter mudado. Em
2002, em seus diálogos com Jean-Paul Dekiss sobre a
ciência e o homem contemporâneo, Serres (2007) nos
propõe reconhecer um bom método pela “leveza mínima
de suas ferramentas e pelo máximo de suas semeaduras”
(Idem, 2007, p. 131). Como não lembrar aqui do
desequilíbrio que ele identifica na fenomenologia entre
muito trabalho, “uma tecnicidade tão apurada” para tão
pouco resultado (Idem, 1994a, p. 20). A “linguagem
exageradamente complicada” que em Hominescence 2 ele
identifica, sem nomear, em “alguns fenomenólogos” (Idem,
2001, p. 116), resultaria deste apuramento técnico?
Levando-os, como ele acusa, à vocação para o jargão e a
linguagem esotérica? Precisa e fechadamente, ele esclarece,
desde 1991, em Le tiers-instruit, que este tipo de linguagem
se torna inacessível aos que não a dominam, afastando
“todos aqueles que não têm condições de participar da
conversação.” (Idem, 1991, p. 125). Ela pode até esclarecer
e ser esclarecedora àqueles que a compreendem, mas ao
preço da “mais espessa obscuridade” (Idem, 1991, p. 125) o
que, para ele, “parece garantir a profundidade, mas só na
aparência.” (Idem, 2007, p. 131). Filiando-se à “tradição da
língua francesa clássica, a de Boileau ou de Bergson”, ele
nos remete à afirmação deste último, que dizia: “O filósofo
cultiva a arte de dizer coisas profundas em termos claros.”
(Idem, 2007, p. 131). A fenomenologia, ou melhor, “alguns
fenomenólogos”, para Serres, estariam na contramão deste
lema?

Para esta obra, utilizamos, preferencialmente, a tradução de 2003
realizada por Edgar de Assis Carvalho e Maria Perassi Bosco. Quando
ela nos parecer insatisfatória, proporemos uma tradução própria a partir
da edição francesa de 2001. A este respeito, cf. (SERRES, 2001 e 2003).
2
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Menos discreto e mais agressivo que nas conversas
de 2002, em Hominescence (2001), ao criticar a ontologia (p.
63-65), ele coloca a fenomenologia ao lado desta, como sua
irmã gêmea, e classifica, ambas, como “dois nomes feios”,
“sem sentido”, “que não advogam a favor de ninguém”
(Idem, 2001, p. 64). Ele se mostra especialmente duro com
a ontologia fenomenológica (2001, p. 63-64) e com Sartre
(2007, p. 178-180). Quanto à primeira, ela
“incansavelmente repete questões em torno do Ser”, sem
nunca trazer-lhes “nenhuma resposta” e mesmo se
glorificando e se comprazendo de apenas permanecer ou
girar ao redor delas (Idem, 2001, p. 64). Caro à ontologia, o
termo “ser”, para ele, não passa de uma “senha deslavada”
da língua francesa, que “faz tanto sucesso nos livros de
filosofia porque significa tudo, não importa o quê e nada”
(Idem, 2001, p. 63-64). Quanto ao autor de O Ser e o Nada,
avaliando suas descrições do “ser-no-mundo” pelo critério
de “uma filosofia que levasse em conta saberes
contemporâneos e que contribuem para modelar nosso
mundo” (Idem, 2007, p.177), Serres as vê de tal modo
genéricas que fazem com que o “ser-no-mundo”, do qual
fala Sartre, se torne um ambiente “vazio”, “nulo” (Idem,
2007, p. l78) e “irreal” (Idem, 2007, p. 180).
Em 2012, ao publicar, sob o título de Andromaque,
veuve noire, uma coletânea de crônicas sobre a educação, na
crônica “Le pouvoir de la littérature”, após argumentar a
favor do poder “imenso da narrativa” (Idem, 2012a, p. 72),
mais “apaixonante” e “profunda” (Idem, 2012a, p. 73) que
as abstrações conceituais da filosofia, Serres novamente
coloca, lado a lado, a fenomenologia e a ontologia, agora
tidas como nomes “terrificantes e feios”, que ornamentam
livros onde “não há mais nada para ler além do que
escrevem, ao passo que a carne literária transborda de
tesouros que se empilham nos cofres dessas disciplinas mal
nomeadas.” (Idem, 2012a, p. 74). E é por este viés, da
comparação entre literatura e filosofia que, ao voltarmos às
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entrevistas de 1992 (Serres, 1994a) a Bruno Latour,
chegamos à referência do entrevistado ao autor da
Fenomenologia da Percepção. Na quarta entrevista (p. 181-239),
intitulada “O fim da crítica”, ao ser convidado pelo
entrevistador a se posicionar diante das filosofias da
linguagem às quais escapou, Serres (p. 191-192), após nos
remeter à diferença entre o gramático e o estilista,
elaborada em seu livro, Le Tier-Instruit, diz o seguinte:
Eu rira muito, em minha juventude, com a leitura da
Fenomenologia da percepção. Merleau-Ponty a abre
escrevendo essas palavras: ‘Começando o estudo da
percepção, encontramos na linguagem a noção de sensação...’
Vocês não acham este exórdio exemplar? Do mesmo
modo, o conjunto, tão austero e esquálido, dos
exemplos em que se inspiram as descrições seguintes? O
autor vê, pela janela, não sei que árvore, sempre em flor,
se apoia, as palmas das mãos sobre a escrivaninha; de
tempos em tempos aparece uma mancha vermelha:
trata-se de citações. Decifrem, de fato, neste livro, uma
boa etnologia dos habitantes das grandes cidades,
hipertecnicizados, logo intelectualizados, presos à sua
cadeira de biblioteca e tragicamente despidos de toda
experiência sensível. Muito de fenomenologia, não de
sensação: tudo na língua. (SERRES, 1991, p. 192-193,
grifo nosso).

Qual terá sido o motivo do riso e dos itálicos do
autor da citação? Por que falta a Merleau-Ponty, experiência
sensível e, à sua obra de 1945, sensação? Diante de tais
perguntas, vejamos em que Le Tiers-Instruit, ao qual Serres
mesmo nos remete, pode nos esclarecer. Ali, na página 124,
lemos a frase: “O estilista ri do gramático”. Será que Serres
se vê como um estilista que ri do gramático, MerleauPonty? Mas quem é um e outro, para ele? Ambos exploram
a língua e partindo dela visitam a natureza, as coletividades
humanas e os saberes. Contudo, enquanto o primeiro
experimenta, extrapola, aventura-se, o segundo “descreve,
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analisa, procura fundamentar” (Idem, 1991, p. 122). Os
dois “desenvolvem o obscuro”. O gramático, prudente,
rigoroso e circunspecto, o desenvolve “em compreensão,
justeza e profundidade”. Intuitivo, corajoso e desatento, o
estilista o desenvolve “em extensão, amplitude e
movimento” (Idem, 1991, p. 125-126). Esta diferença abre
o caminho para as desavenças entre eles. Para o primeiro, o
segundo é confuso, irracional e nunca esclarece nada; para
este, aquele esclarece racionalmente, mas nada inventa ou
cria. Em suma, um sacrifica a língua em prol da clareza, o
outro sacrifica a clareza, mas faz a língua viver (Idem,
1991).
Embora diferentes, o gramático e o estilista não são
e não precisam ser opostos; pelo contrário, são
complementares, pois se o estilista ensaia e extrapola, nem
por isso prescinde do gramático, com suas regras de
sentido, sintaxe e semântica; por sua vez, a língua do
gramático não existiria e jamais se desenvolveria sem as
“odisseias” do estilista. Preso às minúcias da análise, o
gramático não se deixa levar pelos caminhos incertos do
estilista que, por sua vez, experimentando e desdobrando a
linguagem, transgride a gramática. Na esteira de Platão,
Montaigne e Nietzsche, para Serres (1991, p. 124) “o
filósofo, presente nas duas frentes, precisa conhecer o gesto
dos dois, e deve tornar-se, se possível, um e outro”. A
Fenomenologia da Percepção outrora despertou o riso do
filósofo-matemático. Será que ele a considerava uma obra
descritiva, analítica, que se atrela à linguagem (vide os
itálicos) e recusa a experiência? “Muita fenomenologia,
nada de sensação: tudo na língua”, tal é sua conclusão
(Idem, 1994a, p. 193).
Não é nosso objetivo, nesta introdução, afirmar ou
rebater as críticas de Serres à fenomenologia, a Sartre ou a
Merleau-Ponty – isso nos conduziria à elaboração de outro
texto. Ao apresentá-las, apenas sucintamente, nossa
intenção é a de enfatizar que, por mais improvável que seja
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seu encontro com a fenomenologia, especificamente com
Merleau-Ponty, julgamos que isso seja possível, e bem mais
que o próprio Serres talvez possa admitir, pois se, para ele,
a literatura é mais “profunda” e “apaixonante” que a
filosofia (Idem, 2012a, p. 73), por sua vez, para MerleauPonty, “uma história narrada pode significar o mundo com
tanta ‘profundidade’ quanto um tratado de filosofia”
(MERLEAU-PONTY, 1945, p. xvi). Um texto que trate
das relações entre literatura e filosofia nos dois autores fica
ainda por ser escrito; pois o que pretendemos aqui é
relacioná-los por um tema recorrente e fundamental em
suas filosofias, aquele da corporeidade. Iniciamos com uma
pequena reflexão sobre nossa vivência do corpo no
cotidiano, a fim de chegar à compreensão do ser humano
em Merleau-Ponty a partir de sua corporeidade. Em
seguida, buscamos mostrar, na filosofia de Michel Serres,
como construímos nosso corpo e mudamos nosso mundo
através das técnicas e tecnologias apresentadas como
objetivações do corpo humano. Por fim, à guisa de
conclusão, ensaiamos possíveis pontos de encontros e de
desencontros entre os dois pensadores à luz da questão que
enfocamos neles.
Do “meu” corpo ao corpo que “sou”: a corporeidade
em Merleau-Ponty
É comum, em nossa linguagem cotidiana, nos
referirmos ao corpo como algo que temos ou que nos
pertence. Neste sentido, não é estranho para ninguém
expressões como: “meu corpo está dolorido”, “machuquei
meu dedo” ou “quebrei meu braço”. Mas as coisas
começam a deixar de ser tão comuns e se tornam um
pouco estranhas se nos perguntarmos: “quem é este eu que
possui ou tem, como seu, o corpo?”. Outrora divididos em
corpo e alma, essa última era considerada o que, de
verdadeiramente humano, havia em nós. O corpo era
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apenas uma moradia temporária e mortal para ela, eterna e
imortal. Em nossos dias, essa divisão ainda é válida para
muitas pessoas, mas há também a versão contemporânea
que separa o humano em corpo e consciência,
encarregando essa de subjugar e dirigir aquele. Envolvidos
nessa trama ou embrenhados na atmosfera dessa
concepção dicotômica do humano, na qual o corpo é um
objeto que a consciência (ou a alma) detém ou um
receptáculo ou abrigo temporário para a alma que, por sua
vez, é tida como o que de, autenticamente humano existe
em nós, é como se acreditássemos que pudéssemos nos
isolar ou nos esconder dos outros e do mundo, enquanto
pura consciência ou alma que ninguém vê, dentro de nosso
abrigo, o corpo, do qual, como consciência ou alma, temos
um controle absoluto. Nesse caso, é como se a alma (ou a
consciência) fosse um outro eu que viesse de fora, habitar o
corpo, podendo dispor dele segundo sua vontade, como se
ele fosse um mero objeto. Mas será que o corpo pode ser
tomado como objeto? É neste ponto ou com essa pergunta
que recorremos a Merleau-Ponty; mais particularmente, à
Fenomenologia da Percepção.
Ao nos determos na análise da questão que nos ocupa,
realizada pelo filósofo em sua tese de 1945 (MERLEAUPONTY, 1945, p. 87-105), aprendemos que é próprio do
objeto estar diante de nós aparecendo-nos, sucessivamente,
através de perfis que podemos variar tomando distância dele
para frequentá-lo de outros ângulos. Por meio de nosso corpo,
no entanto, Merleau-Ponty mostra que isso não é possível. Não
posso distanciar-me de meu corpo, pois ele se oferece a
mim sempre de um mesmo ângulo, estando sempre do meu
lado, ou seja, não se coloca para mim como um “objeto”
resistindo, pois, a toda variação perspectiva. É graças a esta
“resistência” que os objetos podem me aparecer sob vários
perfis. Meu corpo se apresenta, assim, como esta perspectiva
invariável para o mundo, que permite ao mundo me aparecer
em múltiplos perfis; de modo que esta “permanência
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absoluta” serve “de fundo à permanência relativa dos
objetos” (Idem, 1945, p. 108). Meu corpo, enfim, é o ponto
de vista de todos os meus pontos de vista, é o lugar de onde
observo os objetos exteriores, sem que ele mesmo possa ser
observado por mim como um deles.
Mesmo quando observo meu corpo no espelho, esta
experiência não corresponde à de um sujeito observando um
objeto, pois se, como define Merleau-Ponty (1945, p. 107), “a
observação consiste em fazer variar o ponto de vista
mantendo objeto fixo”, é forçoso admitir que meu corpo no
espelho se roube à observação, uma vez que imita minhas
intenções, recusando-se à fixidez de um objeto do qual eu
poderia variar perspectivas. No espelho, ele se oferece a mim
como um simulacro que “me reenvia ainda a um original do
corpo que não está lá, entre as coisas, mas do meu lado,
aquém de qualquer visão” (Idem, 1945, p. 108).
A experiência do corpo tátil também nega a este o
estatuto de objeto, o que podemos compreender, como
descreve o filósofo, na experiência de minha mão esquerda
apalpando minha mão direita que, por sua vez, toca o objeto.
Minha mão direita é mão tocada em relação à esquerda, mas
mão tocante em relação ao objeto. Na mão direita, que é mão
objeto em relação à esquerda, descubro a mão sujeito que se
lança ao objeto para explorá-lo. Nesta experiência, o corpo
se surpreende ele mesmo do exterior ao exercer uma função
de conhecimento. Neste tentar se tocar tocante,
recorrendo a Husserl, Merleau-Ponty dirá que o corpo
esboça “uma espécie de reflexão” (Idem, 1945, p. 109), o
que o torna bem distinto de todo e qualquer objeto.
Mais que um objeto ou algo que possuímos, as
análises de Merleau-Ponty convergem no sentido de
desvelar o corpo como algo que somos. É nesta perspectiva
que, antes mesmo de estarmos no mundo como sujeitos
que pensam, que conhecem as coisas e os outros, estamos
nele como corpos que sentem, que podem ver, ouvir,
cheirar, que possuem tato e paladar. Assim, antes de
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sermos almas, consciências ou sujeitos pensantes, somos
corpos sencientes e sensíveis; antes de sermos um “eu
penso” que reduz o mundo ao significado que dá a ele,
somos um “eu posso” aberto ao mundo e à experiência do
mesmo através dos sentidos.
Abaixo da consciência ou do eu pensante, o corpo
se revela como esta existência anônima e pré-pessoal, que nos
coloca no mundo e pelo qual estamos nele. Somos no mundo
através do corpo. Ele “é o veículo do ser no mundo” (Idem,
1945, p. 97), “o invólucro vivo de nossas ações” (Idem,
1977, p. 203). É ele que nos engaja no mundo, ao qual só
temos acesso, enquanto consciência, através de sua mediação.
E, nesta perspectiva, do corpo como mediador obrigatório
entre a consciência e a realidade, o mundo existe para mim,
primeiramente, não enquanto consciência; porque, anterior a
esta tomada de consciência da existência do mundo, meu
corpo já o esposa. Encontro-me, desde então, aberto ao mundo
pelo corpo. Nesse plano, não o de nossa vida pensante, mas o
de nossa vida perceptiva, o corpo não se reduz a um mero
objeto colocado entre a consciência e o mundo, mas se define
como este “Eu natural” (Idem, 1945, p. 239) que percebe o
mundo. Por sua vez, a consciência também deixa de ser pura
transparência frontalmente oposta ao mundo, para se
apresentar como um ser para o mundo através do corpo, ou
seja, como consciência encarnada.
O corpo, essa sentinela silenciosa sob nossas palavras
e atos como nos diz Merleau-Ponty (1964), em sua presença
implícita mediando nossa relação com o mundo, escapa à
consciência no cotidiano de nossas vidas. Nem mesmo nos
damos conta de que basta fechar os olhos para que o
espetáculo do mundo se interrompa para nós. O corpo,
condição de possibilidade de nosso acesso ao mundo,
permanece em sua presença implícita (quase invisível e
impercebido por nós) até que a doença, a fadiga ou a dor
façam com que ele se objetifique diante de nós. Então, ele sai
de sua vida anônima e se faz presente à consciência. Todavia,
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o corpo que aí aparece não é aquele que, primitivamente, é
nosso veículo de comunicação com o mundo, mas uma
realidade fisiológica que sentimos como um objeto exterior,
aquela mesma da qual falávamos no início deste tópico.
Ausente à consciência, o corpo que somos pode, porém, se
tornar presente à consciência através do esquema corporal.
Por ele, podemos ver o corpo para além de seu silêncio, como
esta estrutura dinâmica que nos insere no mundo e dialoga
com ele através do movimento.
Para compreender o esquema corporal como
revelador do corpo como este eu natural que percebe o
mundo, Merleau-Ponty propõe que visemos a espacialidade
do corpo-próprio. Quando consideramos nosso corpo no
espaço, constatamos que sua posição se define pela tarefa que
ele se encontra realizando no mundo que o envolve; ou
seja, as posturas de nosso corpo respondem aos projetos que
ele empreende em sua situação. Portanto, a espacialidade do
corpo não é da mesma ordem que a espacialidade das
coisas. Nosso corpo tem uma “espacialidade de situação”; as
coisas têm uma “espacialidade de posição” (Idem, 1945, p. 116,
grifo nosso). A noção de esquema corporal exprime,
justamente, o corpo como esta “estrutura dinâmica” que se
transforma a cada instante em função de suas relações com
o meio. Nesse sentido, o esquema corporal é “uma maneira
de exprimir que meu corpo está no mundo” (Idem, 1945, p.
117); ele “não é apenas uma experiência de meu corpo, mas
ainda uma experiência de meu corpo no mundo” (Idem,
1945, p. 165). Nossa existência através do corpo se dá a ver,
pelo esquema corporal, como coexistência com o mundo.
Com o corpo organizamos uma compreensão do
mundo na qual as coisas aparecem em função de seus
movimentos. Para cada movimento de meu corpo, um
novo perfil da coisa se mostra a ele. Sei, sem pensar, que
posso, enquanto corpo, operar esta transição de uma
aparência à outra da coisa; movendo-se, meu corpo realiza
esta síntese de transição que organiza o aparecer da coisa
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através de seus diversos desdobramentos. Na percepção
tenho, portanto, consciência das possibilidades motrizes
implicadas nela e das “maravilhas” que este “eu posso” é
capaz de suscitar (Idem, 1960, p. 210). Ele tem esse poder
justamente porque, como as coisas, ocupa um lugar no
espaço, mas um lugar de onde as vê. É “uma coisa, mas
uma coisa em que resido”; está, portanto, “do lado do
sujeito, mas não é estranho à localidade das coisas” (Idem,
1960, p. 210). Desse modo, enquanto que, para um eu
puro, a coisa se dá exterior a ele como objeto a pensar; para
o corpo, ela aparece “incrustada em seu funcionamento”
(Idem, 1995, p. 107) como algo a sentir. Trata-se de um
sentir que não é um acontecimento objetivo, em que a
consciência acompanharia no corpo tendo assim,
sucessivamente, dois objetos, meu corpo e a coisa. Não é
na consciência que está o sentir, “habito meu corpo e por
ele, habito as coisas”; ele, como corpo “excitável” ou
possuindo “capacidade de sentir”, é o “campo em que se
localizam minhas sensações” (Idem, 1995, p. 107).
O corpo como coisa material que, portanto, ocupa
lugar no espaço, é também uma coisa que sente, que é
capaz de sentir outras coisas e, com tanto mais razão, capaz
de sentir a si mesmo. É o que atestamos, por exemplo,
quando uma de nossas mãos toca a outra. Há aí, por parte
do corpo, uma apreensão de si por si, ele “se torna sujeito:
sente-se”; mas, ao mesmo tempo, é “um sujeito que ocupa
lugar no espaço” (Idem, 1995, p. 107), é um pedaço de
extensão íntimo a si mesmo. Nessa perspectiva, do corpo
como “coisa que sente” (Idem, 1995, p. 108), a coisa faz
parte daquilo mesmo que é meu corpo e é como se o
próprio “espaço pusesse a conhecer a si mesmo” (Idem,
1965, p. 261).
Há, portanto, entre o corpo e as coisas uma relação
de copresença em que, presente a si mesmo, ele está
também às coisas e vice-versa, o que nos leva a admitir que
esta “coisa-senciente”, este “sujeito-objeto” tem uma
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relação consigo que faz dele “o vinculum entre eu e as
coisas” (Idem, 1960, p. 210). É o corpo que conduz o
sujeito ao mundo ou às coisas. É pelo corpo que o sujeito
habita ou frequenta o mundo, tudo o que está para ele,
todo pensamento ou conhecimento que possa ter, vive
deste fato inaugural que eu, como “este animal de
percepções e de movimentos que se chama corpo”, sente
(Idem, 1960, p. 211).
Entretanto, se as coisas não existem para o sujeito
sem a frequentação do corpo se, antes de serem coisas
dadas a um sujeito que as conhece, elas são dadas a um
corpo que as sente, como é que o outro aparece e começa a
existir para mim? Em Merleau-Ponty, o caminho que nos
leva ao encontro do outro não é diferente daquele que nos
desvela como corpo. Começamos por uma posição
estesiológica onde há, primeiramente, um sujeito senciente.
O caminho para compreender que possivelmente exista o
outro, começa, portanto, já no aprendizado do próprio
corpo como coisa senciente. Aprendido isto, afirma
Merleau-Ponty, “estou preparado para compreender que há
outras animalia e possivelmente outros homens” (Idem,
1960, p. 212).
E é mais uma vez, na experiência das mãos que se
tocam que Merleau-Ponty, inserindo a mão do outro, fará
com que ele apareça para nós. Retomando, portanto, à
experiência, quando minha mão direita toca a esquerda, ela
a apreende como coisa física, mas, como ambas coexistem
num mesmo corpo senciente, a relação pode se inverter e a
mão esquerda começar a sentir a direita. Ora, ao apertar a
mão de outro homem, algo semelhante acontece. Sua mão
direita substitui a minha esquerda como tocada e apreendoa como coisa física, mas uma coisa que, ao mesmo tempo,
também me toca; logo, a mão do outro se faz copresente à
minha mão direita. Porém, desta feita, elas não me
aparecem como mãos que coexistem num mesmo corpo,
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mas como órgãos de um mesmo gênero de corporeidade
(coisa que sente) comum a mim e ao outro.
Assim, enquanto sujeito percipiente, apreendo o
corpo do outro como coisa percebida ao mesmo tempo em
que “ponho” o outro como “percipiente” (Idem, 1960, p.
215). Desse modo, é no plano estesiológico que,
primeiramente, tenho experiência do outro. Esta
experiência se dá, por princípio, não no plano da
consciência, mas no da “Empfindsamkeit 3 do corpo” (Idem,
1965, p. 263). É pelo corpo que inicialmente tomamos
contato com o outro. Antes mesmo que qualquer palavra
seja dita entre eu e o outro, nossos corpos já nos
apresentam um para outro na cor de nossos olhos, na
textura de nossa pele, em nossos traços fisionômicos, etc.
Quer dizer: de início, o que percebo de modo imediato,
sensorial e carnal, segundo Merleau-Ponty, é uma outra
“sensibilidade” e, somente depois, secundariamente,
percebo o outro como “um outro homem e um outro
pensamento” (Idem, 1960, p. 213).
Ao ver o outro e ao saber-me visto por ele, meu
encontro com o outro é também redescoberta de mim, pois
é pela mediação do outro que me torno plenamente visível.
O outro me percebe de um modo que não sou capaz de
fazê-lo. Ele me vê, toca, ouve e sente meu odor de um
modo que só ele é capaz. Antes de tudo, o outro é aquele
que me sente. Não há, portanto, como objetivar o outro
porque ele é, primordialmente, o que me torna inteiramente
sensível. Nesta medida, do mesmo modo que as coisas,
como coisas sensíveis, fazem parte daquilo que sou
enquanto corpo sensível, assim também sou feito pelo
outro; ele também é parte constitutiva de mim. Em suma,
ao descobrir-me como corpo descubro-me, ao mesmo
tempo, como um ser no mundo, entre as coisas e um ser
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com os outros, entre os homens, o mundo e os outros que
fazem parte daquilo que somos.
Até agora, a partir de Merleau-Ponty, estivemos
falando de nós, do mundo e dos outros no plano de nossa
vida perceptiva, no nível de nosso encontro ou de nossa
relação com nós mesmos, com o mundo e com os outros,
anterior ao nível do pensamento ou da consciência.
Estivemos no plano do mundo percebido, no qual somos
nossos corpos. Vejamos agora, a partir de Michel Serres, se
e como seria possível nos vermos como corpos no
horizonte aberto pelo advento da técnica e no mundo que,
com o seu avanço, ela está criando.
Michel Serres: do corpo às técnicas e ao mundo volátil
Em Hominescências, Serres (2003, p. 23-80) esboça
uma antropologia de nossa mudança corporal passando em
revista, detalhadamente, todos os avanços ocorridos no
século XX, em termos de cuidados médicos, remédios,
políticas de vacinação, de prevenção e saúde, “a diminuição
do trabalho, o saneamento dos habitats e a expansão da
higiene”, a fim de mostrar como tudo isso convergiu “para
um resultado mais amplo que seus componentes: a
transformação antropológica dos corpos” (SERRES, 2001,
p. 47), que não cessa de expandir-se, com o avanço
ilimitado da técnica.
Para Serres (2003), através da técnica, construímos
nosso corpo com artefatos provenientes dele próprio, uma
vez que os objetos técnicos a ele se assemelham. Assim, a
técnica esculpe o humano, “que por sua vez, também a
esculpiu” (Idem, 2005a, p. 67). Serres estabelece uma
emergência orgânica das técnicas, pela qual elas nos advêm
da capacidade humana “de distanciação e de extração de si”
(Idem, 1994b, p. 188). A técnica, para ele, sai do corpo
como uma exteriorização das funções de seus órgãos nos
instrumentos técnicos que criamos. A essa saída, o filósofo
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dá o nome de “aparelhamento” (Idem, 2005b, p. 157).
Deste modo, nosso esqueleto duro e sólido, os ossos, os
músculos e as articulações aparelham em direção às
máquinas simples, às alavancas, aos guinchos, dentre
outros, que imitam o funcionamento deles. Também a alta
temperatura de nosso organismo e o metabolismo, que
transforma os alimentos, asssemelham-se às máquinas
motoras, bem como as mensagens e operações que
circulam no aparelho neuronal são externalizadas nas novas
tecnologias (Idem, 2012b, p. 33).
Nossos corpos se encontram, assim, “aparelhados”
por instrumentos que, fora deles, imitam suas funções e, até
mesmo, melhoram suas performances (Idem, 2005b, p.
158). Por este “movimento original dos órgãos para os
objetos que externalizam os meios de adaptação” (Idem,
2001, p. 51), desde que inventamos instrumentos, saímos
do tempo da evolução darwiniana e entramos num novo
tempo denominado pelo filósofo como “exodarwiniano”
(Idem, 2003, p. 51). Fora de nossos corpos e evoluindo
independentemente dos órgãos que imitam, “os
instrumentos, penetram no tempo, e sua evolução reproduz
de modo infinitamente mais rápido a própria evolução que
mudava nossos corpos, que, em contrapartida, mudam
menos.” (Idem, 2003, p. 52). Assim, por essa capacidade
humana de espargir pelo espaço instrumentos
compreendidos, não como prolongamentos, mas como
objetivações de seus órgãos, vemos, dispersos pelo mundo,
nossos “membros dissociados” nascerem como “objetos
técnicos” (Idem, 2004, p. 113). É desse ponto de vista que
o filósofo sugere vermos na técnica o nosso próprio corpo
“em partes externalizadas, independentemente evolutivas”
(Idem, 2005, p. 158-159).
Pelo processo de objetivação, afirma Serres (2004,
p. 115), “semeamos nosso corpo pelo mundo”, povoandoo com equipamentos em formas de punho (martelos),
cotovelos (alavancas), olhos (telescópios), orelhas
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(telefones) e, mais recentemente, com artefatos, isto é,
“objetos-mundo” (Idem, 2003, p. 211). Definimos como
aqueles “objetos em que pelo menos uma das dimensões
cresce até atingir aquela que lhe corresponde o mundo”
(Idem, 2005b, p. 176). Se os artefatos de outrora eram
compatíveis com as dimensões do corpo, os objetosmundo se mundializam. E, se compreendemos o objeto
literalmente como aquilo que é colocado ou que se coloca
diante de nós, torna-se difícil concebê-los como objetos,
pois eles não estão diante de nós. Cada vez mais,
“habitamos neles como no mundo” (Idem, 2001, p. 180).
Como afirma o filósofo (Idem, 2001, p. 67), abandonamos
“o Lebenswelt recortado em torno do corpo, nossa velha
cabana apertada” e passamos do local ao global. Páginas
adiante, na mesma obra, o autor de Hominescências conclui:
“Enfim, nossos corpos habitam o mundo” (Idem, 2003, p.
124). Mas que mundo é este?
Para Serres, a partir do primeiro instrumento que
criamos, deixamos de habitar o mesmo mundo que os
animais e começamos a construir nossa própria morada. Se
nossas primeiras habitações fundamentais foram o corpo e
o mundo, com o advento da técnica passamos à nossa
terceira morada. Deste então, transitando das técnicas frias
do mundo agrícola para aquelas quentes do mundo
industrial e, desse, para as técnicas voláteis do mundo
informacional, nossa morada não cessa de evoluir, com
“muros cada vez mais amplos e virtuais” (Idem, 2003, p.
53). Nosso corpo global, na atualidade, nos abriu um
mundo volátil que, em sua obra de 1993, A Lenda dos Anjos,
Serres (1995) definia também como angelical. Vejamos,
nesse livro, como ele chega a tais termos (volátil e
angelical), através de uma pequena “história universal do
trabalho em três atos, três personagens [...], três estados de
matéria” (Idem, 1995, p. 46). Os atos: a sociedade agrícola,
a industrial e a informacional. Os personagens: Hércules,
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Prometeu e os Anjos. Os estados da matéria: sólido, líquido
e gasoso.
A história: Serres (1995, p. 40) nos conta, que seu
avô, “camponês carregava sacos de farinha, feixes de
lenha” enquanto seu tio, “ferreiro, com sua clava, malhava
na bigorna barras levadas ao vermelho cereja”. O primeiro,
agricultor, lidava com as formas sólidas, com a terra dura e
o trabalho pesado. O segundo, com o poder do fogo,
transforma “as coisas liquefazendo-as”, moldando com o
ferro fundido nosso mundo industrial (Idem, 1995, p. 44).
“Os trabalhos frios, do tipo hercúleo, transporte pesado,
luta, agricultura [...] precederam as sociedades quentes,
industriais, prometeicas” (Idem, 1995, p. 39). Do mundo da
agricultura regido por Hércules e seus pesados trabalhos e
por Atlas, que sustenta em seus ombros a terra, passamos,
em seguida, com a sociedade industrial, ao mundo regido
por Prometeu, que nos trouxe o fogo, que funde o ferro e
o torna líquido e moldável. Em nossos dias, Hércules e
Prometeu foram sucedidos pelos “Anjos-mensageiros”
(Idem, 1995, p. 39). A agricultura e indústria não deixaram
de existir, mas nosso mundo se torna cada vez mais volátil
ou angelical. E volátil se diz, como explica o filósofo, “de
um ser que possui asas, de uma substância que,
rapidamente, passa para o estado sutil” (Idem, 1995, p. 44)
ou, ainda, “de uma aparição que, de repente, desaparece.”
(Idem, 1994b, p. 125).
Nesse novo mundo volátil não habitamos, não nos
deslocamos e não nos relacionamos da mesma maneira que
no “antigo” mundo “duro” (Idem, 1994b, p. 199). Corpos
em forma de ondas, mensagens, imagens e mesmo nossa
voz o percorrem na velocidade do pensamento. No mundo
duro, nosso corpo nos situa num aqui e agora, dentro de
um espaço métrico no qual, para nos deslocarmos, temos
que fazer uma transição física, percorrendo a distância que
separa um ponto do outro. Nesse espaço geométrico
conhecemos as distâncias e podemos calculá-las ou medi-
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las. Nele, sabemos onde estamos, de onde viemos e para
onde vamos; nosso corpo e nosso endereço nos enraíza em
um lugar, nos situa e permite ao outro nos localizar. O
outro aqui é o meu próximo, alguém que sei onde
encontrar e do qual conheço o endereço.
Tudo isso muda quando passamos ao mundo
volátil. Não se trata mais do mesmo espaço, não estou mais
num ponto geométrico ou num lugar situado em um
espaço métrico. Nessa nova “extensão sem distância”
(Idem, 2003, p. 169), deslocamo-nos sem dar um passo. Na
antiga, cartesiana, as estradas ou os caminhos conduzem de
um lugar ao outro, ambos bem definidos, permitindo-nos
referências de pontos de chegada e de partida; nesse, as vias
“saídas daqui e dali, [...] se propagam por todos os lados,
em buquês e feixes, ou afluem de todos os lados, em feixes
e buquês” (Idem, 2003, p. 129). Nelas, mais do que andar
ou trafegar, flutuamos, sem saber onde estamos, vindo não
importa de onde, indo sabe-se lá para onde, sem saber o
lugar pelo qual nos deslocamos e sem termos como calcular
qualquer extensão, uma vez que não sabemos ou deixamos
de ter referências de que lugar passa-se a medir. As
distâncias, impossíveis de serem calculadas, perdem aqui
todo o sentido.
No mundo volátil, passamos da geometria, que
“canoniza as distâncias” [sic] à topologia que revela as
vizinhanças (Idem, 2003, p. 74); transitamos do espaço
métrico referido pelas distâncias ao espaço topológico de
vizinhanças. Nele, nos descobrimos sem fronteiras, sem
limites, desenraizados, sem endereço fixo, bifurcando ou
flutuando sem cessar, num espaço sem distâncias, no qual
não temos mais um lugar, que deixamos para nos juntar ao
global. O próximo não é mais aquele que está próximo
fisicamente de mim porque, nesse novo espaço, que não
supõe a métrica da terra munida de distâncias avaliáveis,
meu corpo não me fixa num lugar, em um aqui e agora, e
meu próximo não se impõe segundo sua posição ou sua
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localização. O próximo se separou do próximo. “Quem é
meu próximo?” – pergunta-se Serres (2003, p. 211).
“Virtualmente”, – responde ele – “a população humana
inteira.” (Idem, 2003, p. 211). Ao habitarmos um espaço
sem distâncias, nossa maneira de viver com os outros não é
mais a mesma e, se a “relação precede o ser”, palavra ou o
lema de sua filosofia (Idem, 2003, p. 247), repercutindo em
sua máxima: “eu me religo, logo sou” (Idem, 2003, p. 248),
então sou, mas não como um ponto fixo com identidades
vinculadas ao “princípio da identidade espacial, exclusivo e
único”, mas como “nuvens de próximos possíveis” na qual,
conclui o filósofo, “eu sou meu próximo.” (Idem, 2003, p.
249).
Considerações finais
Esse tópico de encerramento do trabalho poderia
se chamar “interrogações finais”, pois, nele, abrimos mais
questões do que fechamos aquelas já semeadas no texto.
Voltando ao começo, Serres criticava a Fenomenologia da
Percepção como obra de um gramático, na qual está tudo na
linguagem, sem nada de sensações. “A língua que fala anula
a língua que saboreia ou aquela que recebe e dá o beijo”,
afirma o autor de Os Cinco Sentidos que, segundo ele, “gritam
contra o império dos signos.” (SERRES, 1994a, p. 193).
Permita-nos aqui voltar a Cézanne, que queria pintar uma
maçã em que pudéssemos sentir até o cheiro. Já MerleauPonty queria escrever como Cézanne pinta, trazer para a
linguagem filosófica a espessura e a carnalidade das telas do
pintor. Signos sensíveis? Possivelmente. Merleau-Ponty os
alcançou? Na obra de 1945, é provável que não. Mas é a ela
que Serres se refere. Devemos, então, dar-lhe razão?
Talvez.
Mas, mantendo-nos na distinção entre “gramático”
e “estilista” de Serres, ao avançarmos nos escritos de
Merleau-Ponty, podemos nos perguntar se não vemos em

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Marcos José Müller (Orgs.)

291

sua linguagem a busca por um estilo? Para o autor de O
Visível e o Invisível, “[n]inguém foi mais longe do que Proust
[...], na descrição de uma ideia que não é o contrário do
sensível, que é a dobra ou a profundidade dele.”
(MERLEAU-PONTY, 1964, p. 195). É nesse sentido que
compreendemos as palavras, emprestadas de Valéry, que
encerram o capítulo “O entrelaçamento, o quiasma” da
obra. “E num sentido, como diz Valéry, a linguagem é
tudo, uma vez que não é a voz de ninguém, que é a própria
voz das coisas, das ondas e das florestas.” (Idem, 1964, p.
204). Será essa a linguagem que ele busca para sua filosofia
em seus últimos escritos? O gramático da Fenomenologia da
Percepção em busca de seu estilo em O Visível e o Invisível,
poderia dizer Serres.
Persistindo nas críticas, embora Serres tenha rido da
Fenomenologia da Percepção que, para ele, se atrela à linguagem
sem trazer, para si mesma, as sensações, não há como negar
que esta obra nos revela, como corpo, este “eu posso”
aberto ao mundo e à experiência do mesmo através dos
sentidos, como “este animal de percepções e de
movimentos” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 211) capaz
de suscitar “maravilhas” (Idem, 1960, p. 210) em seu
diálogo perceptivo com o mundo através do movimento.
Ora, e não é outro senão este “Eu natural” (Idem, 1945, p.
239), o protagonista em núpcias com o mundo de sabores,
odores, texturas, sons e cores em Os Cinco Sentidos do
estilista Michel Serres (1985). E o que dizer do corpo
aparelhado que, por meio das técnicas, amplia “suas
recepções em toda sua biocapacidade empírica possível”
(SERRES, 2003, p. 129)?
Embora em um registro mais ontológico que
fenomenológico, em O Olho e o Espírito, Merleau-Ponty
afirma que “[t]oda técnica é ‘técnica do corpo’. Ela figura e
amplifica a estrutura metafísica de nossa carne.”
(MERLEAU-PONTY, 1961, p. 33). Nesse mesmo sentido,
vemos na Fenomenologia da Percepção que os instrumentos
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aumentam o raio de ação do corpo, como acontece entre a
bengala e o tocar (Idem, 1945, p. 167-168). Pelo hábito,
ainda a partir da obra de 1945, anexamos os instrumentos
ao esquema corporal de tal modo que habituar-se “é
instalar-se neles ou, inversamente, fazê-los participar [...] de
nosso corpo próprio. O hábito exprime o poder que temos
de dilatar nosso ser no mundo [...] nos anexando novos
instrumentos.” (Idem, 1945, p. 197). Os instrumentos,
conforme Serres, saídos do corpo pelo processo de
objetivação, são a ele restituídos pelo hábito em MerleauPonty. Sendo assim, cabe aqui a pergunta: podemos ver, no
corpo aparelhado de Serres, o “eu posso” (MERLEAUPONTY, 1960, p. 211) merleau-pontyano com suas
potências ampliadas a partir dos instrumentos tecnológicos
da atualidade? Do aqui e agora local, o “Eu natural” (Idem,
1945, p. 239) da Fenomenologia da Percepção, através dos
“objetos-mundo” (SERRES, 2003, p. 211), tornou-se
“corpo global” em Hominescências? (Idem, 2001, p. 158). Sob
quais aspectos podemos identificar o corpo sutil que habita
o mundo volátil com o corpo próprio da Lebenswelt?
Ainda avançando em hipóteses, poderíamos ver o
mundo volátil como uma dimensão da Lebenswelt ou ele
continua sendo, como identifica Serres (2003, p. 124),
“recortado em torno do corpo”, como “nossa velha cabana
apertada”? O fato é que tanto um quanto outro se opõem
ao espaço homogêneo, plano e quantitativo de Euclides.
De seu lado, Serres (2003, p. 173) afirma: “não habitamos
mais a geometria nem a Terra, nem a medida, mas uma
Topologia sem métrica nem distância, um espaço
qualitativo”. Por sua vez, em uma nota de trabalho de O
Visível e o Invisível nos esclarece Merleau-Ponty (1964, p.
267): “Descrevo a percepção como sistema diacrítico,
relativo, opositivo, – o espaço primordial como topológico
(ou seja, talhado numa volumosidade total que me envolve,
onde sou, que está atrás tanto quanto diante de mim...)”.
Que convergências poderíamos encontrar entre os dois
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pensadores aprofundando a questão da topologia neles?
Ainda em notas de sua obra póstuma de 1964, MerleauPonty projeta uma ontologia que toma “por modelo de ser
o espaço topológico” descrito, em seguida, como “meio
onde se circunscrevem relações de vizinhanças, de
envolvimento etc.” (Idem, 1964, p. 264), tal como o mundo
volátil em Serres. “Onde estou? Que horas são?” (Idem,
1964, p. 140), as perguntas claudelianas de nós ao mundo,
que ressoam no ser de envolvimento e de vizinhanças de
Merleau-Ponty, ecoam igualmente no mundo sem
distâncias que nos descreve Serres. Em ambos, além ou
aquém do mapa, com sua métrica e referências e, do
relógio, com sua quantidade de horas, elas persistem
abertas e inesgotáveis.
Como conclusão, precisamos dizer que as questões
e hipóteses lançadas aqui não são apenas retóricas. Para
nós, elas realmente requerem discussões que ainda
podemos fazer. De todo modo, acreditamos ter avançado
em nossa suspeita de que um encontro entre Serres e
Merleau-Ponty não é tão improvável quanto no início deste
texto nos parecia ser.
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Merleau-Ponty e a
estruturalidade da
estrutura
Ericson Falabretti
Estado de questão
Na obra Le Même et L’autre (Quarante-cinq ans de
Philosophie Française (1933-1978), Vicente Descombes
discute como os problemas de uma filosofia da história, de
uma teoria da verdade e as questões de método da geração
filosófica francesa da primeira metade do século XX –
Sartre e Merleau-Ponty – presas ao idealismo husserliano e
comprometidas em oferecer um estatuto rigoroso às
Ciências Humanas, através de um cogito que unisse corpo e
alma foram, de certo modo, superadas pelo pensamento
estruturalista. Esse nome genérico, que sequer se pode
dizer se tratar de uma Escola de Filosofia, cunhado para
reunir diferentes obras, como a de Lévi-Strauss, Foucault,
Serres, Althusser, Lacan e outras, ainda conforme
Descombes, rompeu “com respeito essencial ao
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cartesianismo” que se encontra nos textos de MerleauPonty e Sartre (1943). O estruturalismo – em suas
diferentes expressões – redescobriu o discurso, a história, a
cultura e a vida como modelos de representação que
transcendem a subjetividade. Os fenômenos linguísticos,
por exemplo, estão estruturados em um sistema de troca de
códigos. Em qualquer comunicação, o código precederia a
mensagem, independeria do emissor e fixaria o que poderia
ser dito. Na perspectiva estruturalista, o sujeito imerso no
parecer não se opõe às coisas segundo o modelo sartriano
do em-si e do para-si, pois ele é constantemente afetado por
uma estrutura que antecede e se sobrepõe ao julgamento, à
vontade, à razão e à linguagem. “As estruturas decidem e
não o homem! O homem não é nada!” (DESCOMBES,
2005, p. 126).
Se o objetivo da fenomenologia francesa era
fundamentar uma filosofia dialética da história sobre uma
filosofia do corpo e da expressão, Merleau-Ponty, na leitura
de Descombes, restringiu-se a reproduzir a noção de
estrutura como modelo da percepção mantendo-se, por
isso mesmo, no ponto de vista inaugurado pela
Gestalttheorie, sem conseguir elaborar uma filosofia capaz de
romper com os prejuízos de um pensamento dualista,
como o próprio Merleau-Ponty reconheceu, em uma das
notas críticas do VI sobre PHP1: “Os problemas colocados
na PhP são insolúveis porque eu parto aí da distinção
‘consciência’ – ‘objeto’” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
189).
Todavia, nessa passagem da fenomenologia para o
estruturalismo, o caso de Merleau-Ponty é ambíguo. Em
Merleau-Ponty, encontra-se um duplo uso da noção de
estrutura: crítico-metodológico e ontológico. É importante
1Lista

de siglas das obras de Merleau-Ponty citadas ao longo do texto:
PHP: Fenomenologia da Percepção; VI: O Visível e o Invisível; SC:
Estrutura do Comportamento.
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reconhecer a centralidade das reflexões da Teoria da Forma
na SC e na introdução da PHP, enquanto a estrutura – a
categoria propriamente dita – ocuparia toda a obra do
fenomenólogo francês. Merleau-Ponty, desde as suas
primeiras obras, explorou a noção de estrutura que nascia
de diferentes discursos – da Psicologia, da Biologia e da
Linguística – para repensar a correlação sujeito-objeto fora
do domínio aberto pela filosofia moderna e, mais
tardiamente, em o VI, contra as teses idealistas que ainda
assombravam a PHP. Na SC, Merleau-Ponty retoma,
sobretudo da Gestaltheorie, o conceito de estrutura para
superar as posições antitéticas sobre a relação entre
consciência e natureza e integrar as ordens física, vital e
humana na tentativa de romper com a dicotomia, herdada
da filosofia moderna, entre a matéria e o espírito. Na PHP,
como as pesquisas da biologia estrutural de Goldstein
atestavam, as experiências perceptivas – sentir,
movimentar, desejar, falar, querer
– operam
estruturalmente; são expressões não de um corpo objeto,
mas de um esquema corporal, de um saber pré-reflexivo
que opera em conjunto com as estimulações do mundo.
Goldstein, pode-se dizer, expressa, no domínio das ciências
biológicas, a tese fenomenológica do corpo próprio como
uma estrutura. Depois, na fase intermediária da sua obra,
em diálogo com Saussure, é a forma antepredicativa da
linguagem que é considerada a partir da articulação
autóctone dos signos; a expressão primordial que precede o
uso empírico da fala é estrutural. O sentido primeiro da
linguagem, uma estrutura formada pela associação diacrítica
dos signos, antecederia a prática ordinária da fala.
Finalmente, impactado pelas elaborações de Lévi-Strauss e
por uma nova releitura da Gestalttheorie, como sugerem
algumas notas do VI, o tema da estrutura parece ganhar
uma nova variação conceitual no domínio do projeto
ontológico de Merleau-Ponty. A Gestalt passou a ser
pensada como uma “modulação do ser no mundo” e, o
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corpo, como uma “Gestalt co-presente em toda Gestalt”,
como carne do mundo. Portanto, o estruturalismo
fenomenológico merleau-pontyano, se assim se puder
chamar, nasceu e repensou de maneira original o campo
próprio das elaborações inauguradas por Husserl, isto é, o
domínio da intuição das essências e da redução. Contudo,
qual é a significação desse sentido categorial-ontológico de
estrutura que se pode ler na obra de Merleau-Ponty? Em
que medida essa noção de estrutura responderia à crítica da
ambição contraditória da fenomenologia francesa de querer
contestar o pensamento objetivo e, ao mesmo, retornar a
um verdadeiro cogito?
O estatuto ontológico da estrutura
Em um Congresso dedicado a discutir o
estruturalismo, realizado em janeiro de 1961, três meses
antes da sua morte, Merleau-Ponty reconhece que a obra de
Lévi-Strauss, como já estava parcialmente dado no ensaio
De Maus a Claude Lévi-Strauss, de 1959, publicado em Signos,
seria a principal responsável pelo nascimento de uma nova
filosofia no século XX: o estruturalismo. Em Lévi-Strauss,
conceitos basilares do racionalismo filosófico e da própria
fenomenologia – subjetividade e liberdade, por exemplo –
saíram de cena diante da descoberta do etnólogo de que um
sistema inconsciente, como nas relações de parentesco,
operaria na estruturação de diferentes sociedades. Segundo
Lévi-Strauss, o tabu do incesto, presente tanto nas
sociedades indo-americanas como nas europeias, é a regra
dominante na constituição dos casamentos e, por
consequência, na estruturação das relações sociais como
um todo: “O caráter primitivo e irredutível do elemento de
parentesco, tal como o definimos, resulta realmente, de
modo imediato, da existência universal da proibição do
incesto.” (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 64). Para Lévi-Strauss,
haveria, então, um a priori na estruturação social, a partir do
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qual brotariam as diferenças. Esse tabu exprime, antes de
tudo, uma distinção social original; separa as mulheres
livres para o sexo e o casamento daquelas proibidas. Essas
últimas formariam a reserva de mulheres destinadas a
manter em operação o sistema de trocas. Nesse sentido, a
estrutura, enquanto logos inconsciente explicativo das
relações sociais, deixaria de ser sincrônica, como estava
dado em Saussure, e assumiria, com os trabalhos de LéviStrauss, um caráter dialético. Pois o inconsciente coletivo –
a fonte original do tabu do incesto –, não sendo o aparelho
psíquico de uma experiência íntima, seria o elo que liga as
consciências e permite ao etnólogo reconhecer no primitivo
a gênese da sua própria experiência. Para Merleau-Ponty, a
obra de Lévi-Strauss responderia à necessidade das Ciências
Humanas e à crise da Filosofia: “É todo um regime de
pensamento que se estabelece com essa noção de estrutura,
cuja fortuna atual em todos os campos responde a uma
necessidade do espírito” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.
319). No Congresso de 1961, diz Merleau-Ponty, esse
“novo regime de pensamento” reformou a ontologia
(Idem, 2000, p. 319) e abriu caminho para uma nova
filosofia sem separação, sem corte entre “o corpo que
percebe e o corpo que fala”, pois ambos são inteligíveis em
termos de estrutura.
Portanto, essas duas indicações finais das notas de
resumo da intervenção de Merleau-Ponty – “reforma da
nossa ontologia e reunião entre o corpo que percebe e o
que fala” – reforçam a ideia de como esse tema presente
desde a SC também se comunica com o último projeto da
sua filosofia. Como a própria nota de Parcours Deux parece
indicar, a noção de estrutura pode funcionar como uma
chave de interpretação da marcha merleau-pontyana,
principalmente quando se considera a passagem de uma
fenomenologia da percepção para uma teoria da expressão
até, finalmente, a construção de uma ontologia do ser
bruto.
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Conforme interpreta Barbaras (2001, p. 152), no
VI, a Gestalt é retomada justamente para responder ao
problema da crise da filosofia, uma crise que a própria obra
de Merleau-Ponty não deixou de reproduzir: “Ela não é
usada para criticar o pensamento objetivo – como era o
caso da PHP – mas é pensada positivamente como aquilo
que tem a chave do problema do espírito”. Na leitura de
Barbaras, a Psicologia da Gestalt apresenta a Merleau-Ponty
duas alternativas importantes para o problema do espírito:
uma noção de cogito distinta da formulação de cogito
constituinte de Husserl, e um conceito ontológico de Ser
diferente de Heidegger.
Nesse caso, a própria Teoria da Gestalt, uma
intuição já presente na SC, aponta o caminho para uma
ontologia da presença fundada na experiência primeira.
Em uma nota do VI, de 1959, Merleau-Ponty indica a
Gestalt como o modelo de uma nova ontologia na qual o
problema de uma subjetividade constituinte e deslocada do
sensível seria definitivamente superado: “A saber, de uma
presença a Si que é uma ausência de si, contato consigo
pela distância em relação a Si – Figura sobre fundo,
“Etwas” o mais simples – a Gestalt tem a chave do
problema do espírito.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
183).
Nesse caso, seguindo o roteiro indicado por
Merleau-Ponty, é preciso discutir com mais atenção por
que a Gestalt teria a chave para o problema do espírito e,
como está em Parcours Deux, fundaria uma nova ontologia.
À primeira vista, mesmo atento aos limites de uma
interpretação fundada em um texto inacabado como o VI,
os passos iniciais dessa nova ontologia apoiada na Gestalt
indicam um novo estatuto para a condição do ser no
mundo: uma existência enraizada na estrutura – tecido – do
mundo. Mas é, também, a própria noção de Gestalt que
emerge renovada no projeto ontológico de Merleau-Ponty.
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Diferentemente do que encontramos na PHP, a
Gestalt no VI deixa de ser concebida como um
acontecimento perceptivo e passa a ser o tecido de
entrelaçamento que une os entes, o tecido original que
permite encontrar em um mesmo tecido identidade e
diferenças sem, contudo, anulá-las, conforme já havia
estabelecido Lévi-Strauss. No VI, a Gestalt seria, ao mesmo
tempo, o princípio explicativo e a condição do ser-nomundo, pois não apenas percebo uma figura sobre um
fundo, mas me encontro no mundo como uma figura sobre
um fundo,2 como já indicava a nota de 1959 citada acima. A
relação entre o cogito e as coisas passou do domínio da
percepção para o sentir, da representação para a presença.
A primeira expressão dessa renovação ontológica
da Gestalt está no domínio da passividade – uma situação
original, chave, que permite compreender esse
pertencimento selvagem sem os prejuízos que MerleauAdota-se a relação figura/fundo – base da concepção de percepção
da Gestalttheorie – como paradigma não apenas da percepção, mas, como
se pretende melhor mostrar, como a condição ontológica do ser no
mundo. A estrutura figura/fundo é a mais ambígua e rica que se pode
experimentar, pois é capaz de deslocar e suprimir qualquer sentido de
centralidade e, ao mesmo tempo, desfaz a potência constituinte do cogito
e o sentido imanente do objeto. Merleau-Ponty, na PHP (1994, p. 24),
descreve assim essa estrutura primordial: “Quando a Gestalttheorie nos
diz que uma figura sobre um fundo é o dado sensível mais simples que
podemos obter, isso não é um caráter contingente da percepção de
fato, que nos deixaria livres, em uma análise ideal, para introduzir a
noção de impressão. Trata-se da própria definição do fenômeno
perceptivo, daquilo sem o que um fenômeno não pode ser chamado de
percepção. O ‘algo’ perceptivo está sempre no meio de outra coisa, ele
sempre faz parte de um ‘campo’. Uma superfície verdadeiramente
homogênea, não oferecendo nada para se perceber, não pode ser dada a
nenhuma percepção. Somente a estrutura da percepção efetiva pode
ensinar-nos o que é perceber. Portanto, a pura impressão não apenas é
inencontrável, mas imperceptível e portanto impensável como
momento da percepção”.
2
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Ponty encontra em Descartes, Kant, Sartre e, até mesmo,
na tese do cogito da PHP3. O sensível destituído de quidade
(Descartes e Kant) ou o ser-em-si pleno (Sartre) e, ainda, a
teoria do cogito tético e do Para-si sartriano perdem força
diante da passividade, uma experiência na qual as coisas e
os outros se fazem sentir em nós.
Nos Cursos de 1954-1955 no Collège de France –
L’institution e La Passivité – Merleau-Ponty retoma o tema da
passividade, já discutido na PHP, analisando uma
modalidade de fenômenos que escapam à instituição, uma
experiência que supõe um cogito ativo, uma história e uma
abertura para o devir. No quadro do Curso, interpreta
Lefort, no prefácio dessa ontologia indireta, Merleau-Ponty
examina “o problema da passividade em vez de defini-la
por seu antônimo”(LEFORT in MERLEAU-PONTY,
2003 p. 19). A discussão sobre a passividade, centrada nos
fenômenos do sono, do inconsciente e da memória, alcança
a nossa presença mais primitiva no mundo, pois mostra o
sentido do impercebido que mora na percepção, do
irrefletido que habita a reflexão e apresenta um gênero de
ser no qual o cogito não é soberano. Contudo, é preciso
considerar que a passividade, muito mais do que um estado
ou, ainda, uma modalidade primitiva e inerte da nossa
relação com o mundo, como sugere Lefort, revela os traços
da nossa presença gestáltica no mundo.
No VI, a tese da passividade não retoma a
percepção, mas reafirma a ideia de que os laços que nos
ligam ao mundo são contemporâneos às experiências
primitivas em primeira pessoa. Desse modo, o exame da
passividade, semelhante ao trajeto do Curso, não exclui a
instituição, não nega a atividade do cogito, mas a reintegra no
tecido da experiência comum. Como, do mesmo modo,
“Os problemas colocados na PHP são insolúveis porque eu parto aí
da distinção consciência – objeto” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
189).
3
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permite compreender o sachverhalt 4 (zarfared) – a situação
que envolve o cogito, o mundo e outro – e, ainda, como o
texto abaixo esclarece, desvela, uma nova fonte de
significação que não está, absolutamente, nem na atividade
consciente do cogito e nem no mundo das relações objetivas.
A passividade, ao esclarecer as condições originais da
presença do sujeito no mundo, reencontra a condição
gestáltica do ser e do mundo, como se pode ver acerca de
uma figura sobre fundo:
Não opomos, porém, a uma luz interior uma ordem de
coisas em si na qual ela não poderia penetrar. Não se
pode tratar de pôr de novo em concordância a
passividade em relação a um transcendente com uma
atividade de pensamento imanente. Trata-se de
reconsiderar as noções solidárias de ativo e de passivo,
de tal maneira que não nos coloquem mais diante da
antinomia de uma filosofia que explica o ser e a verdade
que não explica o mundo, e de uma filosofia que explica
o mundo, mas nos desenraiza do ser e da verdade
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 50-51).

Se a significação nascesse unicamente do cogito, o
subjetivismo seria uma condição irrecusável e, nesse caso,
não se poderia falar de “solidariedade” entre as partes ou,
ainda, de uma consciência atolada no mundo e, como
melhor se verá, não se poderia nem falar em reversibilidade.
Se existe alguma certeza sobre a ligação com as coisas e os
outros é que ambos, muito antes de serem uma
representação ou, ainda, de serem dados à percepção do
indivíduo, são sentidos passivamente como parte de uma
mesma estrutura sensível. No VI, radicalizando o debate
em torno do irrefletido aberto pela PHP, no lugar de
pensar o percebido (mundo primitivo) é preciso pensar com
O estado das coisas, no sentido empregado por Husserl em diferentes
ocasiões da sua obra.
4
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o percebido. Aí está a importância central da noção de
passividade, pois ela é, nesse momento, essa vivência
carnal, sentida, que permite a apreensão da presença
gestáltica entre o eu, o outro e as coisas na medida em que
se desdobra integralmente em um tecido comum de
experiência. Ultrapassando definitivamente a noção clássica
da estrutura como soma das partes em direção à ideia de
entrelaçamento espontâneo entre as partes – comunicação
dinâmica 5 – a passividade, indica Merleau-Ponty, é uma
pré-ordenação cujo registro sofre como uma lei. Na
experiência do sentir, a significação autóctone está dada
antes de qualquer pensamento. Encontra-se no exame da
passividade um sentido original, uma totalidade na qual as
partes não formam simplesmente uma Gestalt, mas
emergem de uma estrutura primitiva, de uma estrutura
bruta na qual o sistema de identidades e diferenças
permanece resguardado. A tese de Merleau-Ponty sobre a
experiência da passividade, berço do pensamento selvagem,
mostra que a experiência primitiva nunca é polar – não é
exclusivamente da ordem do em si ou do para-si – mas um
sistema de trocas oblíquo, no qual o cogito não é mais
constituinte e as coisas não são constituídas. Na
passividade, portanto, passa-se de uma ontologia do ser e
do nada para uma ontologia gestáltica, como escreve
Merleau-Ponty em uma outra nota do VI, em um exame
crítico da ontologia sartriana:
O “núcleo de ser duro” de que fala Sartre. Não há
núcleo com, em torno do (não?) que seria eu (negações,
brilho da superfície do ser). O ser é transcendente, quer
dizer justamente, é aparência cristalizando-se, é pleno e
VAZIO é GESTALT com horizonte, é duplicidade dos
planos, ele é, ele mesmo, VERBORGENHEIT
(vagobenheit) – é ele quem percebe, como é ele quem
em mim fala. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 80).
5

Definição de W. Kölher empregada por Merleau-Ponty (2003, p. 168).
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Na parte sobre Interrogação e Intuição do VI, MerleauPonty discute a orientação do seu pensamento como uma
nova ontologia diante da vocação da filosofia de encontrar
as questões mais primordiais. É preciso considerar que as
questões filosóficas não nascem da filosofia, mas da vida,
do tecido no qual estamos corporalmente atolados. Nesse
sentido, cabe à filosofia se orientar para a vida, o verdadeiro
berço dos problemas filosóficos.
Contra os atos de ideação, que retiram as coisas do
seu solo original, contra a supressão do corpo pelo
pensamento, é preciso considerar que o solo original das
questões fenomenológicas e ontológicas – do aparecer, da
essência, do ser, do cogito, do mundo e do outro – nascem
de um único mundo possível, de uma única e mesma
experiência: a facticidade que havia sido redescoberta pela
filosofia sartriana. A retomada da experiência nesse solo
bruto significa o reencontro da filosofia com as suas
questões mais fundamentais. Em VI, a marca desse
pertencimento originário e estrutural – a Gestalt – deixa de
operar como percepção sendo, pois, alargada para o
domínio do sentir. Ela está na abertura de um campo que
envolve e está diluído entre o percebido, o falado, o visível
e o tocado: “A abertura para o mundo supõe que o mundo
seja e permaneça no horizonte, não porque minha visão o
faça recuar além dela mesma, mas porque de alguma
maneira, aquele que vê pertence-lhe e está nele instalado”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 101).
Na última parte do VI (O Entrelaçamento – O
Quiasma), Merleau-Ponty examina as experiências do
pensar, do ver e do falar e reafirma a reabilitação ontológica
do sensível, a nossa condição de senciente-sentido e a
passividade como uma experiência original, um saber
primordial nascido do entrelaçamento entre o corpo e as
coisas. O corpo une o sujeito às coisas por sua ontogênese
ambígua; ele retrata dois esboços de duas faces
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indissociáveis e quase indistintas: ele é massa sensível e
massa do sensível de onde ele nasce. Toda a experiência
corporal – do ver, como já foi mostrado – é sempre em
profundidade, pois as coisas não são planas, mas lacunares,
não apenas vistas ou tocadas, mas sencientes-sentidas. A
experiência da passividade, pensada nos Cours L’Institution et
La Passivité a partir dos fenômenos do sono, da memória e
do inconsciente, foi alargada para todas as experiências do
sentir: para toda existência corporal, como descreve
Merleau-Ponty. O corpo vê e é visto porque está
entrelaçado ao mundo como entre dois espelhos. A
experiência da reversibilidade da visão, sendo também
palpação do olhar, está na ordem do ser que desvela a
nossa situação quiasmática no mundo, não mais revelando as
condições pelas quais o sujeito adere ao mundo – como na
percepção (PHP) – ou, ainda, como ele se subtrai do
mundo – como no sono (Cours) – mas trazendo à luz a
presença gestáltica no mundo: a nossa permanência
perpétua. Pois a experiência da reversibilidade, pensada no
domínio mais original – o da passividade – não foi apenas
transferida, isto é, estendida da visão para todo o corpo,
mas do corpo para as coisas e o outro. Existe uma
identidade de sentido entre o vidente e o visível. Aquele
que vê é tocado pelo visível; é, portanto, um dos visíveis:
De sorte que o vidente, estando preso no que vê,
continua a ver-se a si mesmo: há um narcisismo
fundamental de toda visão; daí por que, também ele
sofre, por parte das coisas, a visão por ele exercida sobre
elas; daí, como disseram muitos pintores, o sentir-me
olhado pelas coisas, daí, minha atividade ser
identicamente passividade – o que constitui o sentido
segundo e mais profundo do narcisismo: não ver de
fora, como os outros vêem, o contorno de um corpo
habitado, mas sobretudo ser visto por ele, existir nele,
emigrar para ele, ser seduzido, captado, alienado pelo
fantasma, de sorte que vidente e visível se mutuem
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reciprocamente, e não mais se saiba quem vê e quem é
visto. É a essa Visibilidade, a essa generalidade do
Sensível em si, a esse anonimato inato do Eu-mesmo
que há pouco chamávamos carne, e sabemos que não há
nome na filosofia tradicional para designá-lo.
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 135).

Desse modo, como também se pode ler em uma
nota do VI sobre passividade e atividade, de novembro de
1960, não há subjetividade, assim como não há essência
fora do mundo, pois tudo se realiza perpetuamente num
mesmo mundo como Gestalt, como figura sobre um fundo:
“Não há outro sentido além do carnal, figura e fundo –
Sentido = seu deslocamento, sua gravitação (aquilo que eu
chamava escapamento na Fenomenologia da Percepção)”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 238).
No entanto, qual o sentido filosófico desse esboço
de estrutura na última obra de Merleau-Ponty? Será que se
pode conceber, usando os termos de Derrida ao comentar
a obra de Lévi-Strauss, uma estruturalidade da estrutura em
Merleau-Ponty? De imediato, pode-se dizer que o fim de
um centro transcendental privilegiado e a procura por
transcender a oposição do sensível e do inteligível
empreendida pela obra de Lévi-Strauss, colocando-se ao
nível dos signos, já está presente em o VI, sobretudo
quando se pensa no conceito de carne como Gestalt, como
está na nota acima e que será discutida agora.
O VI, como já se disse, não oferece uma teoria
acabada sobre a noção de estrutura; por outro lado, indica
uma renovação da Gestalt como o logos dessa ontologia não
realizada, como se pode ler, por exemplo, em uma das
notas inéditas destinada ao VI, depositada na Biblioteca
Nacional Francesa:
A Gestalthafte e a ontologia. O mundo percebido, o ser
carnal tal como é reconstituído pela leitura ontológica da
Gestalt – Perguntar em que ele é verdadeiro (em relação
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ao mundo objetivo da ciência, por exemplo...) – Ele
seguramente não é no sentido da verdade ôntica – mas
no sentido ontológico. É “mais verdadeiro” do que o ser
objeto da ciência. É preciso aprender lá uma
decodificação do Ser que renove o sentido de todas as
nossas idealizações (aqueles do Ser e aquelas da Psique)
– O que irá permitir, especialmente, compreender a
linguagem, o logos, – e assim a história – finalmente.
Então, a Gestalthafte ensina a verdadeira lógica, uma
ontologia das estruturas, e a verdadeira natureza dos
“coletivos”. A teoria da carne vai se prolongar em uma
teoria da carne da linguagem e da carne da história.
(MERLEAU-PONTY, 2013, [s.p.]).

Essa nota de trabalho faz pensar em uma dupla
implicação sobre as noções de Gestalt e ontologia. Primeiro,
Merleau-Ponty abre a nota indicando uma nova orientação
sobre o tema, algo que não se encontra nos teóricos da
Gestalt, em Lévi-Strauss e até mesmo nas suas primeiras
obras. A nova ontologia não está mais orientada a buscar
uma significação a priori do Ser – um sentido unívoco –,
mas se trata agora de pensar uma ontologia da diferença e
do movimento, isto é, da Gestalthafte (da aquisição da
forma). A noção de Gestalthafte, situada antes de qualquer
pensamento analítico e não circunscrita ao objetivismo das
formas da Gestalttheorie; mas, enquanto o logos de uma
filosofia da História e da Linguagem é o que permitiria a
retomada ontológica do mundo percebido, do mundo
carnal, o que reencontraria, nas palavras de Merleau-Ponty,
“o ser mais verdadeiro que o ser da ciência”. A Gestalthafte é
o núcleo de sentido, isto é, a estruturalidade da estrutura
ou, como estabelece Merleau-Ponty na nota acima, “uma
ontologia das estruturas, e a verdadeira natureza dos
‘coletivos’, pois a Gestalthafte, visa o que é,
inseparavelmente, corpóreo e figurável (Körperliche und
Gestalthafte)”.
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Contudo, a estruturalidade como Gestalthafte
somente poderia ser compreendida como reversibilidade –
deiscência e fissão, abertura e identificação – no qual os
corpos, as coisas e o outro formariam uma Gestalt dinâmica,
como se encontra nas figuras ambíguas. Dinâmica, na
medida em que o particular permanece no universal, o
subjetivo no objetivo, na medida em que a identidade não
anula a diferença, mas a sustenta, como o fundo de
horizonte sobre o qual e com o qual vemos a figura. A
reversibilidade como Gestalthafte toma o lugar da pregnância
como quidade da Gestalt. No lugar de apreensão de uma boa
forma que se imporia ao espírito, seria agora a própria
experiência da reversibilidade generalizada no mundo, no
qual sujeito e objeto estão fundidos e, atividade e
passividade, acoplados. Do mesmo modo, eu e outrem e as
coisas estão entrelaçados como dois círculos descentrados,
formando uma hilé6 de um único tecido:
Meu corpo como coisa visível está contido no grande
espetáculo [...]. Há reciprocidade na inserção e
entrelaçamento de um no outro... Há dois círculos, ou
dois turbilhões, ou duas esferas concêntricas quando
vivo ingenuamente e, desde que me interrogue,
levemente descentrados um em relação ao outro
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 135).

Portanto, o sentido de Gestalthafte reúne, nesse
momento, as consequências da implicação figura e fundo à
experiência da reversibilidade. Assim, o sentido original da
estrutura como Gestalthafte não é apenas da ordem do sentir,
mas da presença. Essa radicalização para a presença do ser
no mundo já havia anunciada por Merleau-Ponty no Curso
Nesse trabalho, o sentido de hilé – próximo ao sentido husserliano
estabelecido em Ideias II – é o próprio etwas do sentir, o dado bruto –
visível e invisível – que se experimenta, passivamente antes da
intervenção de qualquer atividade intencional do espírito.
6
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sobre a Natureza. Ao discutir o desenvolvimento dos
embriões, Merleau-Ponty recorre à noção de Gestalthafte
para se referir à estrutura original invisível presente na autoorganização dos organismos, ressaltando, pode-se dizer,
esse novo modelo de reversibilidade, agora da ordem do
sentir e da presença concreta, anterior à percepção da boa
forma: “encontra-se então um núcleo de fenômenos, um
recobrimento lateral dos microfenômenos um no outro,
uma coesão em torno do ser invisível [...] que eles
envolvem, em torno do qual eles se enrolam, cristalizam o
Gestalthafte” (MERLEAU-PONTY, 1995, p. 303).
Com a Gestalthafte, Merleau-Ponty reencontra a
expressão originária do próprio Ser, anterior a todos os atos
de individuação, sem recorrer a uma tese da identidade
fundado em uma operação subjetiva. É justamente essa
visão de Gestalthafte, uma nervura ontológica invisível que
permite a abertura para que o corpo e as coisas sejam
visíveis na mesma medida em que são tangíveis e videntes,
que parece encaminhar para um renovado sentido
filosófico da Gestalt enquanto carne, removendo, desse
modo, os riscos do que o próprio Merleau-Ponty
identificou como a má-ambiguidade presente na PHP.
A estruturalidade da estrutura
A Gestalt como Gestalthafte – “como elemento,
emblema concreto de uma maneira de ser geral”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 143) indica duas
perspectivas sobre a estrutura que se tem perseguido nesse
trabalho: a renovação filosófica desse tema e, por
consequência, a condição hilética – bruta, primitiva – dessa
noção para a compreensão da experiência de reversibilidade
e do conceito de carne do mundo. Antes de tudo, permite
rever a clássica definição negativa de Gestalt como soma das
partes, construída – nas palavras de Merleau-Ponty – “do
exterior”, descartando também as ideias convencionais da
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psicologia e da linguística. A Gestalt não é uma experiência
psíquica (uma sensação), não é uma essência ou mesmo
uma ideia. Na definição de Merleau-Ponty, enquanto “pivô
de um sistema de equivalências”, enquanto Etwas, a Gestalt
como carne é transcendência sem distância, é imanência
sem centro, é pivô primordial sem ser causa, pois toda essa
hilé tecida de ambiguidade é, do mesmo modo, o registro
ontológico da presença carnal no mundo, como está no VI:
É um princípio de distribuição, o pivô, de um sistema de
equivalências, é o Etwas de que os fenômenos parcelares
serão a manifestação... É um corpo...O meu corpo é
uma Gestalt e é co-presente em toda Gestalt. Ele é uma
Gestalt; também ele e eminentemente significação
prenhe, ele é carne... (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
193).

Portanto, nessa interessante nota de 1959, na qual
Merleau-Ponty recusa novamente a perspectiva fisicalista da
Teoria das Formas e a noção introspectivista da Gestalt
como representação mental psíquica, ele reafirma essa ideia
de trama, entrecruzamento entre o corpo e a carne do
mundo como uma Gestalt. Nesse momento, ao que tudo
indica, o sentido da estrutura não é mais integração das
formas, não se reduz a um núcleo de significação original
da percepção ou, ainda, à função articuladora de uma
linguagem pura. A estrutura é a própria carne e, desse
modo, deixou de ter um caráter relacional e articulador para
se converter no tecido no qual o senciente e o sensível são
estão orginalmente entrelaçados em um mesmo tecido. A
estruturalidade da Gestalt, enfim, comporta a forma sensível
e primeira do múltiplo e da diferença, do mesmo e do
outro, pode-se dizer, do tecido que, ambiguamente, liga o
sujeito ao mundo, ao outro e, contudo, conserva a
identidade do indivíduo. Pois essa tessitura nomeada de
carne que supõe a descontinuidade na continuidade – o
corpo é parte do mundo, mas ainda é o corpo do sujeito –
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é a radicalização filosófica do descentramento que se pode
ler na obra de Lévi-Strauss. Quando se pensa na carne – na
relação gestáltica do corpo, das coisas e do outro,
envolvidos em único tecido – não se pode mais falar em
oposição do sensível e do inteligível, nem de centro e nem
mesmo de origem no sentido de uma causalidade genética.
Além do mais, essas noções renovadas e auto-implicadas, a
carne como Gestalt, ultrapassariam toda a perspectiva
filosófica fundada num sistema ativo de causalidades
objetivas entre o cogito e o mundo, estabelecendo,
definitivamente, que as dimensões do sensível e do
inteligível, do subjetivismo e do objetivismo, do finalismo e
do vitalismo não passam de modalidades de discursos
parcelares sobre entes deslocados do tecido comum. No
VI, usando os termos de Descombes, o mesmo e o outro
remontam à forma ontológica da presença do ser no
mundo, a uma estrutura anterior a toda segregação.
Portanto, a diferença entre o eu e o outro encontra um
mesmo na origem. A descontinuidade entre o mesmo e o
outro só é possível porque ela se faz e refaz a partir de uma
mesma Gestalthafte: “O mesmo no sentido estrutural:
mesma membrura, mesma Gestalthafte, o mesmo no sentido
de abertura de outra dimensão do mesmo ser”
(MERLEAU-PONTY, s/d, p. 235). Assim, a
estruturalidade da estrutura, a transgressão da oposição
entre o sensível e o inteligível, da identidade e da diferença
encontrou na obra de Merleau-Ponty o seu sentido mais
radical: a estrutura enquanto Gestalthafte, como cristalização,
como entrecruzamento em torno do ser.
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Fenomenologia da vida
contemporânea: a carne
do mundo
Reinaldo Furlan
“Quem compreender o
sentir, compreenderá tudo”
(Merleau-Ponty, apud Saint
Aubert, 2004, p. 23)

Esclarecimento prévio
Este texto é parte do meu relatório de pesquisa
enviado à FAPESP 1 , que apoiou meu estágio de pósdoutorado na França em 2013, e que contou com a
Agradeço à FAPESP pelo apoio a essa pesquisa, sob processo n.
2012/14330-0, e ao Marcos José Müller e à sua equipe por todo o
trabalho de realização desse Encontro, que contou com a colaboração
especial do colega Claudinei Aparecido de Freitas da Silva para essa
publicação.
1
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colaboração de Etienne Bimbenet. O projeto que enviei à
FAPESP previa, inicialmente, o aprofundamento da noção
de carne em Merleau-Ponty, como primeiro passo do
objetivo principal de tentativa de compreensão do estado
de nossa encarnação atual2. Dizíamos ali que a carne, em
sua dimensão política e social, é suscetível tanto ao
desdobramento de suas potencialidades, como ao mal-estar
ou adoecimento. Naturalmente, não era possível adiantar ali
um projeto fenomenológico de nosso estado atual de vida
contemporânea, simplesmente por falta de bibliografia para
tal (nós nos referimos ao espírito ou ao sentido dominante
do movimento do nosso mundo contemporâneo, pois não
ignoramos diferenças de sociedades e, em particular, de
classes sociais, que abrem para uma heterogeneidade muito
grande de situações; mas o movimento geral, imposto pela
expansão do capitalismo num mundo globalizado, impõe,
assim creio, esse sentido que pretendemos investigar). Ora,
como relatei no relatório que enviei à FAPESP, eu tratei de
me apropriar desse horizonte mais amplo de questões
sociais contemporâneas desde minha chegada à França.
Então, o que justifico, aqui, é uma inversão de
procedimento de pesquisa, ocorrida por vários motivos,
dos quais a ausência inicial de bibliografia para a realização
do seu objetivo principal é apenas um deles. Outro motivo
dessa inversão é que o estudo sobre a filosofia de MerleauPonty encontra-se, em certo sentido, hoje bastante
amadurecido. Refiro-me ao estudo conceitual de sua obra.
E nesse sentido é cada vez mais difícil, do seu interior, isto
é, da perspectiva de uma história da filosofia, realizar
trabalhos inéditos. Desde o movimento iniciado, entre
outros, por Renaud Barbaras e Mauro Carbone, e a criação
Ou, para evitar a impressão deste ser um objetivo pretensioso, como
nos questionou Wanderley Oliveira no Encontro, nosso objetivo
principal é uma elaboração simbólica de nosso mal-estar
contemporâneo, que se junta a outras em curso no mundo acadêmico,
das quais, aliás, nos servimos neste trabalho.
2
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da Revista Chiasmi International, dedicada ao pensamento de
Merleau-Ponty, muito do que se encontrava implícito em
sua filosofia, ou simplesmente, do seu impensado, veio à
tona. Também nos pareceu, nesse sentido, que o que
realizamos em nosso projeto inicial de pesquisa enviado à
FAPESP encontrava-se a par do movimento do
pensamento atual sobre sua filosofia. De fato, nosso
projeto inicial se apoia, principalmente, no movimento
realizado por Etienne Bimbenet (2004) em Nature et
Humanité, Le Problème Anthropologique dans l’œuvre de MerleauPonty, e enfatiza a temática do desejo, despertada em nós
através dos trabalhos de Renaud Barbaras, e muito presente
nos cursos de Merleau-Ponty (2000) sobre o conceito de
Natureza. Por fim, o trabalho de Emmanuel de SaintAubert (2013), Être et Chair, Du corps au Désir: l’Habilitation
Ontologique de la Chair, a nosso ver confirma e reforça a
direção de sentido presente na referida obra de Bimbenet,
no campo da temática do desejo estabelecida pela
fenomenologia
francesa
contemporânea.
Então
consideramos que esse primeiro movimento iniciado em
nosso projeto, de elucidação de uma filosofia da carne em
Merleau-Ponty, já se encontrava ao menos parcialmente
organizado em seus fundamentos, ao contrário do seu
objetivo final.
Ora, uma vez em Paris, logo descobrimos
justamente as vantagens de começar “pelo fim” nosso
projeto. Não só pelas oportunidades ímpares dos muitos
campos de pesquisa a que tivemos acesso ali, em suas
livrarias, bibliotecas e, em particular, através dos seus
centros de pesquisa, onde é possível assistir a muitos de
seus seminários, mas também pela criação desse espaço de
diferença ou ressonância entre essas pesquisas, em especial,
nas ciências sociais, e a filosofia de Merleau-Ponty. Ou seja,
fazer o movimento inverso implica em ler a filosofia de
Merleau-Ponty à luz de todos esses problemas que as
ciências sociais pensam hoje a respeito de nossa vida social
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contemporânea, conforme os objetivos de nosso projeto.
Com isso, demos vazão à nossa vontade mais forte e
profunda para a realização desse projeto, ao mesmo tempo
em que esperamos dessa forma trazer nova luz a um
pensamento que, na falta desse contraste ou dessa diferença
com o “outro da filosofia”, para usar os termos de
Merleau-Ponty, correria o risco de não se realizar a
contento segundo a intenção de nosso projeto. O que trago
aqui, então, são os primeiros traços ou esboços desse
movimento.
Se o leitor sentir a necessidade de um complemento
à intenção do texto que ora apresento, no que se refere à
filosofia de Merleau-Ponty, remeto-o ao capítulo Da
Existência ao Desejo da Carne: Ontologia em Merleau-Ponty
(FURLAN, 2012), que escrevi para o Encontro MerleauPonty em João Pessoa, organizado e publicado pelo colega
Iraquitan Caminha (2012).
Introdução
Nossa hipótese é que não só é possível, mas
essencial estender a frase em epígrafe de Merleau-Ponty
(escrita no contexto de uma ontologia do sensível) para a
vida cotidiana, de um modo geral. Assim, no que nos
interessa, para a compreensão da vida em nossa sociedade
contemporânea, gostaríamos, pois, de estender os
princípios de uma filosofia, antes do corpo e depois da
carne em Merleau-Ponty, para o campo de uma filosofia
social e política que, portanto, há de ser encarnada. Ou,
gostaríamos de ressaltar a importância que para nós tem o
termo “encarnada”, que se contrapõe às concepções
abstratas ou de sobrevoo de homem, e que deve ser
assumido como fundamental em todos os seus sentidos, em
particular esses do mal-estar e doença ou da alegria e saúde.
E, com isso, afirmamos, pois, de partida, que o que nos
interessa é uma avaliação de nosso estado de vida moderno
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atual.
Em particular, gostaríamos de estender os
princípios que encontramos na fenomenologia de MerleauPonty, sobretudo esse da encarnação, para o terreno
ocupado pela filosofia de Michel Foucault, exemplo mais
próximo de nossas pesquisas, mas cujos princípios
recusamos, ao menos parcialmente. E “parcialmente” não
enquanto detalhes de conteúdo, mas como método e
perspectiva ontológica.
Afinal, sabemos que Foucault sempre recusou a
possibilidade de uma fenomenologia ou de uma ontologia
geral, ou a possibilidade da descrição de sentidos gerais do
Ser e da existência do homem. Ao invés disso, tratou-se,
para ele, numa perspectiva kantiana, de investigar as
condições (transcendentais) históricas de visibilidade e
dizibilidade, ou de sentido de nossas experiências, o que
inclui nossas maneiras de sentir. Ou ainda, como não há
nada de fundamental ou o sentido de uma natureza humana
presente na história, resta, como método, a descrição e
análise de nossas práticas discursivas ou não discursivas,
através das quais constituímos nossa experiência de mundo.
Também poderíamos dizer, e esse ponto nos interessa
muito, que a perspectiva adotada pela filosofia de Foucault
é sempre externa, seja enquanto descrição e análise das
forças históricas de poder em nossa formação subjetiva (o
que nos faz ver e dizer), forças que nos constituem
enquanto sujeitos determinados (princípios, pois, de
objetivação do sujeito), seja enquanto descrição e análise do
campo histórico de uma moral através da qual o sujeito
assume sua própria vida, na relação com os campos do
saber e do poder historicamente constituídos. Foucault
sempre se interessou, pois, por nossas condições históricas
de experiência, mesmo em sua perspectiva mais subjetiva,
isto é, quando assumiu a perspectiva do sujeito e não a do
poder sobre nós. No fundo, o que recusamos em Foucault
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é a falta de uma antropologia mínima3, ou, nos termos de
Afirmamos a tese de que a relação intrínseca entre Antropologia e
Ontologia é constante na obra de Merleau-Ponty. Citamos dois
exemplos de comentadores de sua obra que nos parecem
paradigmáticos na abordagem dessa relação. O primeiro, é a obra de
Etienne Bimbenet (2004), que, em Nature et Humanité, Le Problème
Anthropologique dans la Philosophie de Merleau-Ponty, explora essa relação no
sentido de mostrar como, na medida em que o tema antropológico
mais se afasta da obra do filósofo, em direção a uma ontologia, mais
uma compreensão essencial do homem se realiza. Em outros termos,
quanto menos se fala do homem em sua filosofia, mais a realidade
humana é apreendida pela raiz. O outro exemplo é a obra de SaintAubert (2013), Être et Chair: du Corps au Désir: l'Habilitation Ontologique de
la Chair. Nela, o autor declara, desde o princípio, que é uma insensatez
afastar as investigações antropológicas de Merleau-Ponty, presentes por
todo o percurso de sua obra, da elaboração de sua ontologia. Para nós,
se as artes e as ciências não são apenas ilustrações de teses filosóficas,
mas participam da elaboração de uma filosofia, então não há sentido
em excluí-las do seu resultado filosófico na forma de uma ontologia
geral, que, por sua vez, não deriva simplesmente delas, pois se trata de
pensá-las desde o princípio de maneira filosófica, isto é, sob a
perspectiva da Totalidade, do campo de nossa experiência do Ser:
“Toda questão, mesmo aquela do simples conhecimento, faz parte da
questão central que somos nós mesmos, deste apelo à totalidade ao
qual nenhum ser objetivo dá resposta” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.
139). Que não se confunda, pois, a mudança de foco, de uma
Antropologia presente, em particular nos primeiros trabalhos, para uma
Ontologia geral, presente no manuscrito inacabado de O Visível e o
Invisível, como o abandono do tema antropológico. Se assim fosse,
teríamos que sustentar a tese, que nos parece inverossímil tanto ao
longo da história da filosofia, mas, sobretudo no caso de MerleauPonty, de que seria possível fazer uma ontologia sem a consideração da
antropologia e, podemos acrescentar, da “natureza”. Teríamos que
sustentar a tese de que os cursos sobre o conceito de Natureza no
Collège de France – coetâneos à redação de O Visível e o Invisível –, ou
não têm nada a ver com a elaboração de sua ontologia ou, se têm, no
sentido forte do termo, isto é, com participação intrínseca na
elaboração de uma ontologia, dele teríamos que excluir toda a parte
dedicada ao corpo humano, o que seria um trabalho de abstração ainda
mais arbitrário. Se Merleau-Ponty mudou o foco de suas pesquisas é
porque sentiu a necessidade de uma reformulação mais profunda dos
pressupostos ontológicos presentes nas primeiras obras, e sua estratégia
3
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Stéphane Haber (2006) em Critique de l’Antinaturalisme, de
um “vitalismo” 4 que possa servir como fundamento para
as suas críticas ou para o “telos” presente em sua filosofia.
Afinal, Foucault é um filósofo da liberdade5. Ao contrário,
o que nos interessa em Merleau-Ponty é a possibilidade de
uma perspectiva também interna, onde, de fato, se diluem
as fronteiras entre o interno e o externo, mas sem o
apagamento de um em favor do outro. Merleau-Ponty,
sabidamente, é um crítico das filosofias do sujeito, inclusive
dos traços delas presentes em seus primeiros trabalhos,
onde, aliás, é afirmado com todas as letras que “não existe
foi a de retomar a discussão sobre o conceito de Natureza. Como ele
diz nos Cursos sobre o conceito de Natureza (2000, p. 330), também
reproduzida em nota de O Visível e o Invisível (1964, p. 218): é possível
fazer ontologia partindo-se da ideia de Deus, de Homem ou de
Natureza; seja qual for o ponto de partida, ele implicará os outros dois;
o que interessava a Descartes era a ordem das razões (talvez em alusão
ao trabalho clássico de Guéroult), o que lhe interessa é o nexus entre as
matérias. Nessa nota, Merleau-Ponty justifica, então, sua opção por
começar pela ideia de Natureza. Ora, o que estava errado nos primeiros
trabalhos, segundo ele, era justamente a impossibilidade de
compreender o nexus entre as matérias, que é o que lhe interessa ou está
em questão, e não a substituição de uma matéria por outra, ou o
abandono de uma a favor da outra. Por isso ele diz em O Visível e o
Invisível que o cogito tácito permite compreender que a linguagem não é
impossível, mas não como ela é possível (1964, p. 227), e que jamais se
compreenderá como uma lesão cerebral pode ter consequências
devastadoras sobre a consciência, partindo-se da distinção entre
consciência e objeto. O que termina, aliás, por assentá-la no
objetivismo cerebral; ora, ele dirá então, trata-se de compreendê-la (a
lesão) como um acontecimento da ordem do ser bruto (é o nexus que
está em questão) (1964, p. 250).
Agradeço a Luiz Damon Santos Moutinho pelas questões a mim
dirigidas no Encontro sobre as noções de vitalismo e Antropologia na
obra de Merleau-Ponty, que me ensejaram alguns dos desdobramentos
sobre essas noções no texto atual.
4

A falta de pressupostos de valor, e não apenas antropológicos, é uma
crítica comum a vários comentadores de sua obra. Por exemplo, em
(Hoy, 1989).
5
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homem interior, o homem está no mundo” (1994, p. 6).
Mas, nem por isso, a perspectiva subjetiva, no sentido forte
do termo, desapareceu um só momento de seus trabalhos,
no que ele sempre foi fiel à perspectiva de uma
fenomenologia. O que também vale para uma ontologia
geral, eminente em seus últimos trabalhos. Foi à luz da
crítica de Merleau-Ponty (1984a) à concepção de ciência
operacional em seu ensaio O Olho e o Espírito que
nomeamos sua obra de filosofia como “pensamento de
contato” (FURLAN, 2006), do qual se destaca, neste ensaio,
a pintura, e que, como se sabe, não significa fusão com o
Ser ou eliminação de sua distância a nós, nem, portanto,
substitui a história ou nossa facticidade, mantendo a relação
permanente entre o empírico e o transcendental. Conforme
termina a crítica à ciência neste ensaio:
Mister se faz que o pensamento de ciência – pensamento
de sobrevoo, pensamento do objeto em geral – torne a
colocar-se num “há” prévio, no lugar, no solo do mundo
sensível e do mundo lavrado tais como são em nossa
vida, para nosso corpo, não esse corpo possível do qual
é lícito sustentar que é uma máquina de informação, mas
sim esse corpo atual que digo meu, a sentinela que se
posta silenciosamente sob minhas palavras e sob meus
atos. É preciso que, com meu corpo, despertem os corpos
associados, os “outros”, que não são meus congêneres
como diz a zoologia, mas que me assediam, que eu
assedio, com quem eu assedio um só Ser atual, presente,
como jamais animal assediou os de sua espécie, seu
território ou seu meio. Nesta historicidade primordial, o
pensamento alegre e improvisador da ciência aprenderá
a insistir nas próprias coisas e em si mesmo, tornará a
ser filosofia...” (MERLEAU-PONTY, 1984a, p. 86).

Ou ainda, para trazer para o nosso campo ou a
nossa perspectiva outra tradição filosófica que nos
interessará nesse trabalho, o conceito de alienação, a
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despeito da suspeita que se pode ter sobre ele, quando
atrelado a uma noção essencialista da natureza humana6, ao
menos aponta, como enfatiza Stéphane Haber (2009, p. 2728), para algo em nossa natureza humana (ou o elo entre
nossa história natural e cultural) que serve de pivô para a
crítica e o diagnóstico de nossa realidade histórica e social
vivida. Mais precisamente, segundo ele, o que unifica as
pesquisas em torno do conceito de alienação, ou o seu
ponto comum, é “certo horizonte normativo formado pela ideia
de autonomia, tomada em um sentido relativamente
indeterminado, e, sobretudo pela ideia segundo a qual a
espécie humana tem vocação a se “realizar” (epanouir), a
“realizar sua natureza” na medida em que essa realização de
si implica uma “abertura autêntica aos mundos” (o mundo
do si, o mundo interpessoal, o mundo objetivo)”. Ora, não
nos cabe aqui discutir as particularidades e implicações
dessas noções (em particular, sua aparência talvez
excessivamente moderna). O que nos interessa é um
panorama ou horizonte da direção que nos parece comum
ou análogo à filosofia de Merleau-Ponty, inclusive esse de
abertura “aos mundos”, que, tratando-se de alienação, para
nós evoca diretamente o restabelecimento da comunicação
entre as dimensões do si (nossa espontaneidade), do ego
(percepção da realidade) e do superego (a relação com o
outro) como o objetivo do tratamento psicanalítico,
“Nos primórdios da estrada de ferro, os médicos acreditavam possuir
a prova formal de que o corpo e o cérebro humanos não poderiam
suportar uma velocidade superior a vinte e cinco ou trinta quilômetros
por hora sem sofrer gravemente, e os viajantes disso tinham uma clara
ilustração pelo simples fato de se sentirem mal quando olhavam para
fora nessas velocidades. E, com efeito, em nossos dias, para a maioria,
continuamos a nos sentir mal quando o trem vai a vinte e cinco ou
trinta quilômetros por hora – porque não podemos suportar perder
tanto tempo. Nós aprendemos a técnica da ‘visão panorâmica’, quer
dizer, a fixar nosso olhar não sobre a plataforma, mas ao longe, e assim
apreciamos a viagem a grande velocidade” (ROSA, 2012, p. 95).
6
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segundo Merleau-Ponty (2001, p. 338-339) 7 . “Para dizê-lo
numa terminologia existencial, alienação significa, então, o
fato de ser despossuído disso que a vida necessita para
persistir e crescer, e efetivamente experimentar essa perda
enquanto sofrimento e limitação de si mesmo,
contrapartidas naturais dessa incapacidade de se apropriar
de suas relações aos três mundos que Marx evoca”
(HABER, 2009, p. 202). Não se trata de um sujeito
metafísico puro, mas impuro, na relação com os três
mundos citados. Nós descobrimos a subjetividade “no
fora” (HABER, 2009, p. 211), ser sujeito é poder ser
alienado (HABER, 2009, p. 210). O que não elide a
referência comum dos autores a Hegel: “entrar em si é
também sair de si” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 73).
Aliás, Haber cita dois autores através dos quais o conceito
de alienação ganhou mais complexidade e singularidades:
Freud e Simmel. O primeiro, sabidamente encontra-se
presente ao longo de toda a obra de Merleau-Ponty. Por
isso, quando o filósofo advoga em O Visível e o Invisível a
perspectiva de uma filosofia da carne para a psicanálise, isso
significa que a possibilidade de uma patologia da carne (que
só faz sentido na sua relação com a saúde) também é um
traço essencial para o desenvolvimento de uma ontologia
em sua filosofia (ou de uma Antropologia). Quer dizer, as
peripécias da constituição e desenvolvimento do sujeito
humano, trazidas pelas investigações psicanalíticas, também
revelam uma filosofia da carne que Merleau-Ponty
perscruta através da antropologia psicanalítica.
Simmel, por sua vez, descreve o evento da
modernidade, em particular através de suas metrópoles, sob
o ponto de vista da sensibilidade corporal. Em seu Prefácio
O fim do tratamento psicanalítico é restabelecer a comunicação entre
as três instâncias (id ou si, no texto, ego e superego): uma só vida se
manifesta ao nível delas. Cada uma, porque se nega a si mesma, torna
necessária as outras. Trata-se de dimensões intrinsecamente ligadas,
para Merleau-Ponty.
7
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à obra, Philipe Simay sintetiza os ensaios Les Grandes Villes
et la Vie de l’ Esprit e Sociologie des Sens como “manifestos de
uma leitura sensitiva da cidade”, e precisa: “por sensitivo
quero dizer que a cidade não é apreendida principalmente
em termos de espaço físico ou de estruturas sociais, mas
antes de tudo em termos de experiências corporais”
(SIMAY in SIMMEL, 2013, p. 8). E fica evidente por esses
ensaios que o sensitivo, em Simmel, se abre, no sentido de
abertura de mundo evocado acima, para as relações sociais
como um todo. Na sequência dos Manuscritos de 1844 de
Marx, Simmel explora, em particular, como a introdução e
a intensificação do uso do dinheiro nas relações comerciais
na cidade moderna alterou a percepção do mundo e do
outro.
Para frisar o princípio que nos parece heurístico no
conceito de alienação, como defendido por Haber, digamos
que há circunstâncias ou condições que favorecem o
desenvolvimento de nossas potências de vida, e outras que
o limitam ou que o ameaçam, um princípio vital também
plenamente assumido pela filosofia de Deleuze-Guattari, ou
pela apropriação que Deleuze faz da filosofia de Espinosa.
O que também confirma o sentido mínimo da noção de
“vitalismo” que nos interessa aqui, que nos parece coerente
com o movimento da obra de Merleau-Ponty desde A
Estrutura do Comportamento, na qual, aliás, ele faz uma crítica
da noção, visando às suas concepções realista e bergsoniana.
Vamos nos servir da crítica de Haber (2006, p.77) a
Foucault para mostrar o significado de vitalismo que nos
interessa aqui. Sua crítica visa aos segundo e terceiro
volumes da História da Sexualidade. Ele diz:
Um natural que, não tendo nenhum valor intrínseco, é
certamente chamado a ser integrado e transformado ao
seio de disciplinas diversas e, mais geralmente, no
quadro de um projeto de uma formação ética de si, mas
que se impõe também como um momento a partir do
qual e em função do qual essa formação mesma pode
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desabrochar. Assim, em O Uso dos Prazeres e em O
Cuidado de Si, o reinvestimento da subjetividade, que foi
muitas vezes observado pelos comentadores, não ocorre
sem certa reavaliação, menos frequentemente enfatizada,
do corpo-natureza, do qual a exterioridade relativa em
relação ao sujeito mesmo e às relações sociais constitui
desde então aos olhos do autor uma espécie de condição
de possibilidade da própria subjetivação.

Um modelo que nos parece análogo ao presente em
A Estrutura do Comportamento através da dialética entre as
três ordens, onde inclusive se afirma a irredutibilidade ou
relativa autonomia da ordem inferior em relação à sua
integração na ordem superior, em particular, de que o
corpo humano tem uma história natural que não será
jamais totalmente integrada à sua ordem cultural. Ou seja, a
ordem vital assume e integra a ordem física segundo
normas vitais, assim como a ordem humana assume e
integra as ordens física e vital, segundo valores humanos,
mas essa integração nunca é completa. Em síntese, como
diz Merleau-Ponty aí, não há nada no comportamento
humano que não receba do corpo suas primeiras direções
de sentido, e, no entanto, nenhuma delas é suficiente para a
sua determinação: tudo é natural e, ao mesmo tempo,
cultural no homem.
Ainda que de maneira sumária, reforcemos esse
ponto em sua obra. A Fenomenologia da Percepção procura
afinar mais a relação entre o natural e o cultural no homem
através da noção de existência. Cremos que vale a pena citar,
dela, a abertura do capítulo O Corpo como Ser Sexuado:
Nossa meta constante é pôr em evidência a função
primordial pela qual fazemos existir para nós, pela qual
assumimos o espaço, o objeto ou o instrumento, e
descrever o corpo enquanto o lugar dessa apropriação
[…]. Procuremos ver como um objeto ou um ser põe-se
a existir para nós pelo desejo ou pelo amor, e através
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disso compreenderemos melhor como objetos e seres
podem em geral existir (MERLEAU-PONTY, 1994, p.
211).

Merleau-Ponty começa então, no capítulo, a discutir
uma noção de afetividade enquanto estados de prazer e de
dor fechados no corpo, da qual faria parte a sexualidade. O
objetivo principal da crítica a essa concepção será mostrar
que a afetividade é abertura intencional de mundo através
do corpo. Privilegiando o caso de uma psicopatologia,
analisada anteriormente na obra para tratar da apreensão
corpórea do espaço, ele procura mostrar a zona vital onde
se armam e se abrem as possibilidades existenciais do
indivíduo; zona essa que se situa além de uma concepção
objetiva de fisiologia, e aquém do campo representacional
da consciência 8 . A saber, tal paciente apresenta funções
orgânicas que lhe possibilitam a ereção e a relação sexual,
estrito senso, com a parceira, assim como tem preservada a
função representativa que lhe garante a possibilidade de
ideias sexuais, mas lhe falta o caráter erótico da percepção e
o mundo lhe é afetivamente neutro. Por isso, MerleauPonty diz que a patologia põe, em evidência,
[...] uma zona vital em que se elaboram as possibilidades
sexuais do doente, assim como acima (tratadas
anteriormente na obra) suas possibilidades motoras,
perceptivas e até mesmo suas possibilidades intelectuais.
É preciso que exista, imanente à vida sexual, uma função
que assegure seu desdobramento, e que a extensão
normal da sexualidade repouse sobre potências internas
do sujeito orgânico. É preciso que exista um Eros ou
uma Libido que animem um mundo original, deem valor
ou significação sexuais aos estímulos exteriores e
esbocem, para cada sujeito, o uso que ele fará de seu
corpo objetivo (1994, p. 215).
8

Procuramos tratar dessa questão em (FURLAN, 2001).
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Merleau-Ponty conclui que a libido é o que torna
possível ao homem ter uma história de vida, isto é, assumir
e ultrapassar estruturas do mundo comum ou de uma
forma de vida (1994, p. 219).
Nós sabemos a importância que a noção de libido
assumirá em seus últimos trabalhos, mas o que nos
interessa destacar, aqui, é essa função corpórea que
possibilita e anima a elaboração de um mundo
propriamente humano. São funções que tornam possível a
percepção erótica, como destacamos no exemplo, mas
também a percepção de um espaço ou mundo virtual para
além das forças efetivas presentes no meio, que MerleauPonty explora através da diferença entre movimentos
abstratos e concretos, representados pelos gestos de pegar e
mostrar algo. São nessas funções que se enraízam o
pensamento propriamente dito, que é, pois, da ordem da
percepção do corpo e não de um espírito puro ou uma
função simbólica abstrata. Tal integração entre a
sensibilidade e o pensamento ou a função simbólica
procura corrigir o kantismo ainda presente em A Estrutura
do Comportamento 9 . O esquema da relação entre as ordens
física, vital e humana de A Estrutura do Comportamento
reaparece mais uma vez: se a descrição do corpo como ser
sexuado mostra que “a existência biológica está engrenada
na existência humana e nunca é indiferente ao seu ritmo
próprio”, isso não impede
[...] que “viver” (leben) seja uma operação primordial a
partir da qual se torna possível “viver” (erleben) tal ou tal
A reabilitação ontológica do sensível, para usar os termos de SaintAubert, passa, como mostra Bimbenet (2004), primeiro pela encarnação
da função simbólica ou atitude categorial na Fenomenologia da Percepção,
assentando-a na função perceptiva, propriamente dita, ou imaginativa
(em termos kantianos), e finalmente, pela sua encarnação na atividade
de diferenciação articular da linguagem.
9
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mundo, e que devamos nos alimentar e respirar antes de
perceber e de ter acesso à vida de relação, ser para as
cores e para as luzes pela visão, para os sons pela
audição, para o corpo do outro pela sexualidade, antes
de ter acesso à vida de relações humanas (MERLEAUPONTY, 1994, p. 221).

Por fim, conforme adiantamos, os Cursos sobre o
conceito de Natureza, à época da redação de O Visível e o
Invisível, retomam novamente esse percurso de
compreensão do espírito na natureza, desta vez com a
intenção de uma reforma mais profunda de nossa ontologia
cartesiana (em particular, tentando superar a oposição entre
consciência e objeto, ainda presente em suas primeiras
obras), para dizer que:
A vida como história é envolvente em relação ao nosso
“pensamento”. Nós estamos nela [...] nossa vida carnal,
sensível, não é o nosso presente humano ou espírito
intemporal. Na ordem do Einfühlung (empatia), do
“vertical” em que a nossa corporeidade nos é dada, há
precisamente uma abertura para um visível cujo ser não
se define pelo Percipi, em que, pelo contrário, o Percipiere
se define pela participação num Esse ativo (MERLEAUPONTY, 2000, p. 430).

Nós procuramos abordar essa questão em
“Merleau-Ponty em João Pessoa” (FURLAN, 2012). Aqui,
nossa intenção é simplesmente ancorar uma ideia de
vitalismo que percorre a obra de Merleau-Ponty, que
inclusive abre a possibilidade para se pensar o
ultrapassamento dos limites da fenomenologia em direção a
um Ser bruto que não se limita ao seu aparecer para nós.
Mas se o filósofo sempre visou através disso tudo o
campo de uma ontologia geral, nossa pretensão é estendê-la
ao diagnóstico de nossa atualidade. Fazer isso, pois,
advogado por Foucault (2004) em O que são as Luzes?,
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quando o filósofo se volta para os acontecimentos
históricos atuais e se interroga sobre o seu sentido, mas
pretendemos fazê-lo numa perspectiva diferente da adotada
por Foucault, conforme adiantamos. De fato, cremos que
há um espaço a ser ocupado na perspectiva de uma filosofia da
carne, entre os escritos políticos e os escritos ontológicos de
Merleau-Ponty, ou talvez, numa alusão a Kant, para uma
“terceira crítica”.
Hipótese ou percurso inicial da pesquisa
A primeira pista ou o primeiro sintoma por onde
achamos que poderíamos começar nossa pesquisa foi o
fenômeno do individualismo crescente em nossas sociedades
contemporâneas, que pensamos inicialmente como o
extremo oposto do que seria um sentido de vida comunitário,
em sua dimensão pública ou privada. Uma rápida incursão
pelo livro de Aurélien Berlan (2012) pode nos ser útil aqui,
porque o autor retoma a tradição clássica da sociologia
alemã, fundada por Ferdinand Tönnies, Georges Simmel e
Max Weber, para uma perspectiva crítica de nossa vida atual,
mais precisamente, à luz da compreensão crítica desses
autores sobre a formação de nossa sociedade moderna.
Vale lembrar que a sociologia, de modo geral, surgiu no
contexto dos problemas sociais advindos com a
industrialização e o crescimento das cidades modernas.
Surgiu, pois, em certo sentido, para fazer frente a esses
problemas advindos com a rápida transformação das
sociedades modernas e as alterações das condições de vida
das pessoas, no campo e na cidade. E o autor que
destacamos, nesse primeiro momento de nossa pesquisa,
por meio de Aurélien Berlan (2012), é Ferdinand Tönnies,
cujo livro Comunidade e Sociedade, publicado em 1887, trata
justamente da “dissolução das formas de vida comunitárias”
através da formação das sociedades modernas. Na verdade,
queremos apenas destacar, nesse momento, nosso
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problema de fundo e seu sintoma mais aparente. Seria mais
preciso dizer, o nosso nó problemático, pois há uma série
de questões possíveis em torno dele ou de seus termos.
Segundo Tönnies, “a comunidade é o lugar onde a
ligação (dos indivíduos) precede a separação e prevalece sobre ela”
(BERLAN, 2012, p. 105). O contrário se passa com a
formação das sociedades modernas, que são marcadas pelo
crescimento exponencial das relações entre os indivíduos
através do desenvolvimento da vida urbana e da relação
mercantil entre os mesmos. Essa é a origem do
individualismo, para Tönnies, que é a origem mesma da
sociedade moderna. Ou seja, onde há comunidade o
indivíduo é, antes de tudo, integrado no grupo, o que não
significa ausência de conflitos ou diferenças estabelecidas
tradicionalmente. E a sociedade nasce, justamente, com a
passagem para a prevalência do indivíduo sobre a
comunidade, ou nasce como sociedade de indivíduos. Nos
termos do autor, citado por Berlan (2012, p. 105),
“enquanto na comunidade eles (indivíduos) permanecem
ligados a despeito de tudo o que os separa, na sociedade
eles permanecem separados a despeito de tudo o que os
liga”. Ou, em termos mais analíticos,
O que quer dizer Tönnies afirmando que em
comunidade as pessoas permanecem “ligadas a despeito
de tudo que as separa?”. O que aí liga os humanos é,
antes de tudo, o fato de viver em comum sobre a base da
propriedade e do uso coletivo dos bens. O que os separa, ao
contrário, são suas diferenças de status. Se a comunidade de
Tönnies é um lugar de partilha, ela não é um estado de
igualdade: o direito aí é fundado sobre o status, ele
atribui a cada um lugar determinado na comunidade,
uma função e prerrogativas próprias. Há, assim,
distinções de posição entre os homens e as mulheres, os
mestres e os criados, os senhores e os camponeses, quer
dizer diferenças, relativamente imutáveis, de poder e
dignidade. Apesar disso tudo, a vida coletiva suscita
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relações de confiança e de solidariedade pessoais: é a
união na separação (BERLAN, 2012, p. 106).

Ou, como diz Péguy, citado em epígrafe que abre o
livro de Luc Boltanski e Ève Chiapello (2011, p. 13), Le
Nouvel Esprit du Capitalisme:
Nós conhecemos, nós recebemos (nous avons touché) um
mundo (como crianças participamos dele), onde um
homem que se limitava à pobreza era ao menos
garantido na pobreza. Era uma espécie de contrato
surdo entre o homem e o destino, e por esse contrato a
sorte não tinha nunca faltado antes da inauguração dos
tempos modernos.

Pobreza que, desde então abandonada à própria
sorte, configurar-se-á como miséria propriamente dita, e tal
abandono teria sido um dos fatores de choque na passagem
da sociedade tradicional para a sociedade moderna,
sobretudo, à época da industrialização. Esse tipo de
pobreza, a sociedade humana não havia conhecido ainda. É
para o que também aponta o já clássico La Grande
Transformation, de Karl Polanyi (1983), cujo mérito principal
teria sido mostrar que a autonomia da economia diante da
vida social na qual ela se realiza é o que separa, de fato, a
modernidade de toda a história da vida humana até então
(o ineditismo da obra de Polanyi teria se dado justamente
com a junção de trabalhos da etnologia com os da
economia social, e os trabalhos de Marcel Mauss sobre a
circulação do valor nas sociedades melanésias é uma
referência fundamental em muitos trabalhos dessa ordem).
E essa autonomia (em seminário na École des Hautes
Études en Sciences Sociales, EHESS, Marcel Gauchet citou
como paradigma o modelo de autonomia do Banco Central
alemão, questão que também tem sido palco de discussões
nas eleições presidenciais no Brasil), que naturalmente
supõe um determinado tipo de sociedade, requeria
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justamente a condição de assalariamento livre numa
sociedade de mercado (de um trabalhador entregue à
própria sorte, portanto). Nesse sentido, todas as forças
sociais, em particular o Estado de proteção social que
vieram para mitigar ou proteger a sociedade contra a lógica
do mercado imposta pelo capitalismo, seriam justamente
reações a essa novidade, a isso que, para nós, de um ponto
de vista antropossociológico, poderia ser visto como uma
patologia social, isto é, como um elemento estranho e
ameaçador no interior da própria sociedade, se comparada
a toda a história da vida humana até então, onde a
economia se encontrava como fazendo parte das forças que
organizavam a vida social como um todo. Polanyi (1983)
não deixa de mostrar, aliás, que o credo da sociedade liberal,
então emergente, requeria justamente um Estado forte para
regulamentar o que seriam os alvores da implantação do
liberalismo econômico, cujas normas foram impostas em
todos os lugares e cuja economia funcionava, até então,
através de padrões tradicionais, fossem no campo, entre
senhores e servos, ou nos burgos, onde as corporações
representavam ainda princípios de uma ordem econômica
ajustada a valores sociais. O mesmo vale para a crítica da
usura na Idade Média, que valia também nos burgos. Como
destacou Jean Pierre Olivi (em seminário na EHESS), na
Idade Média, e mesmo nos burgos, havia dinheiro, mas não
capital: a ideia de reinvestimento era permitida apenas nas
relações de comércio exterior. O que se critica, desde então
nas ciências sociais, quer dizer, do ponto de vista de uma
sociologia crítica ao capitalismo, é a crescente
mercantilização de todas as relações sociais.
Ora, prossegue Berlan (2012, p. 106-107) em sua
exposição de Tönnies,
Ao contrário, o que separa os indivíduos em sociedade é
a propriedade privada e a ausência correlativa de vida
coletiva: “Todos os bens e sujeitos são supostos
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separados – o que um possui e isso do qual ele goza, ele
o possui e dele goza dele excluindo todos os outros; não
há aqui, na realidade, bem comum”. Cada um vive
fechado em sua esfera individual e desconfia do outro
como uma ameaça potencial. O que liga então os
indivíduos são as trocas mercantis. Mais a sociedade se
desenvolve, mais eles se generalizam […]. Se o indivíduo
depende menos de pessoas próximas, ele depende mais e
mais de um sistema impessoal: a sociedade, da qual o
coração é o mercado mundial. Nesse sentido, a
sociedade liga os humanos, e ela o faz mesmo sob uma
escala cada vez mais vasta. Mas ela os liga enquanto eles são
separados, desconhecidos e estranhos, enquanto eles são
concorrentes. Tönnies disso deduz que a hostilidade
interpessoal não é, como nas comunidades, um “estado
patológico”, mas a forma normal das relações humanas.
Paradoxalmente, as relações de interdependência nas
quais entramos necessariamente, longe de nos unir,
como é o caso em comunidade, nos opõem: a sociedade
não nos liga uns com os outros, mas uns contra os outros.
Todavia, não se trata de uma hostilidade aberta, mas
latente: a sociedade não se opõe à comunidade como a
guerra à paz, mas como a desconfiança à confiança.

Para falar de maneira rápida, avançamos a hipótese
de que o esfacelamento de nossas relações comunitárias, o
isolamento crescente dos indivíduos uns em relação aos
outros, através de uma forma de vida individualista onde a
sociedade tem mais o sentido de meio ou possibilidade de
realização individual, e não de vida em comum, favorece o
que poderíamos chamar de uma estrutura de sociedade
paranoica. Afinal, nessa estrutura de sociedade, a percepção
que temos do outro, separado de nós e tomado como
vontade de ganho próprio, tende a ser a de uma ameaça em
potencial.
É importante frisar que para Tönnies, esses
conceitos elaborados por sua sociologia são esquemas
lógicos de pensamentos, através dos quais o sociólogo
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aborda a realidade para ser por ela ensinada, como dizia
Kant. Quer dizer, antes de serem conceitos elaborados a
partir do controle de experiências da realidade social, são
conceitos que se antecipam a elas (a partir de uma intuição
sociológica) e que se provam pelo grau de inteligibilidade
que lhes conferem. Berlan ressalta que essa prova não foi
efetivamente praticada por Tönnies, como é o caso de Max
Weber, também kantiano, nesse sentido, mas de um rigor
científico com os fatos que deviam, justamente, pôr à prova
os conceitos.
Mas fiquemos por ora com esse esquematismo
conceitual, que justamente une o conceito a certa intuição
da realidade social. Através dele, tocamos ao que nos parece
uma das questões de fundo em nosso trabalho, que visa
justamente a questão de uma avaliação de nossa encarnação
moderna em ressonância com a filosofia de Merleau-Ponty.
Eis o ponto, a partir de citação do próprio Berlan (2012, p.
103):
Por um lado, esse dispositivo conceitual permite fazer
justiça ao sentimento difuso de que as relações sociais
características da sociedade moderna, por exemplo, as
relações profissionais, não têm o mesmo valor que as
relações familiares ou de amizade que são, para Tönnies,
de tipo comunitário: essas últimas são mais “autênticas”
que as primeiras, que parecem tanto mais “factíveis” na
medida em que são mais funcionais e convencionais. Por
outro lado (grifo nosso), a carga ontológica permite supor
que a comunidade não é apenas o modo de vida original dos
homens: ela é também a base indispensável de toda vida
humana e de toda a vida social. Se a sociedade é menos
“real”, é porque ela corresponde menos a essa realidade
da vida humana e social que a comunidade, que dela é o
fundamento inexpugnável. Dessa maneira, compreendese já que o recalque (refoulement) das formas de vida
comunitárias na sociedade moderna ameaça algo de tão
constitutivo para a humanidade, de tão essencial à vida

340

Merleau-Ponty em Florianópolis
social, que não podemos mesmo imaginar sua supressão
total.

De forma análoga, Haroche (2005, p. 36) aponta
que
Lasch falava do “porto seguro” que constituía a família
para os indivíduos isolados num mundo indiferente, sem
coração, um mundo duro e frio. Elias, mais amplamente,
destacará a “necessidade elementar de calor direto e de
espontaneidade que sente todo indivíduo em suas
relações com os outros”.

Em contrapartida, Asher
[...] coloca também em evidência o caráter positivo dos
novos laços sociais que se esboçam, fabricando um
tecido social e um modo de solidariedade bem diferentes
desses que tiveram curso nas épocas anteriores. Certo,
os laços são mais fracos, mais frágeis e mais mutáveis,
mas também mais diversificados e mais numerosos, do
fato de pertenças múltiplas às quais cada um é
confrontado. O tecido social assim criado “não é menos
resistente que este que estava constituído de fios
grossos, mas pouco numerosos, ele é também mais
elástico” (AUBERT, 2005, p. 23).

Frisemos que estamos diante de uma questão
espinhosa, referente à essência do próprio ser social e às
estruturas básicas da psicologia humana. E que não temos a
pretensão nem condições de deslindar agora esse nó, que
encerra inclusive questões de terminologia (para Tönnies, a
sociedade se inicia com a modernidade). Adiantemos
também que estamos diante de um fenômeno complexo, de
múltiplas dimensões de sentido, de que destacamos até aqui,
em particular sua perspectiva econômica e seus efeitos para
uma psicossociologia. Afinal, a modernidade também
significou um processo de abertura muito grande, não só
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de pensamento, mas também de realizações pessoais. E,
por isso, devemos nos acostumar a uma perspectiva de
balanço muitas vezes ambíguo entre “ganhos e perdas”
nesse processo comparativo de diagnóstico de nossa
sociedade atual. “Comparação” – frisa Louis Dumont
(1985, p. 21) –, “que tem valor heurístico enquanto
atividade de distanciamento crítico do nosso olhar habitual,
de nossos padrões perceptivos e de avaliação”, ou que
amplia a ideia de Razão, como diz Merleau-Ponty. E se
falamos em “ganhos e perdas” é porque não consideramos
possível um diagnóstico que não seja baseado em valores,
cuja perspectiva, para nós, deve ser “imanente” à própria
vida, isto é, ter a experiência de vida como fundamento
para a elaboração e justificação de suas regras e valores, ou
a distinção entre o que lhe é bom e o que lhe é mau.
Também nisso há muita coisa que deve ser justificada,
inclusive o fato de que o valor dado à vida cotidiana, em
suas condições mais básicas de sobrevivência, também foi
conquistado na modernidade (Taylor, 1998, 2010, 2011).
Nesse sentido mais amplo, contamos com uma série
de autores que discutem todo o significado do
desenvolvimento da modernidade em nossas sociedades
ocidentais, hoje em parte globais, em seus aspectos políticos,
psicossociais e morais. Por exemplo, Charles Taylor (1998)
nos parece uma referência essencial para a reflexão de uma
história das ideias na formação de nossa personalidade
moderna, e também moral; Marcel Gauchet (2007a, 2007b,
2010), para uma história política desde o advento da
modernidade, e também para uma psicologia do sujeito
contemporâneo (em particular, Essai de Psychologie
Contemporaine (2002), e sua conclusão para o Encontro de
discussão sobre L’Individu Hipermoderne, onde se pergunta:
“vers une mutation anthropologique?” (2005); Alain Ehrenberg
(2000, 2010), para o destaque do avanço de nossas
psicopatologias sociais; Michaël Fossel (2012), para a ênfase
na abertura e nas tarefas do pensamento inauguradas pela

342

Merleau-Ponty em Florianópolis

modernidade, contra o fechamento de horizonte de
pensamento a partir de críticas apocalípticas que paralisam
a produção de um pensamento criativo. A esse respeito,
vale a pena lembrar também o clássico Le Desenchantement du
Monde, de Marcel Gauchet (1985), que visa justamente
mostrar a perda progressiva da religião como fundamento
da vida social, e que, para os nossos propósitos, é um
elemento significativo enquanto mudança do padrão de
nossa Gestalt de mundo. Assunto também tratado por
Merleau-Ponty (1984c) em seu ensaio sobre Max Weber (A
Crise do Entendimento) e em O Homem e a Adversidade (1991),
onde se destaca a questão da relação entre o absoluto e a
filosofia. E, em particular, a título de contraponto com a
ideia de comunidade, que apresentamos com Berlan (2012),
poderíamos destacar os ganhos de racionalidade e
universalidade com a formação de um espaço público na
modernidade.
Nessa direção, Boltanski (2007, p. 63-73) destaca
como a condição de espectador desinteressado, isto é,
desengajado da comunidade 10 , com mobilidade para
frequentar diferentes lugares e situações, é condição para o
surgimento de uma observação imparcial, e de uma tomada
de posição moral, condicionada pela ausência de interesses
prévios, que justamente caracterizam as ligações
comunitárias (e daí a separação entre observação e ação nos
espaços públicos modernos, conquistada justamente através
do desengajamento da comunidade). Em particular, o autor
destaca a importância dos cafés para a formação do espaço
público, citando Habermas, e a emergência do jornalismo
moderno. Assim, o distanciamento entre as pessoas com o
desenvolvimento das cidades modernas, ou o caráter
Ou desengajado do mundo doméstico, segundo a terminologia
específica que o autor emprega para designar as formas de ligação e
justificação nas sociedades modernas ocidentais (as diferentes formas
de cités, resumidas em Boltanski e Chiapello, 2011).
10
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impessoal que marca suas relações na cidade, não tem
apenas o caráter negativo que destacamos antes, e pode
mesmo ampliar os horizontes da sensibilidade social entre
os homens. Adiantamos todos esses temas para afastar
desde já o que pode parecer uma crítica simplificadora ou
parcial do processo da modernidade, a partir desse primeiro
elemento que destacamos como central em nosso trabalho.
A título de conclusão, ou de introdução a um projeto
de pesquisa para os próximos dois ou três anos...
Poderíamos ter iniciado esse relatório ou projeto de
pesquisa com uma lista de títulos de obras que acusam o
estado paradoxal de nossa vida contemporânea, marcada
pelo desenvolvimento do capitalismo. É uma vasta
literatura que por si própria parece a expressão de um
estado de crise psicossocial, que nos parece ainda mais
acentuado pelos “avanços” de nossa própria civilização
ocidental, como a consciência de nossa liberdade e dos
valores de igualdade e fraternidade entre os homens, para
retomar o lema da Revolução Francesa como típico de um
movimento importante de valores da nossa sociedade.
Sobretudo a ausência de horizonte político de outro mundo
possível, face à crise do mundo atual, que é social e também
ecológica, parece nos impor uma reflexão sobre o projeto
de nossa civilização, sobretudo a partir da modernidade,
embora possamos, com Husserl, retornar até ao sentido de
nossa civilização inaugurado na Grécia antiga, ou com
Rémi Brague (2013) reconhecer o cruzamento das culturas
antiga grega e judaica na formação de uma Europa através
da civilização romana.
Nesse sentido, também se encaminham as pesquisas
de Charles Taylor (1998) sobre a formação de nossa
identidade moderna, resultante de múltiplas influências
culturais. Ou seja, vivemos um fenômeno político e social
com ingredientes de origens históricas distintas, embora
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sempre atualizados na conjuntura atual. Por exemplo, a
pesquisa sobre o individualismo, cujo sintoma foi a
primeira pista com que começamos a investigar nossa
questão, logo nos levou aos trabalhos de Louis Dumont
(1985), que nos revelaram, de imediato, a importância do
cristianismo na história ocidental para a constituição desse
valor, assumido depois através de outros movimentos laicos
de pensamento, em particular, na filosofia, ou da cultura
ocidental, de forma geral. O que constitui, pois, um
ingrediente importante para se compreender a formação de
nossa sociedade contemporânea, de seus valores e
problemas atuais, trabalho que é, também, o de Charles
Taylor (1998), mas com uma envergadura mais ampla pela
história da filosofia e dos valores morais de nossa
civilização ocidental. Louis Dumont (1985) faz notar, em
especial, como o cristianismo inaugurou uma concepção de
indivíduo inédita até então na história do Ocidente, na
medida em que o indivíduo passa a ser concebido como
separado da sociedade, o que nem os gregos fizeram. O
cristianismo, em seu alvorecer, recomendava, inclusive, a
saída do indivíduo da sociedade como meio privilegiado de
aperfeiçoamento espiritual; depois disso, sobretudo a partir
da extensão do poder da Igreja na sociedade, tratou-se de
incluir o indivíduo em seu seio, isto é, de concebê-lo como
um ser no mundo social, e em sua importância para o
mesmo. Mas a fundação da concepção individualista do
homem, isto é, de seu valor inalienável e de sua dignidade
enquanto pessoa individual, estava consolidada.
Enfim, é todo um projeto civilizatório que, a nosso
ver, encontra-se em questão nesse momento histórico que
estamos vivendo, em que se conjugam a sensação de
fracasso, de um imenso desafio pela frente, e a sensação de
impotência diante dos problemas que o mundo nos
apresenta. A título de ilustração, citemos o final de uma
entrevista com Rémi Brague, dada a Anne Christine
Fournier (2012, p.192). Diz ele:
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Eu tenho a impressão de pertencer a uma geração que
fabricou para a geração seguinte, portanto para os jovens
– eu penso nos meus filhos, por exemplo, que eu
conheço um pouco melhor que os outros (jovens) –,
uma vida impossível, condições de trabalho horríveis.
Ela lhes tornou extremamente difícil ter uma família, um
trabalho estável, o que não é, aliás, sem relação com a
possibilidade de ter uma família. Uma geração que lhes
envenenou o cérebro. Logo, uma geração para ser
esquecida. Portanto, minha mensagem é um pouco
cáustica.

Ao que a entrevistadora retorna: “Sim, é um pouco
cáustica; você pode nos dar uma mensagem de esperança,
um lampejo?” “Escute, essa será a primeira condição de
esperança, não fazer como nós. Voilà” (Ibidem).
Consideração que nos parece um estado de espírito ou uma
ilustração dessa sensação de fim de linha para alguns, e que
chamamos aqui de crise civilizatória. Mas podemos oferecer
uma perspectiva mais sociológica desse “lampejo” que
demandou a entrevistadora, através do livro de Stéphane
Haber (2013, p. 337-339), Penser le Néocapitalisme, Vie, Capital
et Aliénation. Encontra-se na conclusão do livro, a respeito
justamente da possibilidade de um pensamento utópico
hoje, da qual destacamos três tipos de transformações
presentes ou em curso no mundo contemporâneo:
Chamemos, pois transformações social-democratas aquelas
que conduzem, no quadro macroscópico de uma
economia social de mercado, a processos de regulação e
redistribuição suscetíveis de serem assegurados pelos
Estados, por conjuntos institucionais aparentados ao
Estado ou por organismos decorrentes da coordenação
interestática […]. Chamemos transformações socialistas
aquelas que conduzem, no nível macroeconômico, à
realização de modos alternativos de produção, de
repartição
e
de
consumação.
No
mundo
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contemporâneo, a referência principal é constituída pela
nebulosa formada por isso que se chama “economia
social e solidária”, sobre fundo de tradições
cooperativistas e associacionistas, uma economia que,
sob suas formas mais radicais, não recearia afrontar a
questão da transformação do trabalho (e do assalariado
em particular), do regime da propriedade como essa das
condições econômicas […]. Chamemos transformações
comunistas aquelas que podem conduzir os interesses
humanos a se exprimir sem alimentar a espiral da
autorreprodução alargada do capital, de modo que essa
ruptura de alimentação exerça uma influência sobre as
formas de vida e sobre o universo econômico. Pode-se
dizer que certos movimentos contemporâneos (aqueles
que vão no sentido da desmercantilização, da
desmonetarização,
da
desmundialização,
do
decrescimento), por mais pontuais (localizadas) que
sejam hoje seu campo de aplicação, já exprimem
simbolicamente sua importância política e ética. A ideia
limite do pós-capitalismo aparece aqui como aquela de
uma sociedade onde ele não é mais verdadeiramente
possível objetivamente, e onde, subjetivamente, deixa de
ser apaixonante jogar o jogo das tendências
expansionistas do capitalismo histórico […]. O tema
muito geral que se pode opor à recriminação de
utopismo seria, pois o seguinte: um cenário é pensável no
qual o esgotamento do neoliberalismo poderia conduzir
a diversas experimentações [...] que levariam a um outro
mundo possível.

O interessante dessa abordagem é que ela aponta
para a possibilidade de uma transformação silenciosa do
neoliberalismo atual, de uma sociedade pós-capitalista,
como chama o autor, sem propriamente um enfrentamento
político através dos métodos políticos tradicionais. Então,
não se fala em derrubada do capitalismo, mas de abandono.
Claro, são lampejos, para repetir o termo acima; há quem
considere o capitalismo vivo como nunca, ou como sempre,
e que lembre que o fim do capitalismo já foi anunciado
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várias vezes. Esse percurso, aliás, é percorrido pelo livro de
Boltanski e Chiapello (2011, p. 85), citado, no qual uma das
ideias principais é justamente explorar os diferentes
padrões e conteúdos de justificação e de animação do ethos
capitalista, que, confirmando a ideia exposta por Polanyi e
Dumont, em seu movimento mais próprio não tem ética,
não tem valores sociais, mas apenas o objetivo do ganho e
da expansão do capital, e, que por isso, tanto é exposto às
críticas da sociedade desde o seu princípio (“podemos
sustentar, sem pesquisar minimamente o paradoxo, que o
anticapitalismo é a expressão mais importante do
capitalismo aos olhos da história”, como deve capturar nela
mesma, isto é, de outras instituições que não a econômica,
os valores sociais que formarão o seu ethos social.
Outro autor que nos interessou e que também
procura, em nosso entender, fazer uma espécie de síntese
compreensiva do nosso projeto civilizatório, de um ponto
de vista mais etnológico, é Philippe Descola (2005), com o
seu Par-delà Nature et Culture, onde ele procura entender a
especificidade da sociedade ocidental, em sua ontologia
mais própria, em comparação com outros três diferentes
tipos culturais existentes, com suas respectivas ontologias.
A partir da modernidade, nossa ontologia é naturalista, à
qual ele compara sociedades que seriam organizadas, ou,
melhor dizendo, o termo é forte e é, sobretudo ele que nos
interessa, cujo attachement ou princípio de ligação de mundo
são outros: o totemismo, o analogismo e o animismo. Attachement
tem tudo a ver, segundo pensamos, com a noção de Gestalt,
desde que a entendamos não como uma forma espontânea
e fechada, mas em construção e com conflitos internos.
Descola cita o termo “cité”, emprestado justamente de
Boltanski e Chiapello, para designar os valores que
justificam e animam um funcionamento de mundo, a sua
ordem e o seu movimento de vida. Ora, conforme
terminamos nosso capítulo no livro Merleau-Ponty em
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João Pessoa (FURLAN, 2012) 11 , é a construção de uma
Gestalt, sob uma perspectiva ontológica do desejo, que se
encontra presente nos últimos trabalhos de Merleau-Ponty.
Nesse sentido, ainda, podemos lembrar o
diagnóstico que Merleau-Ponty fez sobre um dos principais
sintomas de nossa modernidade tardia, através de um
balanço, no ano de 1951, dos últimos 50 anos de história
do pensamento da sociedade ocidental. E vale frisar que, à
sua época, os horizontes de possibilidades políticas se
encontravam mais abertos do que hoje. Diz Merleau-Ponty
(1991) em O Homem e a Adversidade, que nossa época fez,
mais do que qualquer outra, a experiência da contingência de
nossa história e concepção de mundo. É o fim do processo
de desencantamento do mundo ou saída da religião, para
falar com Gauchet (1985). E claro que isso não apenas abre
muitas possibilidades, e talvez esse seja o grande desafio
inaugurado pela modernidade, desafio que Après la Fin du
Monde, Critique de la Raison Apocalyptique, de Michaël Foessel,
defende contra o que lhe parece o sintoma de um mundo
que justamente evita a experiência da finitude (como
especialista em Kant, Foessel (2012, p. 61) lembra, através
do mesmo, que “a razão é espontaneamente acósmica porque ela
tenta ultrapassar o espaço e o tempo para chegar a verdades
definitivas”), como também coloca em seu centro a questão
da possibilidade e necessidade de um novo sentido de mundo.
Sobre esse ponto, acho que vale a pena retomar, ainda que
‘“A linguagem é sedimentação, naturalização do excedente invisível,
circunscrição do invisível em restos visíveis (uma cidade, para aquele
que compartilha de sua história, é plena de sentido – ou um rosto –
mas para quem não participa dela, é insensata – o caos de Paris – ‘nem
esse rosto tão amado’ –; é, no entanto, essa frágil fachada que sustenta
tudo, essa escrita indecifrável [...] – o mundo é uma ‘cariátide do vazio’
(Giraudoux dizia-o insistindo no ‘vazio’. Cumpre insistir em ‘cariátide’.
O gigante Atlas está de pé num chão)’” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.
365). “Uma nova Gestalt, pois, pregnante de corporeidade” (FURLAN,
2012,p. 154).
11
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rapidamente, algumas das ideias desse livro de Foessel,
sobre as quais podemos retomar as ideias com as quais
esperamos unir em Merleau-Ponty a ontologia do sensível a
uma ontologia do social.
Foessel trabalha muito a ideia de “mundo”,
inclusive a partir da fenomenologia (Husserl e Heidegger,
em particular). Cita duas experiências de “fim de mundo”,
ou melhor, de perda de mundo, que enquanto perda revela
justamente o que é o mundo. A primeira, através do filme
Shoah, de Claude Lanzmann, em 1985. Nele, Jan Karski,
testemunho do gueto de Varsóvia, “recusa-se” diante da
câmera a falar da sua experiência, ao mesmo tempo em que
ensaia a possibilidade de sua descrição. Ele solta, então, o
que Foessel (2012, p. 158) chama de “expressão negativa”:
“Isso não era um mundo. Isso não era a humanidade”.
Segundo Foessel (2012, p. 159),
Essa certeza negativa de Karski nos ensina primeiro que
o real pode durar mesmo quando ele não faz mais
mundo. No caso que nos ocupa, ele é apenas um real da
sobrevivência, quer dizer, de uma vida que não é
especificamente humana. O mundo cessa, por si mesmo,
de ser um dado natural que envolve necessariamente
todas as formas de experiências. Pode-se perder o mundo,
e é isso mesmo que acontece quando triunfa a percepção
de não pertencer de nenhuma maneira a isso que se vê.
Todavia, é ainda sobre o “mundo” que se conta para
significar isso que instala o real em uma precariedade
absoluta. Karski se apoia sobre o senso comum para
traduzir isso que ele viu em Varsóvia e que é justamente
o desmoronamento do senso comum, o fim do mundo.
O mundo não aparece jamais tão claramente como no
momento em que ele falta.

A segunda experiência também é através do cinema,
desta vez com Rossellini, em Alemanha Ano Zero, de 1948.
Creio que vale a pena seguir a descrição que Foessel faz da
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cena, capaz de unir, a uma só vez, a totalidade de um
mundo e a simples atividade lúdica motora de se deslizar
por um escorregador.
Sob a influência involuntária de seu antigo instrutor
nazista, Edmund envenenou seu pai doente, no qual ele
não via mais do que um peso para uma família alemã
confrontada com as dificuldades do após-guerra. A
última cena do filme mostra a perda do jovem menino
no meio de uma Berlin em ruínas, até ao momento no
qual ele se suicida saltando do alto de um prédio
retalhado pelos bombardeios. Nesse longo planosequência, nada para verdadeiramente a trajetória de
Edmund ao meio dos escombros. Nem a música de um
órgão, nem o jogo de amarelinha improvisado nos
entulhos, nem os apelos de sua mãe, não são suficientes
para distraí-lo da errância caótica que o leva à morte.
Não que Edmund não veja nada. Pode-se mesmo dizer
que ele é apenas visão e que a câmera se contenta a
seguir essa contemplação. Precisamente, nenhum
obstáculo vem interromper esse continuum: Edmund é
um puro espectador, incapaz de responder a isso que ele
vê e que se revela excessivamente grande para ele. Tanto
quanto pelo ato que ele acaba de cometer, o menino é
esmagado pelas ruínas que o cercam e que há muito
tempo deixaram de configurar um mundo. A uma só vez
absolutamente insensível e absolutamente vulnerável, ele
não apreende as oportunidades de sobrevivência que seu
meio poderia lhe oferecer. Numa única tomada, pouco
antes de saltar no vazio, ele parece sobre o ponto de
poder de novo “fazer mundo”. É uma situação que só o
cinema pode apreender: Edmund se serve de uma trave
de ferro-velho esmagada como de um escorregador
sobre o qual ele se deixa deslizar. Nesse instante, a
criança brinca, quer dizer que ela investe seu meio à
maneira de um espaço ajustado a seu desejo. Não é preciso
mais nada para que um mundo apareça, para que as
coisas se organizem de novo em torno da motricidade do
sujeito. Essa será a única e efêmera tentativa da criança
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para tornar o real maneável porque congruente com as
potências de seu corpo (FOESSEL, 2012, p. 163-164, os
dois últimos grifos são nossos).

Cremos que essa descrição (que à sua maneira
parece-nos desdizer que essa “é uma situação que só o
cinema pode apreender”), é capaz de unir com força, como
dissemos, a Gestalt política de um mundo, e o simples ato
de brincar; um mundo, à motricidade cotidiana ou à
potência do desejo de um corpo. Cremos que esse quadro
teórico se aplica, ipsis litteres, à filosofia de Merleau-Ponty. O
autor diz mesmo que, contra as forças da “lógica abstrata e
da razão instrumental”, a “(cosmo)política encontra sua
origem na relação sensível que o homem entretém com o
mundo e na luta contra os mecanismos que visam
desnaturá-lo” (FOESSEL, 2012, p. 194). E é justamente
nesse sentido que cremos possível contornar a objeção que
Foessel faz ao que ele chama de filosofias da vida, que
tiveram um “retorno espetacular” (FOESSEL, 2012, p. 202)
na filosofia nos últimos anos, e entre as quais se encontra,
em certo sentido, o nosso projeto. A suspeita de Foessel é a
de que tais filosofias não sejam suficientes para a
preservação ou edificação de um mundo. “Se o mundo deve
ser reduzido à vida, quer se trate de sua conservação ou de
sua intensificação, não é certo que o apocalipse seja para se
temer. Simplesmente porque nada assegura que se encontre
na vida as razões válidas para exigir que ela dure”
(FOESSEL, 2012, p. 200). O autor se refere, em particular,
à filosofia da vida de Hans Jonas e me parece tomar como
certa a intensificação da vida, numa perspectiva mais
subjetivista, como uma característica geral de nossos
tempos, conforme muitos autores que se dedicam à
compreensão de nossa forma de vida atual. Foessel
reconhece a justa posição de Renaud Barbaras em sua
crítica a Jonas, quando substitui sua noção de necessidade,
como fundamento da vida, pela noção de desejo, que não é
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fechada como a primeira. Ou seja: em vez de se relacionar
com o meio e apontar para a possibilidade de um circuito
fechado na satisfação de suas necessidades, abre para uma
transcendência no interior do próprio mundo que, a sua vez,
já é um movimento de transcendência em relação às
necessidades fisiológicas da vida, conforme é posto, aliás,
por Merleau-Ponty desde A Estrutura do Comportamento. A
dúvida de Foessel (2012, p. 204), porém, consiste em “saber
se, quaisquer que sejam os esforços desdobrados em
sentido contrário, a lógica da vida não implica
necessariamente um estreitamento do campo dos possíveis
e, por isso, um esquecimento do mundo”. Afinal,
[...] os pensamentos da vida revelam uma paixão pelo
originário que não se encontra nas filosofias do mundo.
A vida escapa a toda rigidez, opõe o jorro à lei e permite
resistir ao sentido instituído. Mas ela é infelizmente
também o leitmotiv de “movimentos de juventude” que
rejeitam as instituições do mundo a partir de suas
pseudo-experiências da verdadeira vida, essa que só
conhece a manifestação da mobilidade perpétua (Idem,
2012, p. 202).

Podemos, inclusive, lembrar o trabalho de Boltanski
e Chiapello (2011), que em Le Nouvel Esprit du Capitalisme
identifica, sociologicamente, essa corrente justamente no
novo espírito do capitalismo, o neoliberalismo, com suas
máximas de flexibilidade e mobilidade acerca das relações
na vida de forma geral, a recusa de ligações duradouras, etc.
São ingredientes presentes, aliás, em filosofias críticas da
sociedade contemporânea, como, por exemplo, a de
Deleuze-Guattari, que, em geral, manifestam um mau
humor com toda forma de “estratificação” (instituição), a
favor, precisamente, do devir do desejo na vida. Para um
sentido mais crítico de nossas teorias ou de nossos
pensamentos, vale frisar, pois, a importância da
compreensão da história para um pensamento crítico da
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História da Filosofia. Porque sabemos, mas, em geral, de
maneira abstrata, que os pensamentos são históricos ou
encarnados na vida social. Aprendemos isso, em particular,
com o próprio Merleau-Ponty. Tudo se passa como se essa
advertência fosse suficiente (e não é) para nos precaver da
reprodução de ideologias de forças sociais contrárias à
crítica que queremos realizar com o próprio pensamento.
Aliás, a partir da leitura de Charles Taylor (1998), creio que
é possível perceber os laços da filosofia de Merleau-Ponty
com os movimentos românticos do pensamento ocidental,
como reação à objetivação da natureza e à relação
instrumental que com ela o capitalismo moderno inaugurou.
Mas o importante, aqui, é exatamente apontar para os
limites que uma filosofia da vida pode ter, à luz da crítica de
Foessel. Ora, pensamos, justamente, que a filosofia de
Merleau-Ponty é um bom exemplo de junção entre uma
filosofia da vida e uma filosofia social (isso que Foessel
chama de “mundo”, e que lhe parece ir além de uma
filosofia da vida baseada na concepção de desejo),
precisamente através da concepção de desejo. Já a libido,
conforme destacamos em Merleau-Ponty em João Pessoa
(FURLAN, 2012), é, para Merleau-Ponty, antes um estado
de relação com o outro e o mundo, do que uma descarga
prazerosa. O corpo, dissemos ali através de Merleau-Ponty,
é sempre em circuito com os outros e o mundo, e Eros está
a serviço justamente de uma construção de mundo
(FURLAN, 2012, p. 149). Contra Foessel, nesse sentido,
lembraríamos que a encarnação, conceito que numa
passagem muito breve ele invoca a partir de Merleau-Ponty
“contra” Sartre, pode implicar a noção de desejo. Foessel
(2012, p. 258) nos lembra que “quando Merleau-Ponty
opõe a Sartre a encarnação da consciência, ele não é menos
‘radical’ que ele: essa encarnação não implica a ilegitimidade
da revolução”. Passagem muita rápida, que na verdade
parece perder o essencial da crítica de Merleau-Ponty a
Sartre. Pois sabemos que o importa, nessa crítica, é
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justamente evitar isso que Foessel critica em seu livro, o
acosmismo, que representa a evitação da finitude da
experiência, em troca, pois, do catastrofismo ou do
absolutismo, duas formas de negação de nossa experiência
temporal. Mais precisamente, evitar o par “positivismo ou
negativismo”, criticado por Merleau-Ponty como faces de
uma mesma moeda, ou o negativismo sartriano, que implica
o seu positivismo, ou, concretamente, sua adesão à noção
marxista de totalidade, conforme a sua crítica em As
Aventuras da Dialética.
O catastrofismo, para Foessel, é a outra face das
filosofias do absoluto que ultrapassam a finitude do mundo,
quando o que importa é se posicionar no mundo, diante de
sua incompletude, que não se trata de “completar”, isto é,
de fechar como se ela fosse um “mal”, mas de assumi-la e
trabalhá-la, como reza, aliás, os princípios de uma
fenomenologia da percepção enquanto abertura e não
fechamento ou objetivação de mundo.
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Gestalt como filosofia da
Carne e os três registros
da experiência:
imaginário, simbólico e
real
Marcos José Müller
Introdução
A volumosa pesquisa a partir da qual MerleauPonty apresenta-nos as noções das quais se ocupa não
rivaliza com as redescrições que essas mesmas noções
mereceram no interior da obra do filósofo. Este é o caso da
noção de Gestalt, tal como ela aparece especialmente nas
obras de Koffka (1927), Köehler (1947), Wertheimer
(1923) e Paul Guillaume (1937). Merleau-Ponty a apresenta,
nos textos dos anos 1940, como exemplo de um programa
de investigação científica que procuraria integrar, numa
mesma analítica e a despeito da clássica oposição entre
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objetivismo e subjetivismo, as diferentes dimensões da
experiência perceptiva. Ao descrever esse programa,
todavia, Merleau-Ponty não se privou de agregar um
motivo suplementar. Na versão do filósofo, a teoria
gestáltica da percepção – tão logo conseguiu suspender seu
compromisso com as teleologias clássicas, especialmente
com a tese de que toda percepção é uma vivência
homeostática e regrada – interpelou a importância que se
poderia reconhecer a um poder central de articulação, fosse
ele vinculado ao sistema nervoso central ou à ideia de um
sujeito da experiência. Em poucas palavras, a psicologia da
Gestalt – assim como sucedeu a outros discursos no início
do século XX – pôs em dúvida que nossa experiência
estivesse orquestrada por um único articulador que, em
termos gerais, poderíamos chamar de Ego.
Ora, no decurso da obra merleau-pontyana, foi
justamente esse motivo suplementar o que acabou elevando
a noção de Gestalt à condição de um modelo (ontológico),
nos termos da qual o filósofo propôs outra forma de
pensar não somente a percepção, mas a própria articulação
entre nossa vida sensível, nossa vida simbólica e nossa vida
imaginária. A esta articulação, Merleau-Ponty denominou
de filosofia da Carne. E o objetivo deste escrito é
compreender em que sentido a noção merleau-pontyana de
Carne e suas diferentes dimensões podem ser pensadas em
termos gestálticos. Interessa-nos, especialmente, esclarecer
como o sensível, o simbólico e o imaginário (entendidos
como três registros distintos a partir dos quais se pode
descrever a experiência em sentido amplo) estão pensados,
gestalticamente, numa mesma filosofia da Carne.

Gestalt como todo não-egológico
O motivo suplementar de Merleau-Ponty em sua
leitura elogiosa da Gesalttheorie não é inédito. Em alguma
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medida, reflete a desilusão intelectual europeia com o
poder do psicologismo, fosse ele científico-objetivista ou
filosófico-subjetivista, para dar resposta a inúmeras
perguntas formuladas no pós-guerras. O que é um número?
Qual a origem da riqueza? Qual o status da política na
economia? O que é o indivíduo face aos interesses do
Estado? No que eu e o outro nos distinguimos? No que
nos parecemos? Por que nos angustiamos? Doravante, é
como se o conceito de Ego – fosse ele concebido com um
conjunto de faculdades mentais, como um gradiente de
funções neuroquímicas hierarquizadas ou como um sistema
de funções transcendentais – tivesse sido desmascarado em
sua impotência para realizar o projeto iluminista de
nivelamento entre a experiência e a verdade. O que abriu
espaço para uma nova forma de se pensar, não exatamente
o Ego, mas a relação entre a experiência e a verdade, como
se entre estes termos já não pudéssemos admitir a
coincidência e a transparência ou, em termos cartesianos, a
clareza e a distinção. Eis por que a análise experimental do
comportamento, a psicanálise e a psicologia da Gestalt,
porquanto suspendem o governo do mental, da consciência
e do cerebral, respectivamente, figuram, para MerleauPonty, como promessas de uma mudança no modo de se
compreender o vivido, como se pudessem tornar efetiva a
tarefa que, simultaneamente, a fenomenologia husserliana
reclamou para si: resgatar a experiência vivida mais além da
crise das ciências europeias, mais além das egologias
psicologistas. Conforme o explicita em uma nota ao
terceiro capítulo da introdução à obra Fenomenologia da
Percepção, para Merleau-Ponty (1945, p. 620-621):
A psicologia da forma praticou um gênero de reflexão
do qual a fenomenologia de Husserl fornece a teoria.
[...]. Embora não se trate de fazer história, indiquemos
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que o parentesco entre a Gestalttheorie e a Fenomenologia
também é atestado por indícios exteriores. Não é por
acaso que Köhler apresenta como objetivo da psicologia
uma “descrição fenomenológica” [...]; que Koffka,
antigo aluno de Husserl, relaciona a essa influência ideias
diretrizes de sua psicologia, e procura mostrar que a
crítica ao psicologismo não se dirige contra a
Gestalttheorie.

Via de regra, foi nos termos da obra husserliana –
mas, também, contra os desdobramentos idealistas que essa
mesma obra sofreu – que Merleau-Ponty logrou formular
sua tese inicial mais importante. Precisamente: que a
experiência sensível já é – por ela mesma – uma totalidade
na fronteira entre o mundo e cada um de nossos corpos;
sem que isso implique admitir uma consciência constituinte
a priori. Conforme a leitura que fez da fenomenologia
husserliana, na experiência perceptiva, o objeto doa-se
como uma totalidade intuída, o que significa dizer, revelada
sem necessidade de uma mediação reflexiva. O objeto
percebido é um todo em sentido autêntico, pois não carece
de uma fonte exógena que reunisse as partes entre si. Mas
como explicar que esse todo tivesse se formado?
A solução de Husserl (1994) – na versão de
Merleau-Ponty (1945) – consistiu em apelar àquilo que o
matemático alemão aprendera de Franz Brentano (1944).
No limiar do mental e do somático, o que significa dizer,
entre cada um de nossos atos concretos no seio da
experiência, o tempo vem render-nos uma surpresa,
fazendo durar – em torno das ações presentes – sensações
agora ausentes, sobre as quais não temos governo. É como
se estas sensações tivessem permanecido retidas, não em
nossas ações atuais, mas em um horizonte indestrutível e
inalcançável, a que chamamos de passado. Este passado –
antes vivido do que pensado – apresenta-se ele próprio
como um domínio aquém do qual não podemos colocarnos. O que significa dizer que, assim como a vida, ele não
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carece de uma intelecção que o proponha. É ele quem se
impõe às nossas intelecções. De onde se segue que a
importantíssima consequência, segundo a qual, diante dele
somos sempre passivos. E é na forma dessa passividade,
por exemplo, que encontramos – para as nossas canções
prediletas – a linha melódica sem necessidade de recordá-la.
É também assim que intuímos, no desenho arquitetônico
de um prédio muito antigo, as intenções pragmáticas de seu
idealizador.
Temos, aqui, nos termos de uma teoria sobre nossa
vivência íntima do tempo, a apresentação de uma totalidade
espontânea, operativa – segundo a terminologia de Husserl
(1924). Antes mesmo que possamos pensar, atribuindo a
cada um dos elementos da experiência, uma representação,
estes mesmos elementos armam-se como um todo
autêntico; ao qual Husserl, na esteira de Brentano, também
chama de todo gestáltico (conforme Gilson, 1955). Gestalt,
portanto, designa aqui não somente a ideia de um todo
espontâneo, mas, também, uma forma de relação entre as
partes envolvidas, cuja nota característica é justamente a
ausência de síntese, de coincidência, em proveito de uma
temporalização que se poderia descrever nos termos de
uma diferenciação entre os planos envolvidos. A cada
momento, as ações desempenhadas na atualidade da
matéria delimitariam aquilo a que chamamos de “figura”, a
qual se destacaria a partir de um “fundo” de dimensões
temporais, seja na direção do futuro ou a partir do passado
vividos. As noções de figura e fundo, por conseguinte,
retornariam às suas acepções originárias cunhadas por
Edgar Rubin (1915), antes mesmo da criação da
Gestalttheorie de Wertheimer, Koffka e Köhler, a saber,
como indicativo da relação temporal que distingue, na
percepção, as figuras espaciais de um fundo temporal que
se doa espontaneamente.
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Gestalt como todo não-sintético
A admissão de que possa haver, em um nível
operativo da experiência, uma articulação entre as partes
envolvidas que dispensa a figura do Ego, não nos deve levar
a crer que a ideia de um todo gestáltico fosse assim tão
importante para Husserl. Menos ainda que a noção de Ego
não tivesse para o autor uma função. Afinal, a formulação
husserliana desacredita na capacidade que essas vivências
possam ter para sedimentarem uma significação por elas
mesmas. Se, por um lado, Husserl admite que os todos
gestálticos articulam-se espontaneamente, por outro lado,
para que possam efetivamente render algum tipo de saber
que se deixasse representar na atualidade da experiência,
eles necessitariam de uma complementação advinda de
alguma norma ideal, de algum modelo exógeno oferecido
por um processador, por uma consciência de atos. Do
contrário, não passariam de vivências finitas, cuja
temporalidade jamais se distinguiria do temporário. Ou,
ainda, não passariam de vivências anônimas, que jamais
poderiam reclamar identidade. Eis por que Husserl, numa
clara guinada idealista, reconduz o Ego ao governo da
experiência, ainda que não se tratasse de um eu psicológico,
ao estilo de John Locke (1990); mas de um eu
transcendental, fundando em normas e ideias evidentes.
Caberia a este Ego reunir, nos termos de uma síntese
objetiva, os aspectos temporais espontaneamente doados e
os atos de representação envolvidos. Se, por um lado, o
fundador da fenomenologia admite que o sentido possa
começar na experiência, por outro, aquilo que decidiria a
objetividade deste sentido teria, como origem, as operações
formais de uma consciência pura.
Merleau-Ponty, evidentemente, discorda desta
concessão husserliana à egologia. Se na duração é o passado
que se doa ele próprio; se na experiência perceptiva nossos
atos recolhem deste passado vivido a orientação de que

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
Marcos José Müller (Orgs.)

365

necessitam; se entre nossos atos de consciência e o fundo
de passado que os sustenta forma-se uma totalidade
espontânea; por que deveria imaginar-se que as totalidade
gestálticas careceriam de um esclarecimento suplementar,
fornecido a posteriori por uma consciência egológica? Por
que subordinar o espontâneo ao Ego? Isso não seria admitir
que só possa haver significado no campo do Ego? Na
opinião de Merleau-Ponty, se as Gestalten são por elas
próprias totalidades, elas já detém um sentido. Ao
defender a tese de que as Gestalten careceriam de um
trabalho de síntese realizado por um Ego, Husserl
desvinculou a autonomia – que ele reconheceu para as
Gestalten – do sentido que pudessem ter (a posteriori,
segundo sua tese). O que motivou o antológico comentário
de Merleau-Ponty (1945, p. 651) a respeito dos
desdobramentos da filosofia husserliana:
Em sua última filosofia, Husserl admite que toda
reflexão deve começar por retornar à descrição do
mundo vivido (Lebenswelt). Mas ele acrescenta que, por
uma segunda “redução, as estruturas do mundo vivido
devem, por sua vez, ser recolocadas no fluxo
transcendental de uma constituição universal, em que
todas as obscuridades do mundo seriam esclarecidas. É,
todavia, manifesto que de duas coisas uma: ou a
constituição torna o mundo transparente, e então não se
vê por que a reflexão precisaria passar pelo mundo
vivido, ou ela retém algo deste e é por isso que ela nunca
despoja o mundo de sua opacidade.

Com este comentário, entretanto, Merleau-Ponty
não simplesmente denuncia a redundância e incoerência da
redução egológica que Husserl impõe à experiência. O
filósofo francês produz uma reviravolta no modo de se
compreender a gênese do sentido, reconhecendo para a
opacidade característica da experiência uma função não
apenas na estruturação de um todo, nesse caso, gestáltico,
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como também na constituição de seu sentido – o que,
afinal de contas, para Merleau-Ponty, dá na mesma coisa.
Na opinião do filósofo francês, a obscuridade que Husserl
critica nos todos gestálticos não é um empecilho ao
sentido. Pelo contrário, é sua condição. É por que uma
parte nunca é suficiente para determinar o todo que
exprime-se em torno dela, que outra parte se faz necessária
e assim sucessivamente De onde se segue que, para
Merleau-Ponty, mais do que esclarecer aquilo que na
experiência vivida exprime-se como uma totalidade
ambígua, obscura, trata-se de assumir que esta ambiguidade
não é um defeito da experiência, mas aquilo que viabiliza
sua espontaneidade; o que é a mesma coisa que dizer, sua
continuidade enquanto um fluxo de imagens que se
sobrepõem, representações que se sobredeterminam, dada
a insuficiência de cada qual para esgotar as possibilidades
doadas pela outras imagens.
É verdade que, na Fenomenologia da Percepção (1945),
não obstante suspender a sujeição da experiência às
egologias, Merleau-Ponty mantinha-se preso à filosofia da
consciência. Talvez por que ainda não divisava o passo a
seguir, que seria admitir que a espontaneidade do todo
gestáltico dispensaria a ideia de síntese. Isso explicaria por
que lançou mão de uma estratégia que, mais tarde, no texto
de candidatura ao Collège de France (1962), reconheceu como
equivocada, precisamente, a formulação de que, no coração
da experiência, na passagem de um acontecimento a outro,
haveria uma espécie de articulador secreto entre os
diferentes fundos e as diferentes figuras, precisamente, um
cogito tácito. Seria este cogito tácito quem asseguraria não
simplesmente a unidade sintética da experiência, como
também a coincidência parcial do tempo consigo mesmo –
a qual definiria a subjetividade. E mesmo que se tratasse de
um cogito impessoal, portanto diferente do Ego do
psicologismo, mesmo que se tratasse de um cogito
encarnado na experiência, logo, diferente do Ego
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transparente da idealismo fenomenológico de Husserl,
ainda assim era um articulador rivalizando com a
espontaneidade da experiência. De onde se segue a
constatação de haver, na tese de que os todos gestálticos
supõem um cogito tácito, uma má-ambiguidade. Dizendo de
outro modo, se a Gestalt é de fato um todo autêntico, se o
fundo doa-se de modo espontâneo às figuras que o
acolhem de modo passivo, entre ambos não se exige mais a
ideia de um articulador. Não há mais para eles a
necessidade de um cogito.
Eis por que nos textos dos finais dos anos 1950,
Merleau-Ponty reverá as teses da Fenomenologia da Percepção,
afastando-se de tudo que ainda remetesse a uma filosofia da
consciência. Afinal, a Gestalt não exige, como sua condição,
a preexistência de um cogito, de uma consciência ou de um
ente anteriores. Ela – enquanto fenômeno de campo – não
é o vivido de alguém ou a característica de alguma coisa.
Ela corresponde à própria aprioridade da experiência, a
redução irredutível do “há inaugural”:
O passo decisivo é reconhecer que uma consciência é,
na verdade, intencionalidade sem atos, fungierende, que os
próprios “objetos” da consciência não são o positivo
diante de nós, mas núcleos de significação em torno dos
quis gira a vida transcendental, vazios especificados – [...]
o que leva a abandonar a noção de sujeito, ou, a definir o
sujeito como campo, como sistema hierarquizado de
estruturas abertas por um há inaugural (MERLEAUPONTY, 1964a, p. 292).

As diferentes substâncias, modos de consciência ou
propriedades objetivas descritas pelo psicologismo – o que
inclui as noções de sensação, percepção, pensamento,
linguagem, consciência, alteridade, mundaneidade, para
listar algumas – não são mais que diferentes figuras que se
impõem por elas mesmas como dimensões ˜visíveis” da
experiência em sentido amplo; e à qual Merleau-Ponty
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(1964a, p. 319) passa a chamar de “Carne”: “(n)ão há outro
sentido além do carnal, figura e fundo”. Assim como meu
corpo – que nasce nesse fluxo de figuras no seio do mundo
como Gestalt – também a Gestalt ela mesma deve poder ser
compreendida como Carne.
O meu corpo é uma Gestalt e é copresente em toda
Gestalt. Ele é uma Gestalt; também ele é, eminentemente,
significação prenhe, ele é carne; o sistema que constitui
está ordenado em torno de uma charneira central [o
movimento figura/fundo] ou dum privo que é abertura
para..., possibilidade atada e não livre – E ao mesmo
tempo é componente de toda Gestalt. A carne da Gestalt
[...] é o que corresponde à sua inércia, à sua inscrição
num mundo, aos seus preceitos de campo. (MERLEAUPONTY, 1964a, p. 259).

Ora, o que significa aqui dizer que as diferentes
categorias (do psicologismo) não são outra coisa que as
muitas figuras de uma Gestalt? Em que sentido essas figuras
correspondem às diferentes dimensões “visíveis” da
experiência carnal?
Visível como instituição sensível: empiètement de
imagens
Para Merleau-Ponty, figuras gestálticas são
ocorrências no tempo cuja característica fundamental é o
fato de fundarem a ação genérica da visão. Trata-se,
portanto, de imagens, as quais dão origem à experiência do
ver. O que significa, antes de tudo, uma maneira muito
distinta de utilização dos conceitos clássicos da tradição,
especialmente com relação à psicologista. Imagem e visão
não são aqui noções vinculadas aos conceitos de cópia e
recepção, porquanto não consistem, respectivamente, em
reproduções de um original operadas por um “olho”
receptor, seja ele sensível ou intelectual. Nas palavras de
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Merleau-Ponty (1964b, p. 23), “(a) palavra imagem é malreputada porque se julgou irrefletidamente que um desenho
fosse um decalque, uma cópia, uma segunda coisa”. A
imagem é, antes, o empuxo produzido pelo tecido do
mundo, as muitas vias de arrebatamento (sonoro, visual,
palatável, odorífico, tátil...) na forma das quais os corpos
descobrem-se – de modo mecânico, magnético, químico,
biológico, discursivo, para citar alguns estilos de
diferenciação – distintos uns dos outros, como se cada qual
fosse, para o outro, uma espécie de outro do outro. A
imagem, por conseguinte, é um movimento de
transcendência, na forma da qual experimentamos
simultaneamente uma proximidade e uma distância, que
define nosso pertencimento e nossa separação em relação
ao sensível em sentido amplo. A imagem, enfim, é o lugar
em que nascemos como diferença; o que significa dizer,
como produtores de diferenciação; o que é o mesmo que
dizer, como videntes, ouvintes, tangentes, enfim, sensíveis.
E é justamente esta capacidade de diferenciação que
Merleau-Ponty tenta sintetizar no verbo “ver”. Nas
palavras do filósofo (1960, p. 29), “ver, é, por princípio, ver
mais do que se vê, é ter acesso a um ser de latência”.
Ora, Merleau-Ponty emprega o termo “carne
visível” para designar esse nascimento da visão a partir da
imagem. Conforme ele (1964a, p. 173):
(O) visível à nossa volta parece repousar em si mesmo.
É como se a visão se formasse em seu âmago ou como
se houvesse entre ele e nós uma familiaridade tão estreita
como a do mar e da praia. No entanto, não é possível
que nos fundemos nele nem que ele penetre em nós,
pois então a visão sumiria no momento de formar-se,
com o desaparecimento ou do vidente ou do visível.
Não há, portanto, coisas idênticas a si mesmas, que, em
seguida, se oferecem a quem vê, não há um vidente,
primeiramente vazio, que em seguida se abre para elas,
mas sim algo de que não poderíamos aproximar-nos
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mais a não ser apalpando-as com o olhar, coisas que não
poderíamos sonhar ver inteiramente nuas, porquanto o
próprio olhar as envolve e as veste com sua carne.

Para Merleau-Ponty (1964a, p. 175), nesta dimensão
visível da carnalidade da experiência, as imagens, assim
como as cores, não são pedaços de ser absolutamente
indivisíveis, duros, oferecidos inteiramente nus a uma visão
que só poderia ser total ou nula. Trata-se, antes,
(d)e um estreito entre horizontes exteriores e interiores,
sempre abertos, algo que vem tocar docemente, fazendo
ressoar, à distância, diversas regiões do mundo colorido
ou visível, certa diferenciação, uma modulação efêmera
desse mundo, sinto, portanto, menos cor ou coisa do
que diferença ente as coisas e as cores, cristalização
momentânea do ser colorido ou da visibilidade.

Ora, aquilo a que podemos chamar de eu próprio,
bem como o que denominamos de outro, não são senão
figuras, ocorrências na carnalidade visível. Trata-se de
imagens junto às quais a diferenciação revela-nos como
identidade, ou seja, como diferença da diferença. O que é o
mesmo que dizer que, junto ao tecido visível do outro
como imagem, descubro-me como outro do outro. Nas
palavras do autor (1964a, p. 319):
O que trago de novo ao problema do mesmo e do
outro? Isto: que o mesmo seja o outro de outro, e a
identidade diferença da diferença – isso 1) não realiza
superação, dialética, no sentido hegeliano 2) realiza-se no
mesmo lugar, por imbricação [empiètement], espessura,
espacialidade.

E eis aqui o emprego deste significante que marcará
para Merleau-Ponty o estilo dominante da diferenciação
que define o nascimento do visível a partir das imagens:
empiètement. Podemos traduzir esta palavra como imbricação
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ou impregnação. Na biologia, por exemplo, ela designa o
momento de troca de material genético (DNA) entre
cromátides de cromossomas homólogos ocorrido no final
da prófase I da meiose. A troca envolve o contato
(quiasma) entre cromátides de cromossomas homólogos, o
corte dos segmentos equivalentes do DNA e a colagem
destes segmentos no cromatídeo oposto. Dessa forma, cada
cromossomo homólogo passará a carregar genes do
oposto, de onde decorre a diversificação genética das
espécies. Merleau-Ponty crê que esse quiasma e,
especificamente, essa imbricação (empiètement) entre a
carnalidade de cada elemento envolvido, pode ser
generalizado para descrever a gênese das diferentes
imagens. Em tese, cada imagem pode imbricar-se com
outras, recolhendo destas novas características, bem como
doando a elas novas possibilidades que renderão, enfim, a
produção de novas configurações.
E é dessa forma, enfim, que Merleau-Ponty crê que
se estabeleça a gênese e diversificação do mundo visível.
Em cada contato (no sentido de quiasma) opera-se – e o
uso do impessoal aqui é muito importante – a imbricação
(empiètement) de um tecido noutro, produzindo-se assim a
reversibilidade de um no outro. No dizer do filósofo
(1964a, p. 317):
O quiasma é isto: a reversibilidade – É somente através
dela que há passagem do “Para Si” ao Para Outrem – Na
realidade, não existimos nem eu nem o outro como
positivos, subjetividades positivas. São dois antros, duas
aberturas, dois palcos onde algo vai acontecer – e ambos
pertencem ao mesmo mundo, ao palco do Ser.

Junto ao outro, que não é senão um “a gente (on) –
i. é, o corpo como recinto –”, ou, ainda, junto ao corpo do
outro que não é “nem um nem 2 no sentido objetivo – que
é pré-individual, generalidade –” (MERLEAU-PONTY,
1964b, p. 316), nascemos por diferença, como perspectivas
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diferentes. O que envolve não apenas as perspectivas que
passamos a denominar de “eu”, “outro”, mas, também
aquelas que nos doam o mundo da percepção e da
linguagem.
O quiasma não é somente troca eu-outro [...], é também
troca de mim e do mundo, do corpo fenomenal e do
corpo “objetivo”, do que percebe e do percebido: o que
começa como coisa termina como consciência da coisa,
o que começa como “estado de consciência” termina
como coisa. (MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 268).

E eis então que se configura, para Merleau-Ponty, a
dimensão visível da experiência carnal, o fluxo temporal de
figuras1, que outra coisa não é senão o nascimento de cada
qual por imbricação (empiètement) junto a outra. Mas para
que as figuras não fossem confundidas com positividades,
Merleau-Ponty precisou descrever cada uma enquanto
imagem, o que significa dizer, matriz impessoal e sensível
ao quiasma, ao toque, à troca. Funcionando como imagens,
as figuras fornecem – na forma da imbricação (empiètement)
– o elemento (carnal) efetivamente trocado, revertido. Qual
seja este elemento, o sensível enquanto “instituição”,
enquanto aquilo que não precisa ser posto.
Como vamos mostrar no seguimento deste artigo, torna-se decisivo
compreender a diferença que há entre o 1) fluxo temporal das figuras,
2) o tempo enquanto horizonte de idealidade e 3) o tempo mítico
enquanto fundo inalcançável. O primeiro refere-se àquilo que se
apresenta em cada experiência como legado, atualidade de
possibilidades. O segundo, àquilo que diz respeito à virtualidade e,
nesse sentido, ao domínio do que pode ser criado (futuro). Já o terceiro
equivale ao que se doa como antecipação e, portanto, como algo que
sempre nos precede enquanto o que não podemos alcançar, como o
fundo de passado que define o inconsciente pulsional propriamente
dito. Em um trabalho intitulado “Merleau-Ponty e a leitura gestáltica da
teoria husserliana da temporalidade” (MÜLLER, 2014), tratamos de
estabelecer em profundidade esta diferença.
1
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O sensível é precisamente o meio em que pode existir o
ser sem que tenha que ser posto [...]. O sensível é isso:
essa possibilidade de ser evidente em silêncio, de ser
subtendido. (MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 267).

Cometeríamos
um
equívoco
se,
aqui,
subordinássemos o sensível à ideia de uma positividade
articulada na forma de um objeto. O sensível é antes um
negativo, mas “um verdadeiro negativo [...], um Selbst que é
um Outro, um vazio” (MERLEAU-PONTY, 1964a, p.
308). Ele tem relação com a presença do tempo enquanto
um horizonte de figuras, que neste caso apresentam-se
como raízes que se oferecem em cada quiasma, em cada
imbricação que sustenta o surgimento da diferença por
reversibilidade. Não se trata ainda do tempo entendido
como idealidade, daquele que – como veremos um pouco
adiante – dá-nos a virtualidade como horizonte para a
criação simbólica. Nem tampouco do tempo mítico,
daquele que – também como mostraremos no seguimento
– precede-nos qual inconsciente propriamente dito. À
diferença do tempo como idealidade (que é sempre o
simbolismo que corresponde à dimensão invisível da
carnalidade); à diferença do tempo mítico (que é sempre
um rastro de algo que não se pode alcançar); o tempo
enquanto horizonte de figuras é uma aura de possibilidades,
que fornecem, sem necessidade de uma representação
intelectual, uma orientação histórica que cada nova figura
pode assumir ou não, por meio de um movimento de
imbricação.
É próprio do sensível (como da linguagem) ser
representativo do todo não através da relação signosignificação ou por imanência das partes umas nas
outras e no todo, mas porque cada parte é arrancada ao
todo e vem com as raízes, coincidir lentamente com o
todo, viola as fronteiras das outras (MERLEAUPONTY, 1964a, p. 271).
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De novo, constatamos a importância do modelo da
imbricação (empiètement), dessa vez para mostrar que, no
coração de cada imagem, como o DNA de cada figura,
encontramos não uma falsa negatividade (como aquela que
formula uma coincidência tácita consigo mesma), menos
ainda uma positividade (como a adenina, guanina, a citosina
e a timina), mas a própria doação da história enquanto
elemento instituído e atualizável na forma do contato, do
quiasma. Eis por que, no Curso A Instituição/Passividade
(1954-1955), no Collège de France, Merleau-Ponty aprofunda
suas reflexões sobre a noção de instituição, caracterizandoa não como sedimento imutável, não como sobrevivência
de um resíduo, mas “como apelo de continuidade,
exigência de um porvir” (MERLEAU-PONTY, 2003, p.
124).
Tal significa dizer que, para Merleau-Ponty, o
“visível carnal” como um todo é uma “instituição” do
tempo enquanto apelo de continuidade. A dificuldade,
contudo, é
[...] saber como se instauram “as ideias da inteligência”,
como é que se passa da idealidade de horizonte à
idealidade “pura”, e por que milagre notoriamente se
vem juntar à generalidade natural do meu corpo e do
mundo uma generalidade criada, uma cultura, um
conhecimento que retoma e retifica os do corpo e do
mundo”(MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 200).

Para tanto, faz-se necessária uma apresentação desta
outra dimensão de uma Gestalt, que é o “fundo”, entendido
como dimensionalidade invisível da experiência de
imbricação (empiètement) que caracteriza o fluxo temporal da
visibilidade.
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Invisível como simbólico: enjambement
No lugar mesmo em que as possibilidades
disponíveis furam (na forma do quiasma) a carne de cada
figura, ocorre bem mais do que a imbricação dos diferentes
elementos sensíveis envolvidos. Cada nova figura,
doravante, inaugura uma dimensionalidade, a qual tem
relação com as figuras anteriores. É como se cada nova
figurar eclamasse a figura agora ausente. Ou, pela via
inversa, é como se a figura antiga ainda continuasse viva,
exprimindo-se junto à nova não apenas como uma
possibilidade atualizável, mas como um horizonte de
ausência. O que exigirá da nova figura a transposição
(enjambement) de sua carnalidade visível em benefício da
“simbolização” do agora ausente. Inaugura-se, assim, uma
nova orientação temporal no seio da Gestalt; orientação esta
que não tem relação com a copresença do tempo enquanto
uma possibilidade, mas tem relação com a “instituição” do
simbólico, desta transposição (enjambement) transgressora
das imagens, que permite a elas valerem não apenas como
visíveis, mas como índices de uma ausência: domínio da
invisibilidade.
Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty já se
ocupava da problemática do simbólico. E não devemos
aqui confundir o simbólico com a emergência da vida
cultural. A cultura é apenas mais um caso do simbólico em
sentido amplo. Este, a sua vez, diz respeito à capacidade de
cada figura para recuperar, como horizonte de futuro, o
fundo de passado de onde adveio, de sorte a conquistar
isso a que o autor denominava, naquele momento, de
“orientação histórica”. Em cada movimento de fixação, diz
o filósofo (1945, p. 276-7),
[...] meu corpo ata em conjunto um presente, um
passado e um futuro, ele secreta tempo, ou antes tornase esse lugar da natureza em que, pela primeira vez, os
acontecimentos, em lugar de impelirem-se uns aos
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outros no ser, projetam em torno do presente um duplo
horizonte de passado e de futuro e recebem uma
orientação histórica.

Porquanto o horizonte de futuro nunca coincide de
fato com o fundo de passado, a orientação histórica
conquistada é sempre ambígua, vazada, o que então explica
o escoamento da experiência na direção de uma nova figura
e assim sucessivamente. A orientação histórica, portanto, é
um movimento sempre inacabado de busca de uma
unidade ou síntese nunca conquistada, de onde se
depreende um “espaçamento”, uma distância da figura em
relação a ela mesma, que chamamos de “falta”. Enquanto
fluxo no tempo, cada figura é, portanto, o símbolo de uma
virtualidade, a orientação histórica na direção de uma
unificação que sempre escoa, resvala, escapa, numa palavra:
falta.
Ora, nos textos tardios, Merleau-Ponty retoma a
temática desta orientação histórica vazada. Mas, dessa vez,
para dizer que toda virtualidade, toda busca simbólica de
uma unidade histórica é sempre viabilizada a partir do
encontro com o olhar do outro. É este olhar que nos
convida a transpor (enjamber) todo o visível, “como se”
pudéssemos alcançar noutra ponta aquilo de que nos
desligamos, ou a que ainda não estamos ligados: o invisível.
Uma vez que vemos outros videntes, não temos apenas
diante de nós o olhar sem pupila, espelho sem estanho
das coisas, este pálido reflexo, fantasma de nós mesmos,
que elas evocam ao designar um lugar ente elas de onde
as vemos: doravante somos plenamente visíveis para nós
mesmos, graças a outros olhos (MERLEAU-PONTY,
1964a, p. 188).

Por um lado, a presença destes “outros olhos”,
desencadeia, em cada figura, uma “lacuna” (1964a, p. 188),
a percepção especular de uma ausência que conta ou, como
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prefere Merleau-Ponty (1964a, p. 188), de uma
invisibilidade. Mas, por outro lado, este mesmo olhar
estrangeiro mobiliza, em cada figura agora vista, a
transposição (enjambement) para um domínio de
generalidade, o qual define o simbólico.
[...] pela primeira vez meus movimentos não se
encaminham para as coisas a serem vistas, a serem
tocadas, ou em direção ao meu corpo, no ato de vê-las e
palpá-las, mas dirigem-se ao corpo em geral e por ele
mesmo (seja o meu ou o de outrem), pois, pela primeira
vez, no seu acoplamento com a carne do mundo, o
corpo traz mais do que recebe, acrescentando ao mundo
que vejo o tesouro necessário do que ele próprio vê
(MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 188-189).

Para dizê-lo outra vez, isso que “o corpo traz mais
do que recebe”, isso que o corpo acrescenta ao mundo não
é outra coisa que a falta desencadeada pelo outro vidente.
Mas a falta aqui não é para ser entendida apenas como
ausência. Trata-se também de um convite à transposição
(enjambement) do próprio visível – transposição esta que não
é senão o desejo: portal do simbólico. “Movimento, tato,
visão aplicam-se, a partir de então, ao outro e a eles
próprios, remontam à fonte e, no trabalho paciente e
silencioso do desejo, começa o paradoxo da expressão”
(1964a, p. 189). A partir do olhar do outro, em função
desta guinada temporal na direção da falta, instaura-se o
desejo como movimento de transposição do visível, que
assim se reverte em simbolismo. E eis aqui o sentido
profundo da experiência simbólica, o simbolismo como
experiência de criação.
De fato, a falta que nos olha como um vidente
outro é um convite à ação, ao deslocamento, à transposição
(enjambement), a esta travessia do visísvel ao invisível, do
imaginário ao simbólico. Doravante, mais além da
atualidade visível, na forma de um duplicação do próprio
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ser, cada figura reverte-se em símbolo, símbolo de uma
ausência – que é a própria invisibilidade.
Merleau-Ponty denomina a esta simbolização (do
que para nós mesmos é uma ausência ou invisibilidade) de
“ideia”. Noutras palavras: por graça e obra do olhar outro
que nos olha, inaugurando a falta (o que é o mesmo que
dizer, abrindo-nos uma lacuna), as figuras desdobram-se
enquanto horizonte de ideias, armando, em torno da
atualidade visível, uma “idealidade, em que a ambiguidade
da carne visível mostra-se amplificada, na forma de um
“corpo glorioso”, como é o caso da voz, do gesto e da
palavra: invisibilidade simbólica. Em uma passagem do
manuscrito O entrelaçamento – o quiasma, Merleau-Ponty
(1964a, p. 195) escreve que:
[...] quando Husserl falou do horizonte das coisas [...] é
preciso tomar a palavra rigorosamente; o horizonte,
tanto como o céu ou a terra, não é uma coleção de
coisas tênues, [...] ou sistema de “potencialidades da
consciência”: constitui um novo tipo de ser, um ser de
porosidade, de pregnância ou de generalidade, e aquele,
diante do qual o horizonte se abre, aí é preso e
englobado.

E eis que alcançamos aqui “o ponto mais difícil”,
que é o “vínculo da carne e da ideia, do visível e da
armadura interior que o vínculo [carnal ou bruto] manifesta
e esconde”. Nesse aspecto, em particular, o filósofo (1964b,
p. 195) assevera que “ninguém foi mais longe do que
Proust ao fixar as relações entre o visível e o invisível na
descrição de uma ideia que não é o contrário do sensível,
mas que é seu dúplice e sua profundidade”. Afinal, a
“literatura, a música, as paixões, mas também a experiência
do mundo visível”, todas elas “são tanto quanto a ciência
de Lavoisier e de Ampére, a exploração de um invisível,
consistindo ambas no desvendamento de um universo de
ideias”. Aqui, contudo, é preciso reparar que tais ideias
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“não se deixam separar, como as dos cientistas, das
aparências sensíveis, mas erigem-se numa segunda
positividade”. É nessa direção que a
[...] ideia musical, a ideia literária, a dialética do amor e as
articulações da luz, os modos de exibição do som e do
tato falam-nos, possuem sua lógica própria, sua
coerência, suas imbricações, suas concordâncias, e aqui
também as aparências são o disfarce de “forças” e “leis”
desconhecidas. (MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 195196).

Por certo, é preciso não confundir a idealidade de
horizonte, descrita pelo autor (1964a, p. 196-197), com a
tese objetivista de que haja “verdades” que estejam
“escondidas como uma realidade física que não soubemos
descobrir, invisível de fato, que poderemos um dia chegar a
ver face a face, e que outros, melhor colocados, poderiam
ver já agora, desde que se retire o anteparo que o
dissimula”. Não se trata de essências puras, cuja visibilidade
dependeria de que suspendêssemos a nossa inserção no
mundo empírico, pois “aqui, pelo contrário, não há visão
sem anteparo: as ideias de que falamos não seriam por nós
mais conhecidas se não possuíssemos corpo e sensibilidade,
mas então é que seriam inacessíveis...”. Ao contrário, se
queremos “ter acesso a ela imediatamente, ou deitar-lhe a
mão, ou enquadrá-la, ou vê-la sem véus, percebemos
perfeitamente que a tentativa é um contrassenso, que ela se
afasta à medida que dela nos aproximamos”. Disso resulta
que, para Merleau-Ponty, “a explicitação não nos dá a
própria ideia, constitui apenas uma versão segunda,
derivado mais manipulável”.
Ao contrário de uma leitura objetivista ou subjetivista,
para Merleau-Ponty (1964a, p. 198), “(a) ideia é este nível,
esta dimensão” que temos à frente quando nos pomos a
agir. Não se trata, portanto, de “um invisível de fato, como
objeto escondido atrás de outro, não é um invisível deste
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mundo”. Trata-se antes de nossa participação em um
mundo em construção, cuja titularidade, porém, não está
sequer determinada. “As ideias musicais ou sensíveis”, por
exemplo, “exatamente porque são negatividade ou ausência
circunscrita, não são possuídas por nós, possuem-nos”. É
por esse motivo que “já não é o executante que produz ou
reproduz a sonata, é ela que através dele canta ou grita...”.
E se, antes, para falar da imbricação (empiètement) das
imagens visíveis Merleau-Ponty introduziu a figura de um
“Ser Bruto”, agora, para falar da idealidade em que estão
protendidas, qual horizonte, as nossas ações de
transcendência e criação (e que definem o simbolismo),
introduzirá a figura do “Espírito Selvagem”. O Espírito
Selvagem é o próprio desejo, o movimento de transposição
(enjambement) motivado pelo olhar outro; a travessia do
visível enquanto criação simbólica, abertura de um
horizonte de idealidade.
Mas é preciso, segundo ele (1964a, p. 261), não
confundirmos o espírito com a ideia filosófica da
interioridade, como se estivéssemos nos referindo ao
“homenzinho que existe no homem”. Ao contrário, para o
filósofo (1964a, p. 312-312), trata-se de
[...] definir o espírito como outro lado do corpo – [mesmo
porque] não temos ideia de um espírito que não
estivesse de par com um corpo, que não se estabelecesse
sobre esse solo. [...] O outro lado é para ser
compreendido, não como no pensamento objetivo, no
sentido de outra projeção do mesmo geometral, mas no
sentido de Ueberstig [ultrapassagem, enjambement] do
corpo em direção a uma profundidade, a uma
dimensionalidade que não é a da extensão [presente] e da
transcendência do negativo [fundo retido], mas que é,
sim, ultrapassagem em direção ao sensível [futuro].

Nessa argumentação, prossegue o autor (1964a, p.
199) dizendo que “teremos, pois, de reconhecer uma
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idealidade não estranha à carne, que lhe dá seus eixos,
profundidade, dimensões”. Ou, então, teremos de
reconhecer que “há uma idealidade rigorosa nas
experiências que são experiências da carne”, pois “os
momentos da sonata, os fragmentos do campo luminoso,
aderem um ao outro por uma coesão sem conceito, do
mesmo tipo da que une as partes de meu corpo ou o meu
corpo com o mundo”.
Dentre os principais exemplos que Merleau-Ponty
fornece para ilustrar o que seria a idealidade de horizonte, o
simbolismo em sentido amplo, podemos mencionar a
“linguagem falante” – e que, na Fenomenologia da Percepção,
ele denominava de “fala falante”. Uma vez que nosso
corpo não encontra, na atualidade do ser em que está
imerso, algo que lhe sirva de solução ao problema
introduzido pelo semelhante ou pela copresença de um
rastro de passado, lançamo-nos na direção de um horizonte
virtual, introduzindo para os nossos semelhantes um uso
inédito da atualidade em que estamos inseridos. O inédito
não é tanto o resultado de nossa iniciativa, antes um efeito
daquilo a que também nossa iniciativa é passiva, como se o
uso que introduzimos para a realidade ganhasse vida
própria e começasse a nos ensinar nossos próprios
movimentos. Eis então a linguagem falante, essa articulação
presuntiva estabelecida a partir de nossa carnalidade visível
e que, ao ser inaugurada, arrebata a nossa própria
carnalidade para além da posição em que nos
encontrávamos enraizados; tal como acontece quando,
diante da descrença sobre a capacidade da linguagem para
exprimir o que possamos estar sentindo, começamos a falar
a esmo e, doravante, os nossos sentimentos parecem
transformados pelas próprias palavras que elegemos. A fala
falante e todas as ficções semânticas que ela formula
constituem uma genuína apresentação do que MerleauPonty denomina de Espírito Selvagem, esse protagonista do
tempo enquanto idealidade de horizonte.
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Passividade a outrem: o real como précession
Se Élisabeth Roudinesco (1993) nos pode ajudar
com um dado biográfico, qual testemunho sobre o
estreitamento da amizade entre Merleau-Ponty e Lacan no
final da vida do filósofo, talvez resulte menos paradoxal a
mudança na perspectiva deste com respeito ao sentido da
obra freudiana em geral. Mais do que isso, talvez resulte
menos paradoxal a progressiva adesão do filósofo àquilo
que ele próprio denominou de uma filosofia do freudismo.
Mais além da “interpretação superficial do freudismo”, diznos o autor (1964a, p. 323), trata-se de mostrar que “a
filosofia de Freud não é uma filosofia do corpo, mas da
Carne”. Por isso, “as associações da psicanálise são, na
realidade, ‘raios’ de tempo e mundo”. O que explicaria por
que, “(e)m geral, as análises verbais de Freud parecem
inacreditáveis porque as realizamos num Pensador. Mas é
preciso não realiza-las assim. Tudo se passa no pensamento
não convencional” (1964a, p. 294). É como se Lacan (1964)
tivesse ajudado Merleau-Ponty a compreender o verdadeiro
estatuto das interpretações freudianas, as quais não estão
regidas por um princípio ou modelo a priori, mas se deixam
conduzir pelo que emerge na livre associação como o
símbolo daquilo que, muito antes de estar separado,
escondido sob o manto da linguagem, apresenta-se
espalhado por toda parte como uma precessão (precéssion).
Ora, para Merleau-Ponty, diante dessa doação que nos
precede, diante da precessão daquilo que, nesse sentido,
repete-se em todos os cantos, vivemos algo que não se
confunde com a imbricação (empiètement) visível que nos faz
aderir a outras figuras. Nem, tampouco, com transposição
(enjambement) que nos permite simbolizar – qual criação – o
fundo invisível que nos falta. Vivemos, sim, algo que –
inspirado no texto de Freud (1976) intitulado “Lembrar,
repetir, elaborar” – Merleau-Ponty passou a chamar de
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passividade. Noutras palavras, passividade ante o que se
doa por antecipação, como precessão (précession). Ora, o que
é aqui a precessão? Em que sentido distingue-se daquilo
que se doa como falta? Por que exige a passividade? Que
consequências se seguem da admissão da precessão?2
Em seu Curso sobre A Instituição/Passividade, entre
os anos de 1954-1955, Merleau-Ponty ocupa-se de refletir
sobre o que aprendeu relendo Freud a partir das lentes de
Lacan (1964). A leitura segundo a qual, no campo clínico, a
repetição não tem relação com a reedição de uma fantasia
de defesa contra a angústia da castração, mas é a própria
repetição daquilo que exige a defesa, precisamente, a
castração, levou Merleau-Ponty a admitir que o fundo de
passado não é simplesmente uma imagem retida, que uma
intencionalidade haveria de recuperar. Não se trata apenas
de um fundo de vividos (Erlebnisse) à disposição de um ato
(de consciência) que os viria reunir. O fundo de passado é
algo que se doa por si mesmo, como um “tempo mítico,
2 Mauro

Carbone (2011, p. 122), em sua obra La Chair des Images –
Merleau-Ponty entre Peinture et Cinéma, apresenta-nos várias pesquisas
sobre o emprego merleau-pontyano da noção de précession. Em sua
leitura, Carbone privilegia os empregos em que Merleau-Ponty trata de
descrever a circularidade que possa existir entre os dois termos de um
processo de diferenciação: visível-invisível, o que é – o que se vê e faz
ver. Segundo o renomado comentador, “Merleau-Ponty utiliza a
palavra ‘precessão’ para descrever as inter-relações entre ‘o que é’ e ‘o
que se vê e faz ver’, as quais, conforme ele, definem a visão. Em suma,
a definição de Merleau- Ponty concerne a uma precessão que só pode
ser recíproca: a precessão do olhar sobre as coisas, como dessas coisas
sobre o olhar; precessão do imaginário sobre o ‘atual’ — pois o
imaginário orienta e alimenta nosso olhar fazendo-nos ver o atual —
assim como a precessão do ‘atual’ sobre o imaginário. Desta forma, o
primado de um dos dois termos sobre o outro é indecidível”. Da nossa
parte, preferimos salientar que o indecidível não é a hierarquia em uma
relação recíproca. Mas, justamente, a natureza daquilo que é antecipado
por cada um dos termos envolvidos na relação, seja ela recíproca ou
não. Para nossa interpretação, precessão é o prévio inalcançável em
cada doação.
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onde certos eventos do ‘início’ mantêm uma eficácia
contínua” (1964b, p. 43). À diferença das figuras visíveis,
junto às quais posso sempre experimentar (de modo
imaginário) uma nova orientação espacial, à diferença das
ideias de horizonte, por meio das quais sempre posso
indicar (de modo simbólico) aquilo que me falta, o fundo
de passado ao qual Freud denominou de inconsciente é o
que sempre revela uma orientação (real) da qual não sou o
autor, como se alguém tivesse antecipado minhas decisões.
Frente a esta, não me ponho ativo, como no caso da
imbricação visível com as imagens, ou do preenchimento
simbólico do invisível inaugurado pelo olhar do outro.
Diante do real, experimento uma passividade radical, a qual,
segundo Merleau-Ponty, caracteriza o sentido segundo e
mais profundo do narcisismo.
[...] há um narcisismo fundamental de toda visão, daí por
que, também ele sofre, por parte das coisas, a visão por
ele exercida sobre elas; daí, como disseram muitos
pintores, o sentir-me olhado pelas coisas, daí minha
atividade ser identicamente passividade – o que constitui o
sendo segundo de mais profundo do narcisismo: não ver
de fora, como os outros veem, o contorno de um corpo
habitado, mas, sobretudo ser visto por ele, existir nele,
emigrar para ele, ser seduzido, captado, alienado pelo
fantasma, de sorte que vidente e visível se mutuem
reciprocamente, e não mais se saiba quem vê e quem é
visto (MERLEAU-PONTY, 1964a, p. 183).

Conforme a passagem acima, o olhar outro nos dá
não somente uma falta (invisível). Dá-nos também ele
próprio enquanto vidente, o que nos conduz à condição
passiva de “objetos” captados, seduzidos, emigrados em
seu benefício, a ponto de experimentarmos isso que é o
contrário de uma harmonia ou experiência de satisfação, a
saber, a diluição em uma generalidade sem que “se saiba
quem vê e quem é visto”. Eis o que motivou, nas lições de
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O Seminário XI, o elogio de Lacan à descrição merleaupontyana deste encontro com o real, com o real do outro
enquanto vidente. Tal descrição aproxima-se em muito da
forma como Freud caracteriza o encontro com o real da
castração, com este traço insondável que bem define o
inconsciente em sentido próprio (à diferença do
inconsciente sistemático, que seria o inconsciente do
desejo, ou, na terminologia de Merleau-Ponty, o invisível)3.
De fato, para Merleau-Ponty, a apresentação do
outro vidente não é a configuração de uma figura outra, à
qual pudéssemos “ver”, experimentar. Tampouco trata-se
da emergência de uma outra figura de nós mesmos, a qual
nos levasse à busca simbólica daquilo que nos falta. À
diferença da experiência de imbricação (empiètement) na
carne do mundo, qual vivência de desdobramento sensível
no mundo da percepção e da cultura; à diferença da
experiência simbólica de transposição (enjambement) do
visível em benefício de idealidade de horizonte que pudesse
preencher a lacuna (a falta) inaugurada pelo olhar outro; o
encontro de que agora se trata é muito antes o advento de
um “rastro”, o que significa dizer, de algo que se antecipa,
que nos precede (précède), impondo-nos algo sem que tal
necessite ser buscado.
O rastro para nós é mais que o efeito presente do
passado. É uma sobrevivência do passado, uma
precessão. O rastro e o fóssil: a amonita. O ser vivo já
não está lá, mas está quase lá; tem-se dele o negativo,
que se lhe relaciona não como o signo à significação, o
efeito à causa, mas como algo dele mesmo. E o mineral,
3Em

um artigo intitulado Esquisse et Pulsion: le Regard selon Merleau-Ponty
(2013), trato de questionar a leitura equivocada que se fez desta
passagem acima citada, como se a diluição do eu e do outro na
experiência da passividade tivesse relação com alguma sorte de
harmonização imaginária, como costuma suceder nas leituras
psicanalíticas de Merleau-Ponty à despeito dos comentários de Lacan.
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reocupando o vazio, refaz o animal em quasi. [...] Ora,
essa relação do rastro com o rastreado é a que
encontramos na embriogenia (a ortogenia do indivíduo)
e na filogenia (a embriogenia do filo). O corpo não é
compreensível no atual (atualismo). Espessura do
passado, Grundbestand (elemento fundamental) do corpo
real”. (MERLEAU-PONTY, 1959, p. 436-437).

Merleau-Ponty identifica aqui, com a ajuda de uma
perspectiva freudiana, a ideia de um real, cuja característica
constitutiva é justamente sua capacidade para antecipar
uma orientação temporal. À diferença do sensível
(enquanto um negativo que se doa no quiasma), os rastros
não estão investidos de uma historicidade. Ou, ainda, os
rastros não se apresentam como uma série temporal. São
antes ocorrências intemporais, porquanto, toda vez que a
tocamos, elas sempre nos revelam algo que as precedeu e
que nunca lograremos alcançar.
A ideia freudiana do inconsciente e do passado como
“indestrutíveis” como “intemporais” = eliminação da
ideia comum do tempo como uma “série Erlebnisse”: –
Existe o passado arquitetônico. cf Proust: Os
verdadeiros espinheiros são os espinheiros do passado
[...]. Esse “passado” pertence a um tempo mítico, o
tempo antes do tempo, a vida anterior “mais longe que
de Índia e a China.” (MERLEAU-PONTY, 1964a, p.
296).

Trata-se aqui daquilo a que Merleau-Ponty
denominou de “fundo imemorial do visível” (MERLEAUPONTY, 1964b, p. 86), entendendo-se por isso não
simplesmente aquilo que nos faz ver (o visível), ou o que
nos torna vistos (em nossa invisibilidade), mas o que se
impõe a nós como um tempo mítico, formado por um
resto ou rastro que não podemos escrever como
representação.
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Em O Olho e o Espírito, Merleau-Ponty (1964b, p.
87) diz-nos que “[...] teria dificuldade de dizer onde está o
quadro que eu olho. Porque eu não o olho com se olha
uma coisa, não o fixo em seu lugar, [...] eu vejo segundo ele
ou com ele mais do que vejo.” Há no quadro, assim como
na amonita, o rastro daquilo que precede-me, não como
imagem, como outro eu mesmo, mas como generalidade,
da qual eu mesmo não me distingo – e a que MerleauPonty chama de outrem (autrui).
Outrem não é tanto uma liberdade vista de fora como
destino e fatalidade, um sujeito rival de outro sujeito,
mas um prisioneiro no circuito que o liga ao mundo,
como nós próprios, e assim também ao circuito que o
liga a nós – E este mundo nos é comum, é intermundo –
E mesmo a liberdade tem sua generalidade, é
compreendida como generalidade: atividade não mais o
contrário de passividade (MERLEAU-PONTY, 1964a, p.
322-323).

Outrem (autrui) não deve ser confundido com o
outro (imaginário) que vejo, ou com o outro (simbólico)
que me torna visto (em minha invisibilidade). Conforme a
expressão de Merleau-Ponty (1960, p. 118):
[...] meu olhar tropeça, é circundado. Sou investido por
eles, quando julgava investi-los, e vejo desenhar-se no
espaço uma figura que desperta e convoca as possibilidades
de meu próprio corpo como se se tratasse de gestos ou
de comportamentos meus [...]. Tudo se passa como se as
funções da intencionalidade e do objeto intencional se
encontrassem paradoxalmente trocadas. O espetáculo
convida-me a tornar-me espectador adequado, como se um
outro espírito que não o meu viesse repentinamente
habitar meu corpo, ou antes, como se meu espírito fosse
atraído para lá e emigrasse para o espetáculo que estava
oferecendo para si mesmo. Sou apanhado por um
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segundo eu mesmo fora de mim, percebo outrem...”
(Idem, 1960, p. 118; grifos nossos).

Segundo o que já se disse noutro trabalho 4 , o
contato com outrem não se apoia na analogia que eu possa
fazer entre meu poder vidente e o poder vidente de alguém
diferente. Ela se apoia no fato de que, para mim, o olhar de
meu semelhante não é distinto de minha própria
passividade frente a ele. É precisamente aqui que percebo
outrem, que é não apenas esse eu mesmo fora de mim,
mas, simultaneamente, eu mesmo como seu outro, como
outrem de alguém: “os olhares que eu deitava no mundo,
como o cego tateia os objetos com sua bengala, alguém os
apreendeu pela outra ponta, e os volta contra mim para me
tocar por minha vez” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 187).
Ora, ante este olhar que se apresenta para mim
como rastro de algo que me precede, que se doa como uma
antecipação com a qual não posso me nivelar, o que sucede
a mim é o descentramento. E, de fato, vai dizer MerleauPonty, o problema de outrem é o do descentramento e não
o do enfrentamento face a face de dois sujeitos: “o que está
diante de nós é objeto. É preciso compreender bem que o
problema [de outrem] não é este. É o de compreender
como eu me desdobro, como eu me descentro” (Idem,
1969, p. 187-188).
Consequência ontológica
Descrita como Carne, o que significa dizer, como
tecido sensível, qual rizoma, que se dobra em pelo menos
três dimensões distintas, a Gestalt não se confunde com a
ideia de um todo regular, cujas leis constitutivas pudessem
ser determinadas e cujos desdobramentos pudessem ser
Refiro-me ao trabalho “Outrem em Merleau-Ponty e em Husserl”
(MÜLLER, 2010).
4
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antecipados. Nesse sentido (1964a, p. 259), “qualquer
Psicologia que reponha a Gestalt no quadro do
‘conhecimento’ ou da ‘consciência’ erra o sentido da
Gestalt”. Entendido como Carne, a Gestalt é, ao menos e
simultaneamente, três direções distintas que uma figura
pode tomar em um fluxo temporal. Trata-se do que pode
imbricar-se (s’empièter) noutras figuras, fazendo-se aí
vidente, partícipe do mundo sensível (seja ele natural ou
linguageiro, enfim, imaginário). Como também aquilo que
pode transpor-se (s’enjamber), fazendo-se símbolo da falta
sulcada (como fundo invisível) pelo olhar de outro vidente.
Até o limite em que se experimentará passiva face aquilo
que o outro vidente – agora como outrem (autrui) – doará
enquanto rastro, antecipação (précession) de um tempo
mítico, incontornável, o qual impede que uma Gestalt seja a
cada vez e para sempre uma síntese acabada, fechada,
restando então como um todo aberto, sem articulador, sem
síntese. E eis que se alcança aqui a principal consequência
filosófica da leitura que Merleau-Ponty emprestou à noção
de Gestalt: a concepção de um modelo para se pensar a
formação e desdobramentos de uma totalidade, que
dispensa a ideia do acabamento e da síntese. Doravante,
segundo nos diz Merleau-Ponty (1954, p. 173): “[as]
totalidades [são] exatamente tal como as oferecem a
percepção: totalidades imperfeitas e inacabadas ou muito
perfeitas, atrofiadas ou hipertrofiadas”, enfim, “Gestalten”.
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