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“Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ?” 

 

BAUDELAIRE, Charles. Les Aveugles. In : ______. Les Fleurs 

du Mal. Paris : Gallimard, 2004. 

 

 

 

 

“Sigo às vezes em mim, imparcialmente, essas coisas deliciosas 

e absurdas que eu não posso poder ver, porque são ilógicas à 

vista – pontes sem donde nem para onde, estradas sem princípio 

nem fim, paisagens invertidas – o absurdo, o ilógico, o 

contraditório, tudo quanto nos desliga e afasta do real e do seu 

séquito disforme de pensamentos práticos e sentimentos 

humanos e desejos de ação útil e profícua. O absurdo salva de 

chegar a pesar de tédio aquele estado de alma que começa por 

se sentir a doce fúria de sonhar. 

E eu chego a ter não sei que misterioso modo de visionar esses 

absurdos – não sei explicar, mas eu vejo essas coisas 

inconcebíveis à visão.”  

 

PESSOA, Fernando. Livro do desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 345 



RESUMO 
 
O conhecimento só é possível por existirmos corporalmente. Todavia, na experiência 
educativa, a potência epistêmica do corpo é negligenciada, empobrecendo os 
registros do inteligível. A presente tese enreda-se nesse problema obliquamente: a 
partir de uma filosofia do corpo e da imagem que, na modernidade – compreendida 
não como periodização, mas como qualificação das nossas negociações entre o real 
e o inteligível – desvelou outros modos de efetuar esses registros. Tais modos são 
explorados através da abertura concretizada pelas obras de Merleau-Ponty e Michel 
Foucault, ilustrativas desse novo comércio do real. Para abordar o problema tomam-
se como objeto de análise a visibilidade e a motricidade do corpo no cinema. Este 
objeto é analisado por meio de um corpus de filmes cujos enredos centram-se na 
educação formal e, mais ou menos intensamente, solicitam o engajamento tanto dos 
personagens quanto do espectador numa performance visual. Para aproximar-se do 
objeto, pergunta-se como o fenômeno da Educação é mostrado pelo cinema; como o 
corpo aí se mostra e como os espectadores podem vê-lo. A partir da apreciação do 
corpus e da articulação teórica entre as filosofias de Merleau-Ponty e de Michel 
Foucault, tornou-se possível afirmar a tese do cinema como educação do olhar.  
Assume-se como objetivo geral desvelar a potencialidade educativa da experiência 
fílmica, que proporciona um outro regime de inteligibilidade para a Educação. Nele, o 
corpo enquanto operador visual dilata a capacidade de compreensão do real. O 
trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro, elucida-se a abordagem 
metodológica: delimita-se a pertinência da articulação teórica; explica-se o método do 
uso das imagens como linguagem indireta que participa da descrição da realidade; 
apresenta-se o corpus fílmico, bem como descrevem-se os critérios para a sua 
escolha e para a construção do instrumento adotado para a análise do objeto. No 
segundo capítulo, problematiza-se a incapacidade da sociedade ocidental em formular 
discursivamente o real e recorre-se, ao mesmo tempo em que se assiste às cenas 
dos filmes, ao aporte de Merleau-Ponty e de Foucault sobre a performance visual 
desencadeada pelas imagens. No terceiro, desenvolvem-se as implicações da 
educação do olhar proporcionada pelo cinema, mormente no que concerne ao novo 
lugar dado à visibilidade na formulação do real. Por fim, são desenvolvidas as pistas 
daí oriundas para a construção de um outro roteiro para a visibilidade da Educação. 
Neste, ao assumir o olhar como experiência de conhecimento, pretende-se mostrar 
outros modos de ser, de ver, de pensar e de sentir o mundo, reconfigurando, assim, 
protocolos epistêmicos e de subjetivação presentes no contexto educativo. 
Palavras-chave: Cinema. Olhar. Visibilidade. Imagem. Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSUMÉ 

 
Ce n’est que parce que nous existons corporellement que la connaissance est 
possible. Cependant, dans l’expérience éducative, la puissance épistémique du corps 
est négligée, ce qui tend à l’appauvrissement des registres de l'intelligible. Cette thèse 
propose alors de se pencher sur ce problème en diagonal : à partir d'une Philosophie 
du Corps et de l'Image qui, dans la modernité - comprise non pas en tant que 
périodisation, mais comme une qualification de nos négociations entre le réel et 
l'intelligible -, a dévoilé d'autres façons de faire et d’effectuer ces registres. Ces 
moyens sont explorés à travers l'ouverture apportée par les travaux de Merleau-Ponty 
et Foucault, illustratifs de ce nouveau commerce du réel. Pour aborder le problème, la 
visibilité et le mouvement du corps dans le cinéma ont été pris comme objet d’analyse. 
Ce dernier est analysé à travers un corpus de films dont les intrigues se concentrent 
sur l'éducation formelle et, plus ou moins intensément, demandent l'engagement des 
personnages et des spectateurs dans une performance visuelle. Pour s’approcher de 
cet objet, les questions suivantes ont été posées : comment le phénomène de 
l'éducation est montré par le cinéma ? Quel corps y est montré ? Comment les 
spectateurs peuvent-ils le voir ? À partir de l'examen du corpus filmique et de 
l'articulation théorique entre les philosophies de Merleau-Ponty et de Foucault, il est 
ainsi devenu possible d'affirmer la thèse du cinéma en tant qu’éducation du regard. 
L’objectif général de cette thèse est de dévoiler le potentiel éducatif de l'expérience 
filmique, qui fournit un autre régime d'intelligibilité pour l'éducation. Dans ce régime, le 
corps en tant qu’opérateur visuel élargit la capacité de compréhension du réel. Pour 
atteindre cet objectif, le travail s’est composé en trois chapitres. Dans le premier, nous 
abordons l'approche méthodologique : tout d’abord, la pertinence de l'articulation 
théorique entre les deux philosophes a été définie ; puis, l'utilisation des images 
comme langage indirect qui participe à la description de la réalité a été expliquée ; une 
présentation du corpus filmique a suivi cette étape ; finalement, les critères du choix 
des films ont été décrits et ont donné lieu à une explicitation de l'instrument adopté 
pour l'analyse de l'objet. Le deuxième chapitre débat, au préalable, de l'incapacité de 
l’Occident à formuler discursivement le réel. Ensuite, en même temps que la 
visualisation des scènes de films, nous explorons la contribution de Merleau-Ponty et 
Foucault sur la performance visuelle, déclenchée par les images. Dans le troisième, 
les implications de l'éducation du regard faculté favorisées par l'expérience filmique 
sont développées, en particulier, en ce qui concerne la nouvelle place accordée à la 
visibilité dans la formulation du réel. Ces développements permettent, de ce fait, la 
construction d'un script favorisant la visibilité de l'éducation. C’est ainsi qu’en prenant 
le regard en tant qu'expérience de la connaissance, ce script se propose de montrer 
d'autres façons d'être, de voir, de penser et de sentir le monde, en reconfigurant, par 
conséquent, des protocoles épistémiques et de subjectivation présents dans le 
contexte éducatif. 
Mots-clés : Cinéma. Regard. Visibilité. Image. Éducation. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The knowledge is only possible due to we exist bodily. However, during the educational 
experience, the epistemic potency of the body is neglected, declining the registers of 
the intelligibility. The current thesis approaches that problem obliquely: from a body 
and image philosophy which has revealed other ways of doing those registers in the 
modernity – understood not as period itself, but as a qualification for the negotiations 
between the real and the intelligible. The referred ways are explored through Merleau-
Ponty’s and Michel Foucault’s works, which offer a spectrum about that new 
negotiation of the real. In order to approach the studied problem, the visibility and the 
human body motricity in the cinema are taken as analysis object. The mentioned 
objects have been analyzed through a corpus of movies of which plots are centered at 
the formal education and they require from the characters and the spectators 
engagement into a visual performance. Aiming to approach the object, it is questioned 
how the Education phenomenon is represented by the cinema; how the body is 
exposed and how spectators can see it. Analyzing the corpus and articulating Merleau-
Ponty’s and Michel Foucault’s theories, it has been possible to state the following 
thesis: the cinema as an education of the gaze. The general objective of this study is 
to reveal the educational potency of the filmic experience, which provides a new path 
of intelligibility for Education. In that sense, the body as a visual operator widens the 
capacity of understanding the real. The current work is divided in three chapters. The 
first one brings the methodological approach: it is pointed how the theoretical 
articulation is properly arranged; it explains the method of using the images as indirect 
language as part of the reality description; the filmic corpus is presented, as well the 
criteria for the films choices and for the construction of instrument adopted during the 
object analysis are described. In the second chapter, it is problematized the incapacity 
of the western society of formulating the real discursively by debating Merleau-Ponty’s 
and Foucault’s theoretical contributions about the visual performance displayed on the 
images while the films are watched and analyzed. In the third chapter, the implications 
of the education of the gaze provided by the cinema are developed, mainly concerning 
about the place attributed to the visibility during the formulation of the real. Finally, 
paths are designed for the construction of another approach for the visibility in 
Education. Assuming the gaze as an experience of knowledge, this study aims to 
present other ways of being, seeing, thinking and feeling the world. Therefore, it is a 
proposal to reset the epistemic and subjectification patterns at the educational 
context.        
Key-Words: Cinema. Gaze. Visibility. Image. Education. 
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Do olho do poder ao poder do olhar 

Não obstante a disciplina e a sistematicidade sejam exigências 

imprescindíveis para realizar um projeto de pesquisa, regularmente os pesquisadores 

lidamos com o improvável. Quando por ele somos atingidos, nossas certezas são 

desestabilizadas. Descortinam-se, então, e surpreendentemente, outros cenários de 

pensamento. Tal movimento exige-nos desenhar novos mapas, e, neles, tomar novas 

posições, as quais nos fazem rever escolhas e procedimentos na produção do 

conhecimento. Poderíamos, com Foucault, chamar esse movimento de “descaminho 

daquele que conhece” (FOUCAULT, 1984, p. 15).  

Descaminhos da escrita e do pensamento, pois não raro vimo-nos 

impelidos a reformular ideias ou realocá-las; descaminhos de espaços e do olhar, pois 

da visão dos corpos que correm na praia de Ponta Negra, em Natal, movimentamo-

nos para o corpo que se banha no Mediterrâneo francês. Seja no litoral potiguar, seja 

no Languedoc-Roussillon, é o azul do mar que ataca o olhar; é o movimento do corpo1 

que nos fascina e que nos obriga, como Renoir em Lavandières2, a deformar a 

percepção do que vemos para poder bem olhar. Esses descaminhos provocaram, 

desse modo, um reaprendizado do olhar sobre esse corpo – corpo que, como 

veremos, já há algum tempo nos interessa.  

Para melhor compreendermos a que este trabalho aspira, façamos uma 

breve história desses descaminhos. Eles são constituídos, primeiramente, por um 

olhar retrospectivo sobre o trabalho de mestrado; em segundo lugar, pelo ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e, com ele, a efetivação da 

cotutela de tese com a Université Paul Valéry – Montpellier III. Estes momentos 

complementares provocaram um deslocamento do olho do poder ao poder do olhar. 

Tal deslocamento caracteriza o meu mundo vivido e se tornou alicerce deste trabalho; 

deslocamento geográfico, mas também subjetivo e epistêmico, solicitando-me novos 

                                                           
1 Nossa compreensão de movimento situa-se no âmbito da filosofia de Merleau-Ponty. Este, embora 
considere os aspectos físicos e fisiológicos da motricidade humana, suplanta-os por uma concepção 
mais abrangente do fenômeno corporal, como se pode perceber especialmente no capítulo IV da 
Fenomenologia da Percepção, intitulado A síntese do corpo próprio. Aí, já atado ao olhar – 
característica que se tornará mais enfática em O Olho e o Espírito – o filósofo nos apresenta uma 
existência que não pode ser outra coisa senão corpo no espaço. As relações entre corpo e 
espacialidade serão atravessadas pela reorganização constante do esquema corporal, produzindo uma 
estilização da existência e de suas potencialidades, sempre atravessadas pelo mundo cultural 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 212; NÓBREGA, 2009a, p. 72-73).     
2 Cf. Anexos I. 
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gestos do pensar (NÓBREGA, 2010b, p. 37). Uma heterotopia, para usar a noção cara 

a Foucault. 

No trabalho de mestrado (LIMA NETO, 2013) nos debruçamos sobre a ética 

sexual presente na obra de Immanuel Kant. Sublinhamos, deste trabalho, algumas 

conclusões importantes. Primeiramente, em tal ética, encontramos um corpo 

normatizado, submetido a um meticuloso controle do prazer. Aí, os sentidos deveriam 

submeter-se à razão soberana, por meio de uma certa disciplina. Este seria único 

modo de fazer com que o reino dos fins – telos para o qual tende toda a ação moral – 

se concretize.  

Paradoxalmente, porém, é também a partir do próprio Kant – mas para 

além de seu esquematismo transcendental – que salientamos, com Foucault, a ideia 

de uma autonomia que se realiza no hoje da história. A análise foucaultiana do 

posicionamento kantiano sobre a Aufklärung inaugurou uma ontologia crítica de nós 

mesmos, no presente (FOUCAULT, 2015; KANT, 2010). Essa experiência se traduz 

numa mirada sobre o real que nos impulsiona a “resgatar, fora da contingência 

histórica que nos faz ser o que somos, possibilidades de ruptura e mudança” (REVEL, 

2004, p. 86). 

Com o ingresso no doutorado em Educação, era preciso delimitar a 

pesquisa ao campo epistemológico educativo. Ao mesmo tempo, buscávamos a 

concretização dessas possibilidades de um pensar diferentemente. Começamos, 

então, a considerar retrospectivamente o que desenvolvemos, e encontramos no 

nosso antigo objeto de pesquisa – o desejo – dois desdobramentos que nos 

permitiram avançar na construção de nossa nova investigação.  

No primeiro deles, notamos, seguindo Foucault, que havia uma questão 

problemática precedente ao desejo: o próprio sujeito. Sabemos que de uma pergunta 

sobre o que fazia o homem reconhecer-se enquanto sujeito de desejo (FOUCAULT, 

1984, p. 11-12), Foucault chega à pergunta sobre o que somos. Mais especificamente, 

o que lhe interessava era “a constituição histórica das diferentes formas do sujeito, em 

relação com os jogos de verdade” (FOUCAULT, 2001r, p. 1538), contexto no qual a 

sexualidade se constituirá em “uma das modalidades possíveis para a constituição de 

si” (HAN, 1998, p. 256). Essa interrogação, por seu turno, toca a questão ética – que 

é também questão filosófico-educativa – sobre como nos tornamos aquilo que somos, 

nossos modos de ser, o que pode ser traduzido pelo interesse em determinar os 
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modos de subjetivação – tarefa nomeada de ontologia crítica pelo filósofo 

(FOUCAULT, 2001g, p. 1451).  

No segundo desdobramento, a partir das mesmas noções exploradas por 

Foucault – como corpo, visibilidade e a própria noção de desejo – esboçava-se uma 

possibilidade de articulação teórica que se consumaria com outras implicações da 

inserção no Doutorado em Educação, conforme explicitaremos mais à frente. No 

momento, detenhamo-nos no primeiro destes desdobramentos.  

Ao lançar um outro olhar sobre as nossas conclusões do mestrado, a partir 

da nova conjuntura acima elucidada, focamo-nos principalmente sobre uma das 

dimensões aí problematizadas: o entrave provocado pela teleologia kantiana para a 

constituição do sujeito.  Para o professor de Königsberg, a ideia de humanidade está 

intrinsecamente conectada à noção de finalidade, e é esta a faculdade que caracteriza 

o homem mais emblematicamente, conforme a Crítica do Juízo. E, em concordância 

com o que então constatamos, tudo o que escapa à finalidade é antinatural, sendo, 

por conseguinte, irracional e imoral – o que bloqueava qualquer tentativa de dizer-se 

livre para além dos liames do esquematismo transcendental (KANT, 2002, p. 294; p. 

301; LIMA NETO, 2013). Nesse processo, atinamos que esta dimensão problemática, 

em grande parte, estava associada às relações entre a disciplina e o corpo.  

Por meio de uma análise da obra Sobre a pedagogia, mostramos o lugar 

ocupado pelo corpo para que o telos da moralidade fosse cumprido – telos este que 

encontrava sua realização coletiva num projeto político cosmopolita. Para que tal 

objetivo se concretizasse, o principal instrumento era a adoção da prática da disciplina 

– à qual a escola, preocupada em preparar o cidadão ideal, incitava o sujeito. 

Enquanto técnica pedagógica, tal prática possibilitaria a transformação da animalidade 

em humanidade – telos da educação – o que permite o surgimento da cultura (KANT, 

1999; LIMA NETO, 2013, p. 154-168). Se as mesmas Luzes que descobriram a 

liberdade foram capazes de inventar a disciplina (FOUCAULT, 2010), elas o fizeram 

graças ao o corpo. Este se tornou dispositivo pedagógico de muita utilidade, dada a 

vigilância e a limitação imposta à visibilidade. O paradoxo das Luzes se materializa, 

assim, na visão: quanto mais se vê, mais se controla e menos se liberta. 

Esse movimento fez-nos ir além das conclusões do mestrado. Acercamo-

nos, então, das pesquisas foucaultianas sobre o exercício do poder e seu papel na 

constituição do sujeito, notadamente aquelas exploradas pelo autor na terceira parte 



15 
 

 

 

de Vigiar e Punir, intitulada Os corpos dóceis3. Aí, porém, o que nos interessava eram 

os aspectos mais ostensíveis, perceptíveis, materiais e corpóreos das técnicas 

disciplinares. Estas caracterizam-se pelo adestramento físico dos corpos em seus 

mínimos detalhes, em seus movimentos, utilidade e eficácia. Nesse complexo de 

visibilidade, é no corpo que o ritual disciplinar se inscreve. Ele é, doravante, superfície 

material de definição da subjetividade4. 

A escola, como sabemos, foi uma das instituições que adotou essa 

organização disciplinar. Nela criou-se uma articulada dinâmica entre a espacialidade, 

o tempo, a ritualização e o olhar. O corpo tornou-se dispositivo pedagógico, e 

enquanto tal ele foi inserido numa organização cujo critério espaço-temporal era 

decisivo para o bom funcionamento de sua dinâmica interna. Esta ia do local ocupado 

pela cadeira do aluno na sala de aula à dimensão da mobília escolar; da postura 

corporal do estudante ao tempo de aprendizagem e recreação, bem como pela 

posição ocupada pelo professor na sala de aula: à frente de todos, ele os olha, 

observa, examina e classifica.   

No entanto, não é só a visão do professor que está em jogo, mas também 

a dos estudantes – em outro sentido. A organização espacial, a serviço da vigilância 

anatômica, chegou ao ponto de estabelecer uma relação entre a miopia e a postura. 

Se a luz está bem distribuída na sala de aula, a postura anatômica correta será 

assumida, evitando problemas de visão, facilitando a vigilância do mestre e todo o 

conjunto do trabalho educativo. Estes procedimentos ortopédico-geométricos, visíveis 

e invisíveis, condenam a criança a um rígido controle do movimento.  

Na escola moderna, normalizava-se o corpo de tal modo que fosse possível 

apartar as crianças da desordem e do ‘obscurantismo’ das famílias, para elevá-las à 

cidadania, à razão, à cultura, por meio do aprendizado profissional, da língua em sua 

                                                           
3 Em Vigiar e Punir, a modalidade do exercício do poder mais enfocada é a da disciplina, mas as 
relações entre poder e subjetivação também foram desenvolvidas em A Vontade de Saber, É preciso 
defender a sociedade e Os Anormais, ocasiões nas quais Foucault se ocupa da outra modalidade, a 
saber, a biopolítica (CASTRO, 2009, p. 309). 
4 Os corpos passam a ocupar os espaços físicos a partir dos critérios da clausura, do quadriculamento, 
da localização funcional, da unidade; a atividade passa a ser controlada de acordo com o horário, com 
a posição corporal apropriada; há uma serialização do tempo e uma gradação em atividades repetitivas; 
as forças são compostas de modo a bem articular e localizar os corpos num sistema preciso. Os 
espaços físicos, seguindo o modelo de visibilidade incessante inspirado no Panóptico de Bentham, 
permitirão a administração dos sujeitos, por meio da vigilância hierárquica, da sanção normalizadora e 
do exame (FOUCAULT, 2010). 
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norma culta, de saberes fundamentais e de determinados valores5. Atuante neste 

conjunto de procedimentos, o aparato disciplinar da escola – se funcionar bem – fará 

das crianças sujeitos (DUBET, 2014, p. 232; FOUCAULT, 1993; MARIANI, 2000, p. 

42; p. 47; REBOUL, 2012, p. 30; VIGARELLO, 1978, p. 224-261)6.  

Pode-se dizer, portanto, que o século das Luzes, sendo século da 

emergência da Razão enquanto instância que nos levaria necessariamente à 

emancipação, tornou-se século do Logos encarnado, isto é, manifesto a partir de uma 

pedagogia centrada na materialidade corporal. Do século XVIII ao XIX, assistimos à 

emergência de uma pedagogia da visibilidade (MARIANI, 2000, p. 50-51), ou de uma 

pedagogia do gesto (SOARES, 2005, p.17). A ortopedia corporal é sinônimo de 

civilidade, de desenvolvimento, de um novo tipo de sujeito, apropriado à uma 

sociedade dos esclarecidos (NÓBREGA, 2005).  

A escola, ainda hoje, sendo herdeira do projeto educativo iluminista, 

continua a perpetuar, de certa forma, essa educação do e no corpo, mesmo que com 

modos mais ou menos distintos. Sobre ele, a disciplina das Luzes intentou traçar 

delineamentos, extremamente visíveis – já que era na superfície material do corpo 

que estes se inscreviam – de uma determinada imagem do homem.  

Este foi o itinerário realizado a partir do primeiro desdobramento da noção 

de desejo, que levou-nos a circunscrever de modo mais definido algumas categorias 

foucaultianas – corpo, subjetivação e visibilidade – no contexto educativo. Podemos 

dizer que tal circunscrição, característica do momento de gestação desta pesquisa, foi 

por nós vislumbrada somente a partir do olho do poder – isto é, a partir de uma 

perspectiva centrada na analítica do poder, tal como foi desenvolvida por Foucault.  

No entanto, sentíamos a necessidade de dar novas direções a esse olhar, 

dada a abundância de pesquisas que visam explorar as dinâmicas do poder na 

                                                           
5 Georges Vigarello cita um trecho de um dos manuais para os professores de escolas primárias, no 
século XIX, no qual percebemos de modo explícito esta concepção de educação: “Não percam de vista, 
instrutores, que as crianças do interior não podem, de modo algum, fazer desaparecer a escuridão de 
seu nascimento senão pelos bons e graciosos modos” (MEDEVIELLE apud VIGARELLO, 1978, p. 225) 
(itálico nosso). A saída da escuridão se efetivava e se notava por modificações nas posturas do corpo. 
6 Na escola, em vista disso, não por coincidência, nos deparamos com a disciplina nos dois sentidos: 
o de controle físico do corpo e o de controle e produção do discurso verdadeiro, sendo ela uma dupla 
máquina disciplinar (KAMBOUCHNER, 2013, p. 305-306). Na verdade, esta dimensão epistemológica 
do poder disciplinar também está presente em todas as instituições disciplinares (prisões, fábricas, 
hospitais), e não somente na escola. Mas é graças à disciplina instalada nesta última – bem como nas 
instituições militares – que foi possível a emergência de um saber sobre o corpo – saber ao mesmo 
tempo fisiológico e orgânico (FOUCAULT, 2001u, p. 1625).   
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instituição escolar7. Era preciso “pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê”, a fim de “continuar a olhar e a refletir” (FOUCAULT, 

1984, p. 15). Era necessário ver de outro modo. Essa ânsia fez nascer o segundo 

desdobramento acima mencionado, que também se realizou no contexto da inserção 

no PPGEd. 

Já sabíamos que era no corpo que habitava nosso interesse. Todavia, sob 

a orientação da Prof.ª Petrucia da Nóbrega e com a inserção no Estesia8, 

aprofundamo-nos na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e em suas 

implicações no modo de fazer pesquisa. Desde o primeiro momento, instigava-nos a 

possibilidade de articular teoricamente Foucault e Merleau-Ponty – o que sempre nos 

pareceu possível, graças ao interesse de ambos no corpo e na visibilidade9. Contudo, 

dada a amplitude do conceito-chave, inicia-se um trabalho de viabilização deste 

encontro. 

Em Merleau-Ponty encontramos um anseio próximo ao nosso: livrar-se de 

uma paralisia do pensamento. Sua obra revela-se como um esforço de encontrar uma 

saída para a crise provocada pelo estado de afasia que acometera a filosofia. Segundo 

o autor – em O romance e a metafísica e em Marxismo e filosofia, textos publicados 

em Sentido e não-sentido) – o que existia agora era uma não-filosofia, pois a filosofia 

estava presa e paralisada pelas antinomias do subjetivo e do objetivo (MERLEAU-

PONTY, 1996d, p. 39; 1996f, p. 163; p. 165).  

Seu empenho consistirá em encontrar modos para suplantar essa 

linguagem insuficiente. Um desses modos foi a arte. Para ele, a filosofia e a pintura 

                                                           
7 Os aspectos oriundos da disciplinarização do corpo na escola – ou de sua instrumentalização – já 
foram abordados por inúmeros estudiosos. No Brasil, ressalto os muitos trabalhos de Alfredo Veiga-
Netto e Tomaz Tadeu da Silva. Na França, de modo especial, o interesse por esta dimensão do corpo 
na escola, alguns de inspiração foucaultiana, conta com brilhantes estudos. Resumo-me a citar, aqui, 
os trabalhos de Georges Vigarello (Le corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique), de Claude 
Pujade-Renaud (Le corps de l’enseignant dans la classe e Le corps de l’élève dans la classe), de 
Georges Lapassade e René Schérer (Le corps interdit : essais sur l’éducation négative). 
8 Estesia – Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento, coordenado pela orientadora desta 
tese e pela Prof.ª Rosie Marie do Nascimento Medeiros. Página do Grupo no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do Brasil/CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3116710128453824 
9 No Brasil, há uma tese em Psicologia que articula o pensamento de ambos os filósofos, mas não no 
contexto educativo, a saber: SILVEIRA, Fernando de Almeida. Corpos sonhados - vividos: A questão 
do corpo em Foucault e Merleau-Ponty. 2005. Tese (Doutorado em Psicologia) - Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-09062006-162253/>. Na França, há uma 
cotutela de tese de Filosofia em andamento, entre a Université Paris 8 e a Universidade de Buenos 
Aires, intitulado Merleau-Ponty et Foucault : deux points de vue sur la "situationalité" de la connaissance 
dans la philosophie française contemporaine, cujo autor é Claudio Cormick. Todavia, não encontramos 
uma articulação entre ambos no contexto da Educação. 



18 
 

 

 

se encontram em posições semelhantes, dado que ambas suspendem a atitude 

natural sobre o mundo, exibindo a contingência da realidade e, por conseguinte, a sua 

criação contínua e imprevisível, na qual torna-se possível a experiência 

(D´ESCRAGNOLLE; LARISON; PINTO, 2011, p. 31-33). 

Esse pensamento estético fez-nos voltarmos à expressão utilizada por 

Foucault – o sujeito de desejo como superfície de refração do problema da 

subjetivação. Ora, fomos além da utilização foucaultiana e aproximamo-nos da 

refração tal como Merleau-Ponty tantas vezes a estudou, quando de suas leituras da 

Dióptrica de Descartes, na qual encontramos uma teoria da refração da luz (KOYRÉ, 

1962, p. 166). Aí, a refração fará parte de um pensamento cuja intenção é reconstruir 

o modo de produção da visão, através da luz, no corpo – ressalta o filósofo em O Olho 

e o Espírito (MERLEAU-PONTY, 2004d, p. 24).  

Como Merleau-Ponty, porém, compreendemos que os fenômenos ligados 

à luz – e, portanto, à visão – não podem ser completamente compreendidos a partir 

do pensamento puro, como propunha Descartes, mas através da filosofia enquanto 

“pensamento de contato” (MERLEAU-PONTY, 2004d, p. 32). A refração, conquanto 

não seja negada enquanto fenômeno físico que sofrido pelos objetos, levou-nos à 

necessidade de compreender a sua linguagem, ou melhor, de “fazer falarem o espaço 

e a luz que estão aí”, devolvendo à visão “seu poder fundamental de manifestar, de 

mostrar mais que ela mesma” (MERLEAU-PONTY, 2004d, p. 33). Dessa maneira, o 

encontro com o pensamento merleau-pontyano nos colocou diante de uma outra 

superfície de refração: a arte, e, especificamente o cinema.  

Assim como, para Foucault, além do desejo estava o problema da 

subjetivação, também para Merleau-Ponty, além do suporte artístico encontrava-se o 

problema da expressão, possível graças ao corpo em sua potência sensível e, nele, 

às relações entre movimento e olhar. O olhar, agora, é ato de significação e, enquanto 

tal, problematiza as dicotomias entre ver e pensar, razão e sensibilidade, tarefa 

cumprida por meio de uma teoria da percepção e da expressão (NÓBREGA, 2007; 

2009b, p. 20).  

Nesta teoria, não podemos situar-nos no mundo senão como sujeitos que 

veem. Toda experiência de percepção, por conseguinte, é marcada pela experiência 

do olhar, que transcende as explicações fisiológicas e instala-se no acoplamento do 

corpo ao sensível (CAMINHA, 2010, p. 125-126; 2013, p. 116). Nas dinâmicas nas 
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quais envolvemo-nos graças ao ver, a produção da imagem não pode ser comparada 

a “um simples apêndice da óptica geométrica” (IMBERT, 2008, p. 203). Logo, o olhar 

está bem além de toda relação operacional. 

Vimo-nos, então, diante de outras pesquisas que exploraram as relações 

entre corpo e educação numa perspectiva fenomenológica, o que nos permitiu 

expandir o nosso horizonte de percepção10. No encontro com o cinema, com a 

visibilidade e com a Educação, realizamos um movimento que foi do olhar do poder 

ao poder do olhar11 e que nos posiciona numa via que aponta para a integração 

corporal do saber. Essa tríade constituirá, doravante, a paisagem na qual se desenha 

mais especificamente a presente pesquisa – tanto no que concerne ao seu problema, 

tese e objetivos, quanto nos seus aspectos teóricos e metodológicos.  

 

O Olhar, o Cinema e a Educação 

As cenas que ora evocamos estão em dois diálogos platônicos, e ligam-se 

à instituição de maneiras de dizer e de pensar que, até hoje, nos instigam. Sem 

nenhuma intenção de fazer exegese dos textos, resumimo-nos a associar tais cenas 

ao contexto filosófico ao qual se vincula o problema de nossa pesquisa. 

Inicialmente, vamos à introdução do diálogo Teeteto (PLATON, 1923, 143d-

151d). Platão aí descreve o encontro entre Sócrates e o jovem que dá nome ao 

diálogo. Teodoro – geômetra e professor de Teeteto – lembra a Sócrates que o que 

lhe surpreendeu no jovem não foi sua beleza. Os traços de seu rosto assemelhavam-

se aos de Sócrates – sinônimo de ausência de beleza. No entanto, era um jovem 

corajoso, sagaz, de boa memória, dedicado à aprendizagem e à busca do saber. Eis 

o que se segue: 

 
[144d] Sócrates — Falas de um homem nobre. Chama-o, então, para 
se sentar aqui. 
Teodoro – Vou fazê-lo. Teeteto, vem aqui para perto de Sócrates! 

                                                           
10 No Brasil, salientamos os trabalhos desenvolvidos já há vários anos por Petrucia Nóbrega (Cf. os 
textos presentes nas referências bibliográficas), também orientadora deste trabalho, bem como os 
muitos outros orientados por ela e por outros pesquisadores do Estesia nos Programas de Pós-
Graduação em Educação e em Educação Física. Restringimo-nos a citar Lima (2013), Medeiros (2010), 
Porpino (2006), Viana (2013), Vieira (2012) e Silva (2013).  
11 Fazemos referência, aqui, ao título de uma entrevista concedida por Foucault a Jean-Pierre Barou e 
Michelle Perrot: O olho do poder. Nela, a relação entre poder, espacialidade e visibilidade é tocada, a 
partir do retorno ao Panóptico de Bentham. Cf. FOUCAULT, Michel. L’œil du pouvoir. In: ______. Dits 
et Écrits. Paris: Gallimard, 2001.   
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Sócrates — Isso mesmo, Teeteto. Assim eu poderei observar-me a 
mim mesmo e ver de que tipo é o meu rosto; [144e] pois Teodoro diz 
que se parece com o teu.12 (itálico nosso) 

 
Como nos indica o parágrafo anterior (144c), o cenário é o ginásio, espaço 

eminentemente educativo da Grécia Antiga. Teeteto, que lá estava a untar-se de óleo 

com seus amigos, sai e caminha na mesma direção em que se encontravam Sócrates 

e Teodoro. Este o chama, e ele o atende, seguindo-se da discussão acima exposta, 

cujo fulcro se constituirá numa interrogação sobre a natureza da ciência. 

Teeteto não andará mais, ele se sentará próximo a Sócrates. O aqui do 

texto não dá nenhuma especificação de lugar. Cessa-se um determinado movimento. 

Outro, a partir do olhar de Sócrates sobre o seu rosto, começará. Sentado, em diálogo 

com Sócrates, próximo daquele cujos traços do rosto – mas também os do caráter, 

como mostram o parágrafo anterior ao encontro – lhe eram semelhantes. Teeteto é, 

de algum modo, uma imagem jovem de Sócrates. Agora, porém, há um Sócrates 

menos enredado nas tramas da lógica, menos livresco – como em sua juventude do 

Filebo. Temos agora um Sócrates maduro que Platão imaginou, revestido pela 

imagem de Teeteto (DIÈS, 1923, p. 124-125).  

Mudemos de cenário. Em O Sofista, Teeteto dialoga com um estrangeiro 

vindo de Eleia. O estrangeiro diz: “Teeteto está sentado” e, logo após, “Teeteto, com 

quem presentemente eu dialogo [...]” (PLATON, 1955, 263a 2; 263a 9) (itálico nosso). 

Aqui o diálogo continuará com o interlocutor assumindo a tarefa de enunciar a 

realidade a partir da física. Ser, repouso e movimento serão gramaticalizados, 

formando um verdadeiro programa de estudos que incluirá uma física, uma maneira 

de dizer e de conjugar (IMBERT, 1999, p. 07). Ademais, o estrangeiro aborda esse 

presente, no qual aprendemos, em seu duplo: ele põe “em coincidência a instância do 

diálogo e suas coordenadas do mundo, isto é, os estados de repouso e de movimento 

que a sustentam e que a atravessam” (IMBERT, 1999, p. 17)13.  

Estamos diante das primeiras cenas que poderíamos dizer “escolares” na 

história da Filosofia. Não só porque Teeteto e O Sofista fazem parte dos ditos diálogos 

                                                           
12 Traduzimos livremente esse extrato a partir das traduções oficiais em Língua Francesa e em Língua 
Portuguesa, a fim de torná-lo mais compreensível para um leitor brasileiro (Cf. PLATON, 1923, p. 159-
160; PLATÃO, 2010, p. 191). 
13 O que aqui apresentamos de modo sintético em relação aos locais do Teeteto e do Sofista na filosofia 
platônica, o leitor encontrará de modo desenvolvido em IMBERT, Claude. Pour une histoire de la 
logique : un héritage platonicien. Paris : Presses Universitaires de France, 1999, sobretudo na 
introdução (Ce platonisme que l’on parle et dont on ne parle pas). 
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escolares de Platão, mas porque neles desapareceram os papéis do mestre que 

pergunta e do discípulo que simplesmente responde. Agora, os discípulos falarão 

daquilo que aprenderam, e estarão em posição de igualdade com o interlocutor.  

Ambos, sentados, parados, isolados do resto da cidade, ocupam um novo 

espaço, um cenário que dizemos escolar. Este, “mais que um fragmento de tempo e 

espaço”, era “um lugar ainda não inscrito no cadastro da cidade, uma acrópole mental” 

(IMBERT, 1999, p. 08). Aquilo que, voluntariamente anacrônicos, chamaríamos de 

heterotopia. O enunciado fundamental da Educação aí se deu, ao qual corresponde 

uma posição educativa por nós bem conhecida: estar sentado.  

Teeteto está sentado. Afirmação que resume o “paradigma gramatical” 

(IMBERT, 1999, p. 19) apresentado em O Sofista, ela é, ao mesmo tempo, um lugar 

a partir do qual se pôde traçar a participação do sensível e do inteligível no mundo. A 

cena dialética estava inscrita na cena física, função cumprida até Kant, que tabulou e 

esquematizou a inscrição gramatical da experiência. O olhar e o discurso, o visível e 

o conceitual foram submetidos, desde Teeteto, a uma conjunção normativa 

inseparável, alimentada pela geometria.  

Estas cenas de aprendizagem iniciam “um regime discursivo” ou uma 

“língua de entendimento” que acompanhará a história da filosofia, fundando uma 

lógica para aquilo que aparece aos nossos olhos, isto é, para os fenômenos. Desde 

então, uma fenomeno-logia estava em ação (IMBERT, 1999, p. 28; p. 37; p. 55). 

Séculos depois, encontraremos Descartes, na primeira de suas Meditações, 

descrevendo uma situação espacial semelhante: “que eu esteja aqui, sentado perto 

do fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos” (DESCARTES, 

1982, p. 14). O filósofo começa a lançar as bases dos argumentos para a dúvida, que 

o levará à descoberta do cogito. Num salto de três séculos, imaginamos Merleau-

Ponty, provavelmente sentado em sua escrivaninha, no seio da escritura da 

Fenomenologia da Percepção.  

Aí, ele redesenhará a cena cartesiana, a fim de reformar o cogito: “Penso 

no cogito cartesiano, quero terminar este trabalho, sinto em minha mão o frescor do 

papel, através da janela percebo as árvores da avenida” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 493). A situação problemática da fenomenologia face ao mundo da percepção 

encontrava, na interrogação sobre o cogito, todos os alicerces de saberes corporais 

pré-objetivos que o autor já havia apresentado nos capítulos precedentes de sua tese 
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(IMBERT, 2005, p. 25). É a mesma cena que Foucault retoma em Meu corpo, este 

papel, este fogo para refutar as críticas de Derrida em relação às distinções entre o 

sonho e a loucura no que concerne ao desenvolvimento da dúvida metódica 

(FOUCAULT, 2001s, p. 1113). 

Estar sentado, na cena do Teeteto, das Meditações ou da Fenomenologia, 

está longe de ser imobilidade – imobilidade que Nóbrega (2009a, p. 56) já havia 

apontado como problemática no nível das relações entre corpo e conhecimento. 

Platão parece nos enviar, ao invés, para as heterotopias. Este conceito, embora seja 

criação de Foucault, apresenta seus indícios em Merleau-Ponty.  

Desde 1945, este último já buscava alhures modos outros de ver e pensar 

que escapavam da normatividade discursiva da fenomenologia. Essa busca 

intensifica-se ao longo dos anos, com o amadurecimento de sua ontologia indireta. 

Esta relativizará o enunciado gramatical, esse fantasma de uma linguagem pura, que 

dá título ao primeiro texto de A prosa do mundo (MERLEAU-PONTY, 1969c, p. 07). 

Livrando-se desse fantasma, o qual tínhamos como modelo absoluto da expressão, 

ele procurará no que é tácito, informulado, e não tematizado aquilo que dá sentido e 

nos move a pensar – lembra-nos em A percepção do outro e o diálogo (MERLEAU-

PONTY, 1969a, p. 200-201).  

Estar sentado e olhar: postura praticada por Mirco, em Vermelho como o 

céu (2006). Ele olhava a tela do cinema, que lhe deslumbrava. Deslumbrar, 

etimologicamente, significa ofuscar com luz excessiva, perturbar, cegar. O 

deslumbrado é alguém que foi ferido pela luz. Essa experiência, por assim dizer 

“etimológica” do deslumbre, não é difícil de ser feita: basta olhar para o sol. Mas se 

nos determos na utilização usual da palavra, podemos falar do deslumbre como um 

certo encanto provocado por um encontro.  

Na história desse personagem, podemos identificar três encontros com o 

deslumbre da luz. O cinema, uma arte que faz uso, dentre outras técnicas, da 

manipulação da luz, foi o primeiro deles. O segundo se deu com a luz da arma de 

fogo, que, ao destruir um objeto, lançou cacos sobre seus olhos, cegando-o. O terceiro 

se deu com o seu ingresso na escola para cegos – escola que, no Ocidente, é oriunda 

do projeto das Luzes. 

Ora, como não lembrar, através de Mirco, do trecho já tantas vezes 

comentado do livro X da República? Entre o menino e o prisioneiro que se liberta, 



23 
 

 

 

encontramos algumas semelhanças significativas. Ambos sentem-se atraídos pela 

luz: o prisioneiro pelo fogo que projeta as imagens na parede da caverna; Mirco, pela 

projeção de imagens do cinema. Os dois personagens serão, em um dado momento, 

deslumbrados – isto é, feridos pela luz: Mirco pela arma de fogo; o prisioneiro, por sua 

vez, pela luz do sol.  

Doravante e paradoxalmente, os dois serão obrigados a contemplar não 

mais as sombras, mas as verdadeiras formas das coisas. Isto porque, em Platão, para 

chegar a ver as coisas tal como são, para alcançar o grau máximo de nossa visão, é 

preciso enfrentar o destino da cegueira causada pelo Sol. Aí, o “invisível é a condição 

de possibilidade da visão mesma” (MOREY, 2014, p. 111). Ambos se verão diante da 

violenta necessidade de reaprender a ver o mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 19).  

Tal reaprendizado vincula-se, em ambos, à luz; ao seu poder de, ao mesmo 

tempo, iluminar e transformar por uma aparente destruição – a cegueira. Ambos os 

processos passarão pelo universo da visibilidade. Para Mirco, a projeção de imagens 

realizada por meio do cinema – que o encantava quando ele era capaz de “ver” – 

inspirá-lo-á a reajustar sua relação com as palavras e as coisas, que passam, a partir 

de então, a serem circunscritas no universo do visível e do invisível – invisível que, 

notaremos, não é o que não se pode ver, mas o que perturba o visível e o transborda. 

Mirco viveu foi três vezes ferido pela luz: no seu olhar, devido à cegueira 

de sua visão biológica; com o cinema; com o modelo iluminado de educação. Três 

experiências que o olhar do cineasta cruzará na visibilidade do espaço educativo. O 

olhar deste personagem, por sua vez, nos causará encanto e, concomitantemente, 

mal-estar – tal como o olhar da garçonete de Un bar aux Folies-Bergère, que Foucault 

bem descreve ao tratar da pintura de Manet (FOUCAULT, 2004, p. 46-47)14. Mas é 

esse mesmo olhar que, como no pintor, nos coloca nos balcões nos quais se partilha 

o visível. 

Uma mirada que nos desestabiliza enquanto espectadores, em razão do 

questionamento dirigido a esse balcão no contexto educativo. As cenas de Vermelho 

como o céu mostrarão a possibilidade de reaprender a ver graças ao kínema – 

reabilitando a unidade do sensível e do inteligível graças ao movimento do corpo. Um 

Teeteto cinematográfico, que abandonará o programa de estudos da República, 

lembra Imbert (1999).  

                                                           
14 Cf. Anexos I. 
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Teeteto está sentado: a mesma postura, assumida na sala de aula ou na 

sala do cinema, de agora em diante não será mais a mesma. Um outro programa de 

estudos se esboça para a compreensão do real, e ele se traduz na circunscrição de 

nosso objeto de pesquisa em torno das relações entre as dimensões visível e motora 

do corpo – do espectador e dos personagens – no cinema, objeto que pôde ser visto 

no corpus de filmes selecionados 

Escolhemos enredarmo-nos nas dinâmicas oriundas desse entrelaçamento 

a partir de uma filosofia da imagem. Essa opção teórica constitui as nossas lentes 

para ver o fenômeno educativo; desvia-nos de uma educação logorreica e, ao fazê-lo, 

nos impele a substituir o livro pelas imagens; conduz-nos a nos aproximarmos do 

domínio do sonho, do romance, do filme, para confrontarmo-nos com um outro regime 

de signos os quais, por um bom tempo, a tradição filosófica tratou com repulsa. A 

filosofia francesa contemporânea, porém, dele se acercou e, de modo centrípeto, 

torceu a natureza do espaço filosófico pela atração centrífuga do mundo das imagens 

(Cf. LENAIN, 1997, p. 07-11). 

Imersos nesse cenário, fundamentamo-nos na obra de Foucault – para 

quem “era preciso fazer da vida uma obra de arte” (FOUCAULT, 2001a, p. 1211) – e 

de Merleau-Ponty – para quem “não é ao objeto físico que o corpo pode ser 

comparado, mas antes à obra de arte” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 208). 

Descontextualizadas, essas citações não nos dizem grande coisa. Elas evocam, 

entretanto, o esforço de ambos – que é também o nosso – de ensaiar diferentemente 

o conhecimento do mundo, adentrando na arte como campo perturbador das nossas 

certezas enunciáveis, às quais parecem ser eternamente envelopadas pelos limites 

do sensível anunciados por Kant.  

Essa circunscrição teórica do nosso objeto encontra na noção de 

modernidade uma ferramenta para repensar o mapa da inteligibilidade do real. Não 

nos esqueçamos: Foucault retorna a Baudelaire para pensar a experiência de nossa 

modernidade em O que são as Luzes?, ao passo que Merleau-Ponty, igualmente, 

retorna ao poeta para pensar a ciência secreta da pintura em O Olho e o Espírito, texto 

repleto de metáforas baudelairianas.  

O pintor da vida moderna, resgatado por nossos filósofos, participa do luto 

da experiência possível pela subjetividade transcendental (IMBERT, 2010a, p. 280), 

aquela fincada por Kant.  Entende-se essa modernidade não como uma datação no 
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calendário, mas como gesto, como atitude de modernidade: “um modo de relação a 

respeito da atualidade; [...] uma maneira de pensar e sentir, [...] de agir e de se 

conduzir que, ao mesmo tempo, marca um pertencimento ao presente e se apresenta 

como uma tarefa” (FOUCAULT, 2001aa, p. 1387).  

Nesse contexto, no qual o moderno não é nem periodização histórica nem 

mero adjetivo, mas uma qualificação das nossas negociações entre o real e o 

inteligível (IMBERT, 2010b, p. 94), que se compreende a circunscrição do nosso 

problema de pesquisa em torno da insuficiente exploração da potência epistemológica 

do corpo na Educação, a partir das imagens de filmes cujos enredos centram-se na 

educação formal.  

A presença do corpo na Educação é problemática devido ao modo de 

realização desta presença – ou melhor, daquilo que se ignora sobre a presença do 

corpo. Estamos longe de saber o que ele pode, ignorância que o insere em meras 

práticas de evergetismo pedagógico – evergetismo que se desenvolveu no Ocidente 

a partir da cultura helenística e romana. As relações pedagógicas, até hoje, centram-

se em práticas de doação-recepção15. Nessa dissimetria, a experiência se dá pela 

recepção de um dom: o conhecimento. Ele é algo a ser dado. Daí a ideia de “dados 

sensoriais” ou “dados sensíveis”, por exemplo.  

Num primeiro nível desse problema, evidentemente encontraremos as tão 

famigeradas práticas que insistem na fissura entre corpo e mente, já anunciadas, por 

exemplo, por Assmann (1994), Gleyse (1997) e Nóbrega (2009a). Como é sabido, a 

elas subjaz um pensamento que vislumbra, nos alunos na sala de aula, mentes 

compreendidas enquanto meios pelos quais o acesso ao conhecimento se torna 

possível. Tal perspectiva dualista e dicotômica, que é comumente atribuída a 

Descartes, encontra, na verdade, precursores ao longo da história da filosofia 

ocidental, dentre os quais poderíamos destacar Platão e Santo Agostinho.  

Descartes, entretanto, não é o porta-voz moderno destes dois. A fissura da 

qual eles são representantes encontrará em Descartes – ou ao menos se 

desenvolverá mais nele – a expressão de um segundo nível. Este é mais profundo, 

malgrado permaneça vinculado ao primeiro. Trata-se de uma compreensão 

                                                           
15 Para a noção de evergetismo, Cf. VEYNE, Paul. Le pain et le cirque : sociologie historique d’un 
pluralisme politique. Paris : Éditions du Seuil, 1976. p. 15-29. Uma tradução contemporânea do 
evergetismo poderia ser encontrada na noção de educação bancária, cunhada por Paulo Freire. Cf. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  
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matematizada da existência humana, que permitiu a Descartes excluir tudo aquilo que, 

uma vez que seja, possa nos enganar – inclusive o corpo – para chegar ao Ego cogito 

(KOYRÉ, 1962, p. 211-229). Posta a irrefutabilidade do eu penso, põe-se, ao mesmo 

tempo, a certeza do eu sou.  

Tal compreensão, de certo modo, realizou os antigos sonhos de Platão e 

Agostinho. Para aquele, Descartes efetivou uma redução do físico ao geométrico; para 

o segundo, a demonstração racional da existência de um Deus infinito. No entanto, 

sem negar a importância da herança cartesiana, da qual recebemos um “método de 

inquietude e esforço”, somos conscientes de que ela “não pôde nem reconstruir em 

ordem todo o real. O real é mais rico do que Descartes acreditou” (KOYRÉ, 1962, p. 

228), e, evidentemente, “a vida é mais complexa que uma fórmula algébrica” (KOYRÉ, 

1962, p. 229). 

É nesse contexto que compreendemos o regime de inteligibilidade no qual 

se insere a Educação. Ele continua imerso numa experiência que matematiza a 

existência e, por conseguinte, o corpo. Tem-se, aí, um eu anteriormente posto, 

separado do mundo, que passa a enunciá-lo a partir de sua linguagem 

desincorporada. Os diversos dispositivos educativos continuam a tomar o corpo por 

receptáculo de um dom a ser recebido.  

Eles ignoram, porém, que ler, escrever, resolver uma equação, aprender 

um outro idioma, enfim, as diversas práticas cognitivas só são possíveis pelo fato de 

sermos corpo (GLEYSE, 1997; NÓBREGA, 2005), conforme demonstram os estudos 

sobre a corporeidade16. Tais estudos, configurando-se enquanto campo epistêmico, 

reconhecem, não obstante, “a impossibilidade de uma redução completa da 

experiência vivida pelo próprio discurso” (NÓBREGA, 2006, p. 61). Isto porque a 

própria natureza fisiológica do corpo em movimento impede um conhecimento em 

primeira pessoa, já que o cérebro conhece muito mais rápido do que o conhecimento 

de nossa consciência no que diz respeito à atividade motora (ANDRIEU, 2010, p. 191).  

Em que pese essas novas configurações epistêmicas despertadas pela 

corporeidade, superar a perspectiva instrumentalizadora ainda é um imperativo. 

Indubitavelmente, Merleau-Ponty foi um dos que melhor fez a crítica dessa 

                                                           
16 A noção de corporeidade remete-nos à existência incorporada como “unidade na pluralidade de 
formas”, do nível celular ao nível sociocultural, o que a configura, por sua vez, como um campo 
epistemológico polissêmico (NÓBREGA, 2010b, p. 20; p. 35). Para um cenário mais amplo do percurso 
epistêmico do conceito de corporeidade, remeto o leitor à NÓBREGA, Terezinha Petrucia. Uma 
Fenomenologia do Corpo. São Paulo: Editora Livraria da Física. p. 17-36. 
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perspectiva, do início ao fim de sua obra. Todas as práticas humanas só são possíveis, 

na verdade, porque no mundo da percepção o corpo é um fato, fatum: como ele já 

está dado e, por isso, não está à espera de coisa alguma. Como o destino na 

Antiguidade grega e romana, o corpo é implacável.     

A permanência numa “atitude prática ou utilitária” (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 11) da relação do que os sentidos nos revelam do mundo afasta-nos da 

compreensão de que “longe de nossos órgãos serem instrumentos, nossos 

instrumentos, ao contrário, é que são órgãos acrescentados” (MERLEAU-PONTY, 

2004b, p. 33). A potência a que nos referimos, portanto, é uma potência que se 

encontra não no eu puro, na pura consciência, mas em sua incorporação (SAINT 

AUBERT, 2013, p. 17) – potência que Merleau-Ponty maximizará através da noção 

de carne. 

Contrapondo-se ao cartesianismo e torcendo Husserl, Merleau-Ponty 

propõe uma outra modalidade de experiência de subjetivação e de conhecimento, na 

qual o sujeito cognoscente não está posto antes do objeto. As relações do corpo e de 

seus sentidos com o mundo que se dá a conhecer é de indivisão, de promiscuidade – 

lembrará o filósofo no curso sobre A Natureza (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 440-

441). Logo, ela não exclui todas as outras relações: com o espaço físico, com a 

cultura, com as outras pessoas, com os objetos, com a afetividade, com o desejo. A 

inteligência que aí se instala – inteligência que se operacionaliza pelo esquema 

corporal e, posteriormente, pela carne – escapa do “divórcio cartesiano entre 

consciência (reflexiva) e ação (no mundo)” (SAINT AUBERT, 2013, p. 57). 

Ora, se o método de Descartes, para Koyré, era de “inquietude e esforço”, 

a conjugação dos pensamentos de Merleau-Ponty e Foucault nos legam um método 

de inquietude sensível. Tal método abre o rigor conceitual para o abismo do 

impensado, que não nasce de um corpo que sobrevoa o mundo, mas encontra-se 

promiscuído nele. Instalando-nos na dobra entre o visível e o enunciável (FOUCAULT, 

1993, p. 199-200), podemos explorar o corpo enquanto “princípio epistemológico 

capaz de ressignificar nossas paisagens cognitivas e alterar metas sociais e 

educativas” (NÓBREGA, 2005). Para fazê-lo, guiamo-nos por três questões 

fundamentais: como o fenômeno da Educação é mostrado pelo cinema? Como o 

corpo se mostra nesse contexto? Enquanto espectadores, como olhamos o corpo?  
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Destarte, com base no corpus de filme analisados e a partir de uma 

articulação entre as filosofias de Foucault e Merleau-Ponty, defendemos a tese do 

cinema como educação do olhar. Ao inserirmo-nos numa experiência sensível a partir 

de imagem, como no cinema, inaugura-se uma outra experiência de conhecimento, 

possível graças ao corpo como operador visual. Nesta modalidade sensível, não há 

imposição prévia do objeto e por isso, do sujeito; o que há é uma inquietude, aquela 

inquietude sensível à qual nos referíamos e que, oriunda do corpo, é transformadora 

das relações do sujeito consigo mesmo e com o mundo. A experiência do olhar é 

assumida aqui, portanto, como uma experiência de conhecimento. 

Por experiência sensível, entendemos, com Foucault e Merleau-Ponty, 

uma experiência que é da ordem da ficção, da criação de si mesmo, da contingência, 

enfim, uma produção do inteligível que circula entre a verdade e a fabricação, como 

na arte. Aí, a imagem não põe um eu prévio. Anteriormente – sobretudo com o cogito 

cartesiano – o sujeito é constituído por uma subjetivação linguística da ordem da 

representação. Agora, o sujeito da enunciação, como o narrador de Flaubert em A 

Tentação de Santo Antônio, é apagado. Permite-se fundar uma linguagem indireta 

que, ao descartar o regime de enunciação que ligava linearmente o sujeito e a 

percepção, deixa o espaço aberto a outras compreensões do real, outras maneiras de 

ser, de pensar, de dizer (IMBERT, 2005, p. 59). 

Ver-se-á que, a partir do deslocamento do lócus dos corpos no corpus dos 

filmes, o nosso olhar é simultaneamente movido. O processo de imagem 

desencadeado pelo cinema, ao convocar o corpo, convoca necessariamente um outro 

olhar. Entende-se, por isso, que educação do olhar e do corpo são indissociáveis, 

dada a natureza mesma da existência corporal, incrustada no campo visual, como já 

lembrava Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito. Sendo assim, evitamos um olhar 

evergético17, posto que, pelo movimento, estamos imiscuídos no espaço. Assim nos 

é facultada a montagem de espaços para uma outra inteligência, marcadamente 

visual. Estes espaços são, portanto, heterotopias do visível. 

Acreditamos que essas outras compreensões do real podem fundar-se na 

educação, aqui abordada não somente em sua dimensão institucional, mas como 

conjunto de procedimentos culturais que permitem aos sujeitos o acesso a uma dada 

sociedade. A natureza do nosso objeto de pesquisa permite-nos, ao mesmo tempo, 

                                                           
17 Devemos a expressão a Imbert (2010, p. 289). 
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tocar a instituição e ultrapassá-la. É certo que a educação do corpo passa pela escola, 

conforme já foi explicitado. Todavia, escansionamos a presença dessa educação a 

partir do modo pelo qual abordamos o cinema18, fazendo-lhe chegar ao espectador e 

às estratégias de produção do conhecimento. A criação de significados a partir do 

corpo operante atinge as diversas práticas culturais. 

Assim, perturbaremos aquilo “que se esconde atrás do emprego 

aparentemente simples do pronome ‘eu’” (FOUCAULT, 2001l, p. 1024). Ao instalarmo-

nos no universo do sensível, livramo-nos “das responsabilidades do homem que fala” 

e passamos, como o pintor, “a olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de 

apreciação” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 15) (itálicos meus), isto é, sem a obrigação 

de enquadrar-nos nos limites da normatividade discursiva, atingindo aquilo que a 

transborda. Nesse cenário, assumimos como objetivo geral desvelar, pela 

potencialidade educativa da experiência fílmica, um outro regime de inteligibilidade 

para a Educação, no qual o corpo enquanto operador visual dilata nossa capacidade 

de compreensão do real. Especificamente, objetivamos:  

 Expressar, a partir da visibilidade e da motricidade do corpo no cinema, um 

modo de partilha do sensível que, ao problematizar a configuração epistêmica 

da Educação, ofereça indicações de outras maneiras de ver e pensar, ser e 

estar na experiência educativa. 

 Exercitar, enquanto espectadores do cinema, outros horizontes de ser e estar 

no fenômeno educativo, bem como outros modos de vê-lo, percebendo como 

os tempos, os gestos, os movimentos, os espaços, os afetos atravessam os 

corpos e permitem leituras diferenciadas das existências. 

 Desenhar, através da corporeidade, imagens do homem que nos permitam 

problematizar os pressupostos filosóficos das atuais práticas educativas.  

 Revelar, para o sujeito e para a instituição, que a subjetividade é corpo, e, por 

isso, encontra por meio da atividade expressiva dele proveniente a capacidade 

de criar e recriar sentidos na constituição de si. 

Acreditamos que as indicações acima dadas nos permitirão aproximar-nos 

de uma outra experiência educativa, à medida que nos conduzem a uma 

reconfiguração de seus sentidos ou mesmo à produção de novos significados. Esse 

                                                           
18 Não só o cinema, mas outras artes do corpo, como demonstram os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do Estesia, já anteriormente mencionados. Cf. nota 7. 
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conjunto de elementos manifesta o desejo de nossa imersão numa outra prosa do 

mundo, que nos livre de sermos os impostores aos quais Merleau-Ponty dirigia a sua 

crítica, ou meros repetidores de significados que já conhecemos.  

Queremos aproximarmo-nos do conhecimento para ter a surpresa que 

vivenciamos ao nos encontrar com os personagens do cinema, como aqueles tão 

significativos de Almodóvar. A ambiguidade dos corpos de Agrado (Tudo sobre a 

minha mãe), de Vicente/Vera (A pele que habito) e de Ignazio (Má Educação), nos 

livram de abordar o real com base em sentidos previamente assentados. Eles nos 

põem outros problemas, para os quais não temos soluções pré-concebidas. A mesma 

surpresa aparecerá nos personagens dos filmes de nosso corpus. Eles dirigem nossos 

esforços para o que ainda não sabemos. Diante deles, como Teeteto, só poderemos 

dizer: “Ninguém jamais me ensinou isso” (PLATON, 1955, 262 a 11). 

 

O corpo do texto 

O percurso do texto incorpora os momentos vivenciados ao longo deste 

trabalho de doutoramento. Referimo-nos à pesquisa bibliográfica e à apreciação dos 

filmes que deram corpo ao nosso objeto de estudo. Destarte, o leitor se deparará com 

um movimento constante entre as filosofias de Merleau-Ponty, de Foucault e o 

cinema, movimento que acompanha o nosso esforço em haurir, de ambos os filósofos, 

os escritos que nos permitem chegar à uma outra experiência educativa.  

Esse movimento, todavia, não parte de esquemas interpretativos das obras 

dos autores – como os que as dividem em fases – nem segue uma ordem cronológica. 

Trata-se, ao invés, do recurso a textos que nos permitiram dialogar com o objeto do 

nosso estudo, tendo como critério a ênfase dos filósofos na temática do 

desdobramento do corpo num exercício visual. Isto posto, faz-se mister salientar que 

a fase madura do pensamento de ambos os autores constituiu a hermenêutica que 

nos orientou no terreno conceitual, mesmo quando lemos textos cronologicamente 

mais distantes.  

Escolhemos dois escritos-chaves que manifestam essa maturidade: em 

Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito; em Foucault, O que são as Luzes?. Malgrado não 

desprezemos as tensões dos processos que os levaram a desenvolver, criticar e 

reformular determinadas ideias, edificadas em períodos específicos de suas obras, 

nós os lemos a partir das lentes que eles mesmos nos ofereceram sobre o seu próprio 
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itinerário. Isto está demonstrado nas várias entrevistas concedidas por Merleau-Ponty 

em Parcours I e II, e por Foucault nos Dits et Écrits.  

O leitor notará que a nossa apreciação das obras de Merleau-Ponty 

considera a sua transição de uma fenomenologia do corpo próprio – mais 

marcadamente presente na Fenomenologia da Percepção – para uma ontologia da 

carne – como o demonstram O Visível e o Invisível e O Olho e o Espírito. Mesmo 

quando recorremos aos textos e noções inaugurais, fazemo-lo sob as lentes do 

desprendimento de uma fenomenologia ainda enredada nas tramas de uma 

metafísica, rumo a uma ontologia que nutria o nascimento de uma nova inteligência.  

No que diz respeito à obra foucaultiana, consideramos o interesse 

ontológico que atravessa os escritos do autor, traduzido na investigação sobre os 

modos por meio dos quais, em nossa cultura, nós nos tornamos sujeitos (FOUCAULT, 

2001q, p. 1042). Do seu primeiro texto, publicado antes mesmo da sua tese, até O 

que são as Luzes?, é a configuração de um outro modo de subjetivação que está em 

questão. A tradicional investigação kantiana sobre os limites do conhecimento é 

remodelada, dando origem à pergunta sobre o que podemos ser.  

Na organização dos capítulos, adotamos a nomenclatura cinematográfica, 

haja vista que a imagem, na presente tese, toma voluntariamente o lugar do livro. Em 

lugar dos capítulos, portanto, assistiremos a cenas. Convidamos o leitor “a um papel 

indeciso de leitor-espectador, propondo-lhe pensamentos-emoções” (FOUCAULT, 

2001j, p. 1068) – processo por nós vivenciado no decurso da pesquisa.  

Na primeira cena, intitulada Como olhamos o corpo, elucidamos a 

aproximação teórica e metodológica entre os nossos dois maiores interlocutores 

teóricos. Em seguida, explicitamos a metodologia por nós adotada, bem como o 

corpus de filmes. Na segunda cena, denominada Os cenários do corpo na Educação, 

iniciamos com uma injunção ao olhar, quando não era mais possível formular 

discursivamente a experiência. Partimos, para tanto, da reflexão de Merleau-Ponty em 

A Guerra Aconteceu, em diálogo com o filme Noite e Neblina, de Alain Resnais. Em 

seguida, pondo as cenas do nosso corpus de filmes em conjunção com as obras de 

Foucault e Merleau-Ponty, fazemos emergir olhares sobre o problema em questão.  

Com Merleau-Ponty, olharemos as cenas a partir de suas reflexões sobre 

o esquema corporal, que evolui, posteriormente, para a noção de carne. Com 

Foucault, circunscrevemo-nos em textos que evidenciam a temática da imagem 
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enquanto experiência. Pusemos em confluência, assim, as estratégias de ambos no 

que concerne a um trabalho de exigência visual que emergiu do tratamento dado ao 

corpo. Constatar-se-á, nessa ocasião, a operação de um olhar cenográfico que dá 

sentido.  

Na terceira e última cena, chamada A montagem do visível, elaboramos um 

cruzamento teórico que organiza e direciona-nos a um novo olhar sobre o problema 

em tela. Inicialmente, apresentamos os pontos de articulação entre os nossos olhares 

com Foucault e Merleau-Ponty, pondo em relevo o modo como suas filosofias nos 

permitem pensar o cinema como educação do olhar.  

Para tanto, resgatamos os textos que consideramos seus testamentos 

filosóficos: O Olho e o Espírito e O que são as Luzes?, e que foram as lentes 

hermenêuticas das obras dos filósofos e de nossa argumentação. Aí, 

problematizamos as possibilidades do corpo enquanto princípio epistemológico que 

descortina novos cenários para a Educação. Tal perspectiva exigirá um reaprendizado 

do olhar, deslocamentos, heterotopias do visível.  

Por fim, retomamos os movimentos principais da montagem realizada. Aí 

nós poremos em tela, nos últimos minutos da montagem, um outro interlocutor: Gilles 

Deleuze. Com ele, visamos oferecer algumas pistas – ou melhor, linhas de fuga – para 

dar continuidade a essa carnalidade da reflexão19, na qual o corpo age numa 

“espontaneidade que me ensina o que eu não poderia saber senão por ela” 

(MERLEAU-PONTY, 1960c, p. 152). A partir daí, finalizamos essa montagem 

propondo alguns exercícios próprios dessa educação do olhar e que podem ser úteis 

a uma outra economia do saber na sociedade contemporânea.   

Pela linguagem filosófica, intentamos permitir que o ensinamento do corpo 

revele-se na nossa própria escrita. As imagens, os olhares, os espaços, os signos que 

se seguem nas páginas seguintes nos convocarão à assunção de uma performance 

operada pelo e no exercício do olhar. 

                                                           
19 Fazemos referência ao título da tese de doutorado de SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas. A 
carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em Merleau-Ponty. São Leopoldo: Editora Nova 
Harmonia, 2009. 
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Olhares promíscuos  

 

“Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.” 
(HILST, 2004, p. 17) 

 

Somos próximos, concomitantemente, a algumas indagações de Foucault 

e de Merleau-Ponty acerca das relações entre o corpo, a visibilidade e a subjetivação. 

Retornando ao tema do moderno, ambos os autores examinaram facetas obnubiladas 

dessas interfaces na filosofia ocidental. Por isso, olhamos a problemática com eles. 

Essa promiscuidade nos oferece ângulos diferentes do mesmo problema, o que, por 

seu turno, nos conferirá distintas pistas de respostas. Nosso pensamento move-se, 

assim, para espaços pouco inexplorados e mesmo heterotópicos.  

Nessa tarefa somos auxiliados por aqueles cujo olhar já se enredou, ao seu 

modo, nesse exercício, como Andrieu (2010b; 2014a; 1993); Caminha (2010; 2012; 

2013); Ferraz (2009); Gleyse (1997); Imbert (1997; 2004; 2008a; 2010a); Nóbrega 

(2005; 2009a; 2009b; 2010); Revel (2015); Saint Aubert (2013). Deixamos claro, 

ademais, que não nos interessa aqui nem “foucaultianizar” Merleau-Ponty, nem 

“merleau-pontyanizar” Foucault, e sim explorar suas afinidades teóricas, bem como 

seus distanciamentos. As linhas gerais dessa relação, não tão clara quanto 

gostaríamos que fosse, passamos a desenvolver doravante. 

O que olhavam Foucault e Merleau-Ponty? O que afetava os seus olhares? 

O que lhes tocava? Em entrevista a Didier Eribon, em 1981, Foucault afirma que o 

seu trabalho teórico foi feito a partir de elementos de sua própria experiência, “das 

coisas que ele via”, “das instituições com as quais se relacionava”, enfim, de 

“fragmentos de autobiografia” (FOUCAULT, 2001f, p. 1000-1001).  

Nesta mistura entre sua vida e sua obra, vemos Foucault militando no 

Grupo de Informações sobre as Prisões; pensando o universo do internamento 

psiquiátrico; escrevendo uma história da sexualidade. Vemos um Foucault normalien20 

que, devido à não-aceitação da sua homossexualidade, tentou o suicídio, tornou-se 

alcóolico e que quase foi, ele mesmo, internado (ERIBON, 2008, p. 299-301). Muitos 

anos depois, ele se impressionava com a vivacidade do universo homossexual 

americano. Imaginamo-lo em seus passeios nas ruas de Castro, o tradicional bairro 

                                                           
20 Diz-se normalien para aqueles que foram alunos da École Normale Supérieure de Paris – instituição 
que, doravante, designaremos por ENS. 
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gay de São Francisco. Pensamos em suas incursões no mundo das saunas e das 

práticas sadomasoquistas.  

No seu apartamento, 285 Rue de Vaugirard, muitas foram as noites nas 

quais os amigos se reuniam para assistir aos filmes dos irmãos Marx ou escutar 

música clássica, às vezes sob a influência de LSD. Ali ele aconselhava seus amigos 

gays bem como recebia ativistas políticos e membros do Partido Comunista. Era a 

amizade como modo de vida que ali brotava. Todas essas experiências impregnam 

muitos dos seus últimos escritos e entrevistas dos anos oitenta (HALPERIN, 2000; 

LINDON, 2011)21.  

Pensamos também em Merleau-Ponty que, soldado durante a Segunda 

Guerra Mundial22, testemunha, de consciência nua (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 

170) o conflito e a Ocupação. Ocupar, uma prática de invasão, uma “experiência de 

empiètement”23 associada a um moralismo de quem não queria “sujar as mãos” com 

o sangue da guerra (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 279; SAINT AUBERT, 2004, p. 

36).  

A guerra aconteceu, editorial do primeiro número de Les Temps Modernes 

– revista fundada por Merleau-Ponty, Sartre e Beauvoir –, é publicado no mesmo ano 

da defesa da Fenomenologia da Percepção. O texto é repleto de figuras da 

encarnação: a nudez, a invasão, a sujeira, a pureza. O filósofo não pode lavar as mãos 

(MERLEAU-PONTY, 2000a, p. 287). Desde então, o olhar e o pensamento do filósofo 

demoram-se sobre essa mistura de corpos ensaguentados, esse imbricamento das 

liberdades que passa longe do humanismo pacifista e ingênuo dos anos que 

precederam a guerra, diante dos quais o Existencialismo estava afásico (IMBERT, 

2005, p. 24-27).  

Durante anos, Merleau-Ponty interrogará as telas da arte moderna e se 

transportará para elas. Seu pensamento dança com Matisse na farândola de La Danse 

e passeia com Cézanne nas proximidades de Aix-en-Provence, com suas banhistas 

nuas. Ele convoca, desse modo, o nosso olhar à participação numa estesia do corpo, 

                                                           
21 Fizemos referência ao artigo D’amitié comme mode de vie (FOUCAULT, 2001). 
22 De outubro de 1939 a setembro de 1940, Merleau-Ponty esteve no 5º Regimento de Infantaria e na 
59ª Divisão de Infantaria Ligeira. Alguns aspectos de seu percurso biográfico e universitário podem ser 
encontrados no seu dossiê de candidatura ao Collège de France. Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Titres et travaux – Projet d’Enseignement. In : ______. Parcours deux : 1951-1961. Lagrasse : Verdier, 
2000.    
23 O termo francês empiètement tem valor semântico próximo a invasão, imbricamento, transgressão. 
Optamos por empregar o termo em Língua Francesa, dada a sua relevância na obra do filósofo. 
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no qual e por meio do qual pode-se desvendar o enigma da visibilidade (NÓBREGA, 

2007, p. 93; 2010, p. 90-91)24. São os passos dessa coreografia do pincel que ele quer 

compreender.  

Um novo espaço pictural então se esboçava e borrava os pontos de 

referência da tela clássica, oferecendo uma outra tomada do real (IMBERT, 2005, p. 

26). Estas novas telas certamente o impressionam tanto quanto a estilização da 

percepção do corpo feminino: “uma mulher que passa”, seu vigor ou fraqueza, o 

impacto do seu salto no chão, que, para ele, são uma maneira de habitar o mundo 

(MERLEAU-PONTY, 1969, p. 83-84; 2004b, p. 84). Todas essas paisagens tecem, 

incontestavelmente, o seu esforço intelectual que caminha do empiètement rumo à 

carne. 

Foucault falece aos 25 de junho de 1984, em Paris, vítima de uma doença 

que, desde início dos anos oitenta, começou a dizimar sobretudo os homossexuais. 

Tratava-se da AIDS. Em suas origens, ela foi nomeada oficiosamente como o câncer 

gay. O seu corpo e o seu pensamento sempre se comunicaram bem. Os “elementos 

de sua experiência”, ou “alguns fragmentos de autobiografia” (FOUCAULT, 2001f, p. 

1000-1001), conforme mencionamos, impregnaram a sua obra. Quando da publicação 

dos volumes II e III da História da Sexualidade, o médico francês Luc Montagnier, do 

Instituto Pasteur, conseguiu isolar pela primeira vez o vírus.  

Merleau-Ponty morre na noite de 03 de maio de 1961, vítima de um ataque 

cardíaco. Sobre sua escrivaninha, com a Dióptrica de Descartes aberta, estava uma 

das suas notas de trabalho, representativa da maturação do seu pensamento: “O 

empiètement, que para mim é a filosofia, para Descartes é confusão” (MERLEAU-

PONTY apud SAINT AUBERT, 2005, p. 23). Sua obra inacabada fez jus à sua filosofia 

do inacabamento. E isto não no sentido do impasse teórico deixado por sua morte 

abrupta, mas porque, não cessando de perguntar-se sobre o que é ver (LEFORT, 

1978, p.140), ele abriu-nos um horizonte fecundo de pensamento, com a sua 

originalidade conceitual, para pensar os temas sempre presentes nascidos do corpo 

(BIMBENET, 2011, p. 10-11).  

                                                           
24 Devemos à Nóbrega (2007; 2009; 2010a) a alusão ao lugar de La Danse, bem como de Cézanne, 
na estesiologia oriunda do pensamento de Merleau-Ponty. Para o desenvolvimento dessa ideia aqui 
meramente enunciada, remeto o leitor às referências bibliográficas, nas quais se encontram os textos 
da autora acima aludidos. 
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Ambos os autores se dirigem a campos de pensamento que poderiam ser 

acusados de “filosoficamente ilegítimos”. São pensadores livres, subversivos, que 

rejeitam a “impostura profissional do filósofo” (MERLEAU-PONTY, 1960a, p. 293), 

calcada numa consciência constituidora da experiência mas que, simultaneamente, 

declara-se imune à ela (IMBERT, 2005, p. 44). São capazes de criticar a si mesmos, 

de reformular o que disseram anteriormente.  

Inteligentemente, utilizam de seus legítimos postos de “filósofos 

institucionais” para se aproximar de objetos sem prestígio na academia – a loucura, o 

crime, o sexo, a pintura, a literatura, o cinema –, e subvertem, assim, a Filosofia a 

partir de dentro (LAGASNERIE, 2013)25. “Mas as boas pessoas não gostam de que 

sigamos um caminho diferente do delas”, repete o cantor sétois Georges Brassens, 

poeticamente sarcástico, em La mauvaise réputation26.  

Para ambos, serviria a afirmação que o próprio Merleau-Ponty fez sobre a 

relação entre Cézanne e a sua obra: “é certo que a vida não explica a obra, mas é 

certo também que elas se comunicam. A verdade é que essa obra por fazer exigia 

essa vida” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 136) (itálico do autor). Os dois deixaram 

essa infâmia do pensar em testamentos escritos na fase madura de suas obras: 

Foucault em O que são as Luzes?; Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito. Textos que 

são verdadeiros canteiros de trabalho, atravessados pelo empenho intelectual de 

pensadores para os quais a filosofia era um modo de ser no mundo. A anima de suas 

obras vive e continua a nos perturbar, a nos mover para espaços do impensado.  

Nesse momento de contextualização metodológica, faz-se mister expor, 

doravante, algumas considerações acerca das proximidades e distâncias entre ambos 

– o que passa pela dimensão histórica deste encontro e pela dissolução de supostas 

incompatibilidades de uma articulação entre eles.  

Talvez o que mais impressione o leitor, num primeiro momento, quando se 

vê diante de uma abordagem como a nossa, é a conhecida rejeição de Foucault à 

Fenomenologia. Enquanto Merleau-Ponty jamais negou a influência fenomenológica 

em seu pensamento – muito embora tal influência, conforme veremos, não possa ser 

considerada como pertencimento ortodoxo à Fenomenologia husserliana –, Foucault 

                                                           
25 Cf. Geogrof de Lagasnerie no documentário Foucault contre lui-même, refere-se, na verdade, à 
Foucault. Acreditamos que a mesma caracterização serve a Merleau-Ponty. 
26 « Mais les brav’s gens n’aiment pas que l’on suivre une autre route qu’eux… » 
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não aceitou o rótulo de “fenomenólogo” e nem de “estruturalista”, “marxista”, 

“historiador” ou mesmo “filósofo” que quiseram lhe impor.  

“Não considero necessário saber exatamente quem sou”, afirmou em 

entrevista (FOUCAULT, 2006, p. 294). Contudo, admite ter recebido da 

Fenomenologia – que ele considera seu horizonte de partida e de reflexão – uma 

herança, sobretudo a partir de Husserl, Heidegger, Sartre, mas mais precisamente 

Merleau-Ponty (FOUCAULT, 2001h, p. 695; 2001o, p. 372; 2001ad, p. 1260) (itálico 

nosso). Qual seria o nível dessa herança ou influência? Sem a intenção de esgotar 

essa questão, situamo-la, aqui, no horizonte de sua formação intelectual.  

É sabido que toda uma geração de estudiosos, nos anos 50, formou-se sob 

o influxo fenomenológico iniciado por Husserl, influxo este posteriormente 

disseminado e reformulado por outros que se inspiraram em sua obra. Dentre eles, o 

mais relevante para Foucault foi Merleau-Ponty, que exercia sobre ele e sobre os 

outros normaliens de seu tempo uma verdadeira fascinação27. De 1946 a 1949, 

Merleau-Ponty foi professor na ENS; de 1949 a 1951, na Sorbonne. Foucault, por sua 

vez, entrou nesta instituição como aluno em 1946 e saiu em 1951, quando de sua 

aprovação na agregação28.  

O jovem Foucault frequentou os seguintes cursos de Merleau-Ponty: A 

União da alma e do corpo em Malebranche, Maine de Biran e Bergson (1947-1948); 

A consciência e a aquisição da linguagem (1949-1950); e As Ciências do Homem e a 

Fenomenologia (1951-1952). Ele faz alusão, numa entrevista, à fisiologia e psicologia 

do reflexo pesquisadas por seu professor (ERIBON, 1990, p. 46; 1996, p. 84). 

Objetivamente, é sobre esse período que podemos nos fixar para mesurar, de modo 

amplo, o conhecimento direto que Foucault obteve da obra de Merleau-Ponty.  

Num período anterior ao que Foucault frequentou a ENS (1939-1945), 

Merleau-Ponty aprofundara-se numa abordagem neurológica do esquema corporal 

enquanto sistema de equivalências intersensoriais, período que contou com a 

publicação de suas duas primeiras grandes obras: A Estrutura do Comportamento 

(1942) e a Fenomenologia da Percepção (1945) – tese complementar e principal, 

                                                           
27 “Quem era importante para nós, quando éramos jovens, não era Sartre, mas Merleau-Ponty. Ele 
exercia sobre nós uma verdadeira fascinação.” (FOUCAULT apud ERIBON, 1996, p. 68) 
28 A Agrégation, na França, consiste num conjunto de exames orais e escritos que conferem ao 
licenciado o título de “agregé”, permitindo-lhe maior possibilidade de sucesso em processos seletivos 
para a docência, seja no Ensino Médio (Lycée), seja no Ensino Superior. 
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respectivamente29. Entre 1945 e 1949 – anos nos quais Foucault já era normalien – 

nascem, discretamente, nos estudos de Merleau-Ponty, os conceitos de empiètement 

e de carne, e Husserl está praticamente ausente de seus escritos. Porém, entre 1951 

e 1952, no curso As Ciências do Homem e a Fenomenologia, vemos mais diretamente 

os distanciamentos de Merleau-Ponty em relação a Husserl, sobretudo no que 

concerne ao papel da consciência.  

Em 1951, no texto O homem e a adversidade, o conceito de carne será 

explicitamente apresentado e desenvolvido por Merleau-Ponty, pela primeira vez. No 

curso nomeado As relações com o outro na criança, que se estendeu nos anos de 

1950-1951 e 1951-1952, o filósofo se aprofundará na psicologia de Henri Wallon. De 

1953 a 1960, num aporte com a psicanálise, Merleau-Ponty amadurecerá o seu 

conceito de carne: de início, através da noção de espelho em Wallon e Lacan; 

posteriormente, através da noção de desejo (SAINT AUBERT, 2013, p. 133; p. 138; 

p. 158). Ora, sobre este último período, não temos nenhum comentário explícito de 

Foucault sobre a obra de seu ex-professor. E é justamente nessa época que Merleau-

Ponty encaminha-se para o amadurecimento de sua filosofia, apartando-se cada vez 

mais da fenomenologia de Husserl e forjando um pensamento original30. 

Para François Dosse, embora uma legião de estudantes tenha migrado da 

filosofia para as ciências modernas por influência de Merleau-Ponty, é Foucault que, 

sendo “um de seus filhos pródigos [...] irá aplicar o golpe de misericórdia no projeto 

fenomenológico” (DOSSE, 2007, p. 78), principalmente a partir da investigação sobre 

a loucura. A partir de então, Foucault percebe como necessário recusar toda 

teorização por ele considerada a priori sobre o sujeito, inclusive aquela feita pela 

Fenomenologia, a fim de dar conta de seu projeto de pensar a constituição da 

subjetividade em formas determinadas (FOUCAULT, 2001r, p. 1537-1538).  

O sujeito não será mais a condição de possibilidade da experiência, mas é 

esta que se constitui na “racionalização de um processo ele mesmo provisório, que 

redunda em um sujeito, ou melhor, em sujeitos” (FOUCAULT, 2001p, p. 1525). 

Doravante, o conceito de experiência será reconfigurado por Foucault – conforme 

                                                           
29 Para os dados cronológicos, cf. MERLEAU-PONTY, Maurice. La philosophie et la politique sont 
solidaires. In: ______. Parcours deux : 1951-1961. Lagrasse : Verdier, 2000. p. 303. n. 18.    
30 Cabe notar, porém, que em 1954 Foucault publica sua Introdução ao Sonho e Existência, obra de 
Ludwig Binswanger, texto que ele conheceu, provavelmente, através da leitura da Fenomenologia da 
Percepção (SABOT, 2013, p. 319). 
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retornaremos em seguida. Todavia, regressando à afirmação de Dosse, podemos 

perguntar: em qual Fenomenologia Foucault aplicou um golpe de misericórdia?  

Foucault não deixa claro à qual Fenomenologia ele endereça a sua crítica. 

Pelos seus textos e entrevistas, pode-se afirmar que elas se voltam notadamente à 

fenomenologia husserliana ou sartreana31 – exceto em O Nascimento da Clínica, no 

qual ele cita diretamente a tentativa da fenomenologia de opor-se ao positivismo na 

compreensão da experiência vivida, através da noção de corpo próprio (POTTE-

BONNEVILLE, 2008, p. 05-09)32. Como sabemos, todavia, o próprio Merleau-Ponty 

suplantará tal noção posteriormente. Ademais, Foucault jamais cita, por exemplo, a 

noção de carne ou de corpo estesiológico, presentes nas reflexões estéticas e 

ontológicas que já povoavam os últimos escritos de Merleau-Ponty. 

A última referência de Foucault à obra de Merleau-Ponty parece-nos ter 

sido um comentário sobre As aventuras da dialética (ERIBON, 1995, p. 130). Nessa 

ocasião, Merleau-Ponty desenvolveu algumas hipóteses levantadas em seus cursos 

no Collège de France, notadamente naqueles dos anos de 1953-1954, intitulados O 

problema da palavra e Materiais para uma teoria da história33. O tema do primeiro 

curso foi a linguagem em Saussure, e o do segundo o conceito de história.  

Todavia, desde seus cursos da Sorbonne34, Merleau-Ponty já falava de 

Saussure. Foucault revela, na entrevista Estruturalismo e pós-estruturalismo, tê-los 

assistido35. Recentemente, Judith Revel apontou a importância de ambas as 

                                                           
31 Para Phillipe Sabot (2014, p. 39), os ataques de Foucault dirigem-se mais a Sartre e a Merleau-Ponty 
que propriamente a Husserl. Acreditamos, porém, que a leitura foucaultiana destes dois expoentes da 
fenomenologia na França estava perpassada pela sua compreensão do fundador da fenomenologia, 
deixando mais ou menos explícito o seu distanciamento em relação a ele. Ademais, Foucault conhecia 
as diferenças entre as filosofias de Sartre e de Merleau-Ponty, tanto que não era aquele que lhe 
interessava – como a outros estudantes de seu tempo – mas este último. 
32 Béatrice Han chama atenção para as proximidades entre a introdução de O Nascimento da Clínica, 
centrada nas articulações entre o visível e o enunciável – como o é o primeiro capítulo de O Visível e o 
Invisível, sobre a fé perceptiva –, bem como com a atividade perceptiva tal como ela se mostrava na 
Fenomenologia da Percepção, chegando a nomear o texto foucaultiano de uma “‘fenomenologia da 
percepção’ aplicada” (HAN, 1998, p. 84). Reenvio o autor à nota de rodapé n. 5 da página 82, na qual 
ela, como nós, põe em relevo a dimensão histórica do conhecimento de Foucault sobre os últimos 
trabalhos de Merleau-Ponty (sobretudo no que concerne à linguagem), mas sublinha o fato de o autor 
não deixar claros, na referida introdução, os seus alicerces teóricos (HAN, 1998, p. 85). 
33 MERLEAU-PONTY, Maurice. Résumés de cours : Collège de France 1952-1960. Paris : Gallimard, 
1968. p. 33-56. 
34 ______. Psicologia e pedagogia da criança: curso da Sorbonne 1949-1952. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 
35 « [...] il y aurait là, je pense, un moment assez importante, le moment où Merleau-Ponty a rencontré 
le problème du langage. Et vous savez que les derniers efforts de Merleau-Ponty ont porté là-dessus ; 
je me souviens très bien des cours où Merleau-Ponty a commencé à parler de Saussure, qui, bien que 
mort il y avait environ cinquante ans, était tout à fait ignoré […] ». (FOUCAULT, 2001ac, p. 1253) 
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discussões merleau-pontyanas, desenvolvidas de modo peculiar em As Aventuras da 

Dialética. Para ela, é notória e decisiva a influência de Merleau-Ponty na edificação 

da noção de história em Foucault (REVEL, 2015, p. 123). Apesar disso, é possível 

sustentar que Foucault não chegou a conhecer suficientemente a obra de Merleau-

Ponty. Em seus últimos anos, a obra deste último ganhou um influxo absolutamente 

original, que embora estivesse sendo gerado anteriormente, não estava ainda 

explícito. Os escritos de Foucault não mencionam tais influxos. Além disso, eles não 

se relacionavam estritamente à linguagem, conforme Foucault sugere na entrevista 

supracitada.  

As críticas foucaultianas se concentram notadamente sobre a 

Fenomenologia enquanto “filosofia do sujeito”, que dava ao indivíduo um poder 

absoluto na constituição do sentido. Ora, para Saint Aubert (2013, p. 158), Merleau-

Ponty desde a Fenomenologia da Percepção começou a gestar a significação da 

noção de quiasma e empiètement – por meio da qual rejeitará o sujeito tal qual o 

concebeu Husserl36. Tal perspectiva é confirmada quando de sua candidatura ao 

Collège de France, em 1952, ocasião na qual o filósofo empreende uma revisão 

daquilo que foi realizado em suas duas grandes primeiras obras e afirma: “o sujeito 

da percepção não é este pensador absoluto” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 40).  

Em O filósofo e a sua sombra, a partir de sua própria compreensão da 

Quinta Meditação, Merleau-Ponty apresenta a ideia de uma consciência incorporada, 

na qual a distinção entre sujeito e objeto é embaçada. Ao deformar voluntariamente 

os conceitos husserlianos, ele cumpre, desse modo, seu propósito de “pensar o 

impensado” do fundador da Fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 259-261), 

levando-o aos limites desta corrente de pensamento, tarefa à qual ele já havia se 

direcionado desde Husserl nos limites da fenomenologia, curso de 1959-1960 

(MERLEAU-PONTY, 1968, p. 160). Tal perspectiva dispensa qualquer apriorismo 

acerca da constituição do sujeito, à medida que a atividade perceptiva desenvolve-se 

no mundo em suas relações sociais, culturais, históricas, afetivas, linguísticas, 

religando a unidade do sujeito com a do mundo (NÓBREGA, 2010b, p. 73).  

Parece-nos, por isso, que as críticas de Foucault à Fenomenologia são 

mormente dirigidas ao modo como a formulou Husserl. No limite, elas poderiam 

                                                           
36 Sobre o tema da rejeição à supracitada categoria, Saint Aubert cita as notas de trabalho de O Visível 
e o Invisível: “[...] o quiasma, a ‘imbricação’ intencional são irredutíveis, o que leva a abandonar a noção 
de sujeito” (MERLEAU-PONTY, 2012, p.2018; SAINT AUBERT, 2013, p. 158).  
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aplicar-se a um primeiro momento da obra de Merleau-Ponty (que, sabemos, já 

apresentava distanciamentos em relação a Husserl) – como nos parece indicar O 

Nascimento da Clínica –, mas não ao conjunto da obra merleau-pontyana.  É possível 

asseverar, na verdade, que o próprio Merleau-Ponty “se distancia definitivamente da 

fenomenologia, à qual ele oferece, então, a crítica mais pertinente e mais metódica” 

(IMBERT, 2005, p. 16) – crítica que, ao nosso ver, Foucault desconheceu37.  

Entretanto, mesmo seguindo seu próprio itinerário intelectual, Foucault 

tocou, algumas vezes, temas próximos às investigações de Merleau-Ponty, e 

reconhecerá o papel deste último na tarefa filosófica de diagnosticar o presente. Ao 

resenhar A Era das Rupturas, livro de autoria do jornalista Jean Daniel, Foucault 

(2001t, p. 783) reconhece a existência de um pensamento que “não cessa de pensar 

diferentemente as mesmas coisas [...]. Um tratado do pensamento móvel”. E, no fim 

de sua resenha, intitulada Por uma moral do desconforto, afirma ser “impossível [...] 

não pensar na lição de Merleau-Ponty e naquilo que constituía para ele a tarefa 

filosófica essencial”.  

A continuidade do texto, que resume a lição do seu ex-professor e revela, 

de certo modo, seu impacto sobre o exercício filosófico de Foucault, nós a escolhemos 

transcrever aqui inteiramente:  

Jamais consentir a estar completamente à vontade com suas próprias 
evidências. Jamais lhes deixar dormir, mas também não acreditar que 
um novo fato será suficiente para lhes derrubar; não imaginar que 
podemos mudar-lhes como axiomas arbitrários; lembrar-se de que, 
para lhes dar uma mobilidade indispensável, é preciso olhá-las à 
distância, mas também próximo e ao redor de si. Sentir que tudo o que 
percebemos é óbvio senão quando cercado por um horizonte familiar 
e mal conhecido, que toda certeza não é certa senão apoiando-se num 
terreno nunca explorado. O instante mais frágil tem raízes. Há aqui 
toda uma ética da evidência sem repouso, que não exclui, não 
obstante, uma economia rigorosa do Verdadeiro e do Falso; mas ela 
não se resume a isso. (FOUCAULT, 2001t, p. 787) (itálicos nossos) 

Olhar à distância e ao redor de si: atitude nevrálgica do pensamento 

merleau-pontyano, dado que esta atitude só é possível na conjugação entre a 

visibilidade e a motricidade próprias do fenômeno da incorporação. Vinte anos antes, 

                                                           
37 Em O Visível e o Invisível, a autocrítica merleau-pontyana aparece explicitamente: “Os problemas 
postos na Fenomenologia da percepção são insolúveis, porque ali parto da distinção ‘consciência’ – 
‘objeto’ [...] São esses problemas mesmo que se deve eliminar, perguntando: o que é o pretenso 
condicionamento objetivo? Resposta: é uma maneira de notar e exprimir um acontecimento da ordem 
do ser bruto” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 189). Para um maior aprofundamento sobre as relações 
entre Foucault e a Fenomenologia, cf. NALLI, Marcos. Foucault e a Fenomenologia. São Paulo: 
Loyola, 2006. 



43 
 

 

dizia o filósofo na entrevista Os escritores em pessoa: “Parece-lhes inconcebível que 

possamos estar, ao mesmo tempo, aqui e lá? Esta é, porém, a definição do filósofo, e 

mesmo aquela de homem” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 289). Suspende-se a atitude 

natural, fato que não se dá, como é patente, numa consciência separada do mundo, 

mas no fluxo mesmo da existência.  

Isto posto, talvez a melhor definição que Foucault daria para a lição oriunda 

da obra de Merleau-Ponty – até onde ele a conheceu – seria a de tratado do 

pensamento móvel. Um pensamento que conjuga a existência corporal, marcada pela 

mobilidade e pelo olhar, com atenção à interrogação da história e da liberdade dos 

homens – temas que reaparecerão anos mais tarde, assinala Revel (2015, p. 122), 

em Foucault. 

 Em Merleau-Ponty, porém, já se era possível entrever, pela sua incursão 

nas artes visuais e no cinema, bem como pela inseparabilidade desses temas de suas 

reflexões políticas, uma estética fenomenológica liberadora de uma ética (Cf. 

KRISTENSEN, 2006, p. 135). Foucault nomeou-a – apropriadamente, ao nosso ver – 

como uma ética da evidência sem repouso. Um ethos que amalgama o olhar e o 

movimento, combinação medular retomada por Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito.  

Assim entende-se não ser por acaso que, na primeira vez em que Foucault 

demora-se numa reflexão sobre a Aufklärung – a saber, na conferência O que é a 

crítica?, em maio de 1978, diante da Sociedade Francesa de Filosofia – ele indica ser 

a fenomenologia, em sua pergunta sobre a constituição do sentido, que proporcionou, 

na França, a discussão sobre as Luzes (FOUCAULT, 2015, p. 46). Sabemos que é 

um ethos, tipicamente moderno, que estará aí em questão, e a reflexão que acabamos 

de desenvolver nos leva a crer que Merleau-Ponty, definitivamente, participou da 

constituição desse ethos no pensamento de Foucault. 

De todo modo, cada um vai seguir um caminho que, mais ou menos 

fortemente, terá pontos de convergência. Refiro-me ao redirecionamento que ambos 

fazem da noção de experiência – e, portanto, dos modos pelos quais tornamos o real 

inteligível – o que só será possível graças às suas incursões em dimensões 

específicas do fenômeno da corporeidade – fenômeno que, em ambos, foi perpassado 

por um operador teórico central: o desejo.  

Foucault iniciou tal incursão desde a Vontade de Saber, mas foi a partir do 

curso de 1981, Subjetividade e Verdade, que a problemática aprofundou-se em torno 

da experiência de subjetivação; Merleau-Ponty fê-lo aproximando a fenomenologia da 
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psicanálise, num percurso de muitos anos. O desejo – e, no caso de Merleau-Ponty, 

também outros temas da psicanálise38 – permitiu a ambos um impulso original na fase 

final de suas obras, obras estas que foram abruptamente interrompidas por suas 

mortes prematuras39. 

Um breve adendo: no início da supracitada resenha, Foucault (2001t, p. 

783) retoma o tema do “jornalismo filosófico”, aquele que ele atribuirá ao pensamento 

de Kant em Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento? Ele conclui seu texto 

evocando a lição de Merleau-Ponty, acima transcrita. Seu ex-professor aparece, 

portanto, como um expoente pós-kantiano daquilo que ele chamará de diagnóstico do 

presente, esse trabalho que mistura jornalismo e filosofia.  

O diagnóstico próprio do pensamento de Merleau-Ponty, porém, será o de 

uma evidência sem repouso. Evidência e repouso: duas palavras que não poderiam 

ser mais próximas do que mais caracteriza a obra merleau-pontyana: o 

entrelaçamento da visão e do movimento. E é nesse quiasma que o filósofo encontrará 

meios para transformar a gramática tradicionalmente empregada para dizer o real, 

desde aquele Teeteto está sentado, de Platão. 

 

Um método para ver a experiência 

 

“Para além da orelha existe um som, à extremidade do olhar um aspecto, às pontas dos 
dedos um objeto – é para lá que eu vou. [...] À beira de eu estou mim. É para mim que eu 

vou. E de mim saio para ver. Ver o quê? ver o que existe.” 
(LISPECTOR, 2009, p. 163) 

 

Numa escola religiosa, dirigida por clérigos com suas batinas negras, surge 

uma figura que perturba o ambiente: uma travesti. As muitas e intensas cores de suas 

roupas contrapõem-se à negritude das sotainas clericais e à suavidade das cores dos 

vitrais nas paredes da entrada principal do prédio, por onde ela consegue entrar.  

À medida que ela sobe a escada, acompanhamos o barulho de seus saltos, 

única trilha sonora da elevação de seu corpo sensual, dúbio e profano que, num 

                                                           
38 O filósofo apresenta alguns desses temas no prefácio a L’ouvre et l’esprit de Freud, de A. Hesnard. 
Cf. MERLEAU-PONTY, M. L’ouvre et l’esprit de Freud. In : ______. Parcours deux :1951-1961. 
Lagrasse : Verdier, 2000. 
39 É interessante observar como, já no curso Subjetividade e Verdade, de 1981, Foucault esboçava as 
grandes linhas da experiência de subjetivação desencadeada pelo Cristianismo. Tal experiência iria ser 
desenvolvida no último volume previsto da História da Sexualidade, que seria nomeado As confissões 
da carne. A figura da carne, assim, estaria presente de modo particular no fim da obra de Foucault 
(FOUCAULT, 2014, p. 1601-161; GROS, 2014b, p. 320).  
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relance, aparece entre os corpos sagrados dos santos nos vitrais. Este seu modo de 

andar, de falar, de olhar, de gesticular, de se movimentar é a sua “maneira de habitar 

o mundo” – como a mulher que impressionou Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY, 

1969, p. 83-84; 2004b, p. 84).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1, 2 e 3: Ignazio 

 

A travesti chama-se Ignazio. Ela invade a sala do diretor. A tensão toma 

conta do ambiente. Ela lhe entrega a própria história de vida, escrita por ela mesma, 

com todos os segredos dos anos em que foi aluno daquela escola. Em seguida, em 

troca do silêncio, chantageia o clérigo, dizendo querer dinheiro para obter “uma vida 

melhor e um corpo melhor” (MÁ..., 2004, cap. 1).  

Algumas cenas após, outro religioso, o Pe. José, entra na sala e, já 

havendo reconhecido Ignazio e entendido seus planos, mata-a, uma vez que ela era 

claramente um perigo para a congregação, haja vista que pretendia revelar toda a 

história de alguém que, ao invés de ter sido objeto de cuidado, foi alvo de abuso por 

parte de um outro alguém que a ele deveria educar. No fim da cena, após imobilizá-

la, atá-la à cadeira e impedi-la de falar, o padre quebra o seu pescoço. Por fim, diz: 

“Eu me ocupo de fazer desaparecer o corpo” (MÁ..., 2004, p. cap. 1). O Pe. Manolo, 

por sua vez, visivelmente abalado, acolhe o corpo sem vida e dá-lhe a absolvição. 

Essas cenas são parte do filme Má Educação, produzido e dirigido por 

Pedro Almodóvar. Elas ilustram bem o local ocupado pelo cinema no presente 
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trabalho: sua intrínseca associação ao objeto de pesquisa, à tese defendida e aos 

seus objetivos. Mas a imagem, sobretudo em sua modalidade cinematográfica, 

também está vinculada ao método adotado para guiar o modo como investigamos a 

problemática, método este inspirado na fenomenologia de Merleau-Ponty.  

Tal metodologia preocupa-se em “fazer ver a ligação do sujeito e do mundo, 

do sujeito e dos outros, ao invés de explicá-la” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 74) 

(itálico do autor). E é por isso que, na introdução deste texto, referíamos à substituição 

do livro pelas imagens. Este pressuposto se traduzirá, ao longo do escrito, no 

movimento de fazer elevar os conceitos através das imagens, ao tomar as cenas como 

uma espécie de substitutos das categorias. 

 A partir de agora, apresentaremos a nossa abordagem metodológica em 

três momentos: inicialmente, expomos o nosso envolvimento com a fenomenologia 

merleau-pontyana e o modo como aí nos inspiramos para organizar nosso método de 

pesquisa. Explicamos, em seguida, o roteiro que utilizamos para nos ajudar a ver a 

problemática no corpus de filmes. Posteriormente, apresentamos os critérios de 

organização de tal corpus, bem como uma síntese de casa filme, restringindo-nos aos 

aspectos que, nessa ocasião, interessam ao nosso olhar.  

Se é possível afirmar que, no contexto de uma Filosofia do Corpo, “o corpo 

mesmo torna-se um princípio de método e de pesquisa, relativamente ao 

conhecimento de si e às relações com os outros e com o mundo” (ANDRIEU, 2010a, 

p. 07), a fenomenologia de Merleau-Ponty manifesta-se como uma materialização 

desse pressuposto. Desde A Estrutura do Comportamento, o filósofo engendra seu 

pensamento a partir da psicologia experimental, da biologia, da neurologia (Goldstein, 

Mouchotte).  

Seguir-se-ão diálogos com a linguística (Meillet, Gelb e Saussure), com a 

etologia animal, com a psicopatologia e, posteriormente, com a psicanálise e a 

psicologia da criança. É notória, então, a sua disposição em encontrar no próprio corpo 

um princípio epistemológico absolutamente singular. “Nós não podemos estudar o 

corpo como estudamos uma coisa qualquer no mundo” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 

303), diz o filósofo na entrevista A filosofia e a política são solidárias, ao jornal Le 

Monde. 

Inspirar-se numa fenomenologia específica – a de Merleau-Ponty – para a 

organização de nosso método exigiu-nos “incorporar a atitude ancorada na 

experiência vivida [...] com o intuito de compreendê-la” (NÓBREGA, 2010b, p. 38). 
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Embora tenha proximidades com o pensamento iniciado por Husserl, a fenomenologia 

do filósofo francês é distinta do fundador desta corrente desde a sua gênese. A 

introdução da Fenomenologia da Percepção já anunciava que o gesto fundador da 

fenomenologia de Husserl – a redução – é, ao menos em sua versão completa, 

impossível (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10).  

Desse modo, embora a filosofia de Merleau-Ponty dialogue com o método 

husserliano, não há uma identificação metodológica com ele. Como afirma na mesma 

entrevista supracitada, desde o início de sua pesquisa esboçava-se um divórcio em 

relação a Husserl (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 393). Ademais, salientamos que 

nossa organização metodológica inspira-se, isto é, toma como referência certas 

indicações oriundas da fenomenologia de Merleau-Ponty, mas não a adota, strictu 

sensu, como método. Assim sendo, não nos interessa aqui, fazer uma descrição da 

atitude da redução, tão característica do método fenomenológico, sobretudo a partir 

de Husserl. 

Associar automaticamente ambos os autores seria ignorar todo o conjunto 

de influências prévias sobre a gestação do pensamento de Merleau-Ponty. Se é certo 

que podemos aproximá-lo da fenomenologia dita tradicional por meio da referência ao 

vivido da consciência – isto é, a experiência irredutível em primeira pessoa – este 

vivido teve nele, como vimos, inspirações diferentes. Uma delas, e talvez a mais forte 

inicialmente – ao menos no que concerne à organização de um método a partir do 

filósofo – foi a da Psicologia da Forma, a Gestalt40.  

O filósofo, porém, não nos deixou uma sistematização dessa metodologia, 

e não podemos localizá-lo especificamente em um único texto (COLONNA, 2014, p. 

67-76). Entretanto, no texto O Cinema e a Nova Psicologia41 encontramos pistas 

                                                           
40 As noções de forma e de estrutura, tais como propostas pela Gestalt, aparecem no pensamento de 
Merleau-Ponty como “conceitos mediadores que permitem pensar a implicação recíproca do sentido 
perceptivo e do sentido linguístico” (COLLOT, 1997, p. 25). Com a Gestalt, o filósofo iniciará uma 
liberação da atividade expressiva dos a priori kantianos, distanciando, assim, “a síntese transcendental” 
e preparando “as operações prolépticas da sensibilidade” (IMBERT, 1997, p.65; p. 78), tarefa que o 
autor desenvolverá do início dos anos cinquenta até a sua morte. Sabemos que ele se distanciará de 
algumas implicações da noção no que concerne à compreensão do funcionamento da percepção 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 30-31), notadamente no que concerne à “concepção tradicional do 
percebido como objeto determinado, subordinando o aparecer das coisas percebidas ao ser 
absolutamente positivo” (CAMINHA, 2010, p. 116). O essencial extraído da Gestalt, porém, 
permanecerá: o ser como transcendência que escapa à inscrição absoluta no sujeito ou no objeto, ao 
segregar figura e fundo e dando-se como latência (LEFORT, 1978, p. 144; MERLEAU-PONTY, 2012, 
p. 192-193). 
41 Este texto foi escrito por ocasião de uma conferência no Institut des Hautes Études 
Cinématographiques, em 13 de março de 1945. Trata-se do mesmo ano de publicação de sua tese, A 
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metodológicas, inspiradas justamente na Gestalt, que nos auxiliam a organizar o 

exercício do nosso olhar – conforme já demonstramos em outra ocasião (LIMA NETO; 

NÓBREGA, 2015).  

Toda a obra de Merleau-Ponty pode ser compreendida como a explicitação 

de uma maneira de compreender o fenômeno da encarnação, isto é, o fato e as 

implicações de sermos corpo. Sua fenomenologia propõe-se pensar as sensações e 

o campo do visível por meio do corpo: nos gestos, no olhar, nas posturas, no 

movimento, nas ligações com o espaço, nas relações humanas – consigo, com os 

outros, com a natureza, a partir de sua inserção numa determinada conduta, manifesta 

por meio de olhares, movimentos, gestualidades (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 74). 

Esse conjunto de categorias, na verdade, oferece-nos um suporte para 

empreendermos uma reflexão cujo fim é uma ontologia do sensível.  

Os objetos do mundo – os sensíveis – oferecem uma espécie de problema 

a ser resolvido pelo sujeito da percepção – que, em nosso caso, é também 

pesquisador. É graças ao olhar e à motricidade – isto é, à uma atitude corporal – que 

a resolução desse problema é viabilizada (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 279-289). Em 

Merleau-Ponty, “os movimentos acompanham nosso acordo perceptivo com o mundo. 

Situamo-nos nas coisas dispostos a habitá-las com todo nosso ser. As sensações 

aparecem associadas a movimentos e cada objeto convida à realização de um gesto” 

(NÓBREGA, 2008, p. 142). Nota-se que, nessa perspectiva, não tomamos a 

sensibilidade como produtora de uma ideia confusa do mundo. A percepção diz 

respeito a um mundo percebido onde os objetos e os acontecimentos possuem 

significados variados, conforme os contextos distintos em que ela se desenvolve.  

Explorando a relação entre corpo, percepção e conhecimento em Merleau-

Ponty, Nóbrega salienta que, a partir de sua incursão na fenomenologia, o autor 

redimensiona a compreensão tradicional sobre tal tríade. Os processos sensório-

motores e a circularidade aí presentes, por meio do fenômeno da sinergia, revelam 

um novo dado: “Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; quando 

sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único de 

seu movimento” (MERLEAU-PONTY, 2010, p. 312). Assim, refutando a causalidade 

da atividade perceptiva, não há mais representação (de algo exterior no interior da 

consciência), “mas criação, novas possibilidades de interpretação das diferentes 

                                                           
Fenomenologia da Percepção, na qual o autor aprofunda-se na reelaboração da noção de percepção, 
que ele retoma nas linhas iniciais de O cinema e a nova psicologia.  
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situações existenciais” (NÓBREGA, 2008, p. 142), que se dão sempre a partir do 

corpo-sujeito da percepção.   

Esses pressupostos gerais da fenomenologia merleau-pontyana ajudam-

nos a melhor compreender o nosso aporte com o texto O cinema e a nova psicologia.  

Conforme ressaltamos, a abordagem aqui efetuada com a fenomenologia de Merleau-

Ponty permitiu a organização do nosso olhar. Somos conscientes, todavia, de que a 

natureza e o inacabamento próprio do fenômeno expressivo não nos permite traçar 

fórmulas que lhe aprisionem. A partir do referido texto, doravante, assinalamos 

algumas indicações de ordem metodológica, indissociáveis da teoria, concernentes 

ao modo que nos aproximamos das telas – e do problema em tela. 

Nessa ocasião, o autor estabelece, primeiramente, as diferenças entre a 

Psicologia Clássica e a nova Psicologia, a partir de certas relações que 

estabelecemos com o mundo e com os outros; em seguida, ele recorre ao exemplo 

do cinema para demonstrar como atua, de fato, a nova psicologia. Ora, tanto o cinema 

quanto o pensamento de Merleau-Ponty tomam a experiência perceptiva do mundo 

como uma de suas preocupações nodais (CHATEAU, 2010, p. 96).  

É neste suporte artístico que o filósofo encontra uma experiência 

privilegiada daquilo que mais caracteriza a expressão: a articulação dinâmica entre 

movimento e visão. Destacamos, nas linhas seguintes, cinco aspectos oriundos dessa 

dinâmica oriunda da fenomenologia merleau-pontyana. Eles se configuram como uma 

tentativa de associar-se à injunção de Merleau-Ponty na Fenomenologia da 

Percepção: “é preciso começar por recolocar o pensamento entre os fenômenos da 

expressão” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 258). 

Primeiramente, é preciso ver o conjunto. Na perspectiva merleau-pontyana, 

é o conjunto da imagem enquanto tal que deve ser vislumbrado. Os nossos olhos, 

através da retina, realizam um trabalho de reestabelecimento da homogeneidade do 

campo visual.  Não há um paralelismo entre a sensação e uma determinada excitação 

nervosa da retina, o que formaria, como que pela montagem de um mosaico ou um 

quebra-cabeça, na visão. O que vemos “não são elementos justapostos, mas 

conjuntos” ou “sistemas de configurações” (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 63). O 

papel principal do nosso conhecimento sensível, por isso, é dado à percepção, pois é 

por meio dela que podemos apreender sensivelmente o fenômeno em seu conjunto 

(CARBONE, 2011, p. 86). O filme, afinal de contas, é um “objeto a perceber” 

(MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 68) (itálico nosso).  
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Assim, não se pode compreender uma cena enquanto soma de vários 

elementos, como se a percepção se desse por adição de partes, as quais se juntam 

e nos dão, justamente por juntar-se, um significado. Uma imagem cinematográfica é 

um alinhamento de certas relações do mundo diante de nós, do nosso olhar. Dirigir-

se a ela não exigirá uma operação da inteligência com vistas a decifrar o quebra-

cabeça supostamente nela presente. Não se trata de fazer um jogo de ligação entre 

signos e significados, entre sensações e julgamentos. Olhar a imagem nos exigirá 

uma atitude de desprendimento: é preciso deixar que a integridade da cena se 

organize diante do olhar, resistindo à tentação de isolar seus elementos para, depois, 

somá-los. 

Em segundo lugar, assumimos que todos os sentidos percebem 

conjuntamente. Merleau-Ponty cita o exemplo dos cegos, que representam as cores 

por meio de sons. Aí, não são os sentidos separadamente que estão em jogo. Ao 

contrário, é nítido que “eu percebo de uma maneira indivisa com o meu ser total, [...] 

eu apreendo uma única maneira de existir que fala, ao mesmo tempo, a todos os meus 

sentidos” (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 63). A nossa atitude não será a de liberar ou 

interpretar os sentidos escondidos, formando a unidade da percepção por meio de 

sua inteligência.  

Nosso esforço consistirá em, dirigindo-se à imagem, perceber que a 

tendência de todos os seus objetos é a constância e a estabilidade, que se dá pela 

configuração do próprio campo visual. Isto quer dizer que “quando eu percebo, eu não 

penso o mundo; ele se organiza diante de mim” (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 65)42. 

Perceber com Ser inteiro nos exigirá, portanto, a consciência de que o campo visual 

é campo corporal. É a relação do corpo com o mundo, com os seus arredores – aqui 

representado nos seus sentidos e movimentos – que determinará a atividade 

perceptiva. 

Em terceiro lugar, a fenomenologia de Merleau-Ponty nos ensina a olhar 

com o corpo. A Psicologia Clássica fazia uma distinção entre observação interior 

(introspecção) e observação exterior. Os fatos psíquicos – como os sentimentos de 

vergonha, medo, cólera e amor por exemplo – só podiam ser analisados a partir da 

                                                           
42 Para explicar sua afirmação, Merleau-Ponty recorre a dois exemplos: o movimento do trem e o do 
campanário com as nuvens. Para ele, quando o olhar se demora sobre um objeto, este lhe parecerá 
fixo; todavia, se o espectador desvia o olhar, ele perderá este significado. Não se trata, por isso, de 
uma escolha arbitrária causada por uma operação da inteligência, que escolhe um ponto de referência 
(MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 65-66). 
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dimensão interior, já que eram compreendidos como pertencentes à psique dos 

indivíduos, sendo acessíveis somente a eles.  Já a nova Psicologia afirma que a 

observação interior não dava muito a conhecer, posto que nos oferecia somente 

traços simples dos referidos fatos psíquicos. Era preciso, na verdade, compreendê-

los a partir das relações que o indivíduo estabelece com os outros e com o mundo. 

Como fazê-lo? 

Merleau-Ponty dirá que os fatos psíquicos não estão “escondidos no mais 

profundo da consciência dos outros; são tipos de comportamento ou estilos de 

conduta visíveis de fora. Eles estão sobre este rosto ou nestes gestos, e não 

escondidos por trás deles” (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 67) (itálico do autor)43. A 

busca pelo sentido dos sentimentos, emoções, afetos, passará, portanto, pelo nosso 

olhar sobre o corpo: é preciso ler os seus gestos e atitudes. As relações que 

estabelecemos com o mundo, com os outros e aquelas que os outros estabelecem 

conosco não são aí apreendidas de modo indireto, como que por um atalho.  

Quando o filósofo afirma que o sentido está no gesto, dando ênfase à 

preposição, é porque é no corpo mesmo ele habita, não por superposição, mas pela 

natureza mesma do corpo. Uma vez que a nossa experiência de incorporação é 

inseparável do mundo da expressão, e sendo a percepção um modo de acesso ao 

ser, no nosso corpo está implicado tudo que nós somos (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

46). Assim, “pensamento e linguagem relacionam-se com a expressão do ser no 

mundo” (NÓBREGA, 2008, p. 86). Interior e exterior se misturam, e o homem é visto 

de fora44. 

Em quarto lugar, é preciso dar atenção aos tempos e ritmos. Quando 

voltamo-nos ao filme enquanto “objeto a perceber”, temos de nos lembrar que a 

percepção dele se dá do mesmo modo que a percepção sustentada pela nova 

psicologia – isto é, a partir da noção de conjunto – conforme assinalamos 

                                                           
43 Merleau-Ponty retoma essa perspectiva em outras ocasiões. Na Prosa do Mundo, ele o faz em A 
ciência e a experiência da expressão: “Não podemos imitar a voz de alguém sem retomar alguma coisa 
de sua fisionomia e, enfim, de seu estilo pessoal. Assim, a voz do autor termina por induzir, em mim, o 
seu pensamento” (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 19). Também O fantasma de uma linguagem pura 

revela o mesmo argumento: “Eu mostro fora de mim um mundo que já fala, como eu mostro com o 
dedo um objeto que já estava no campo visual dos outros. Dizemos que as expressões da fisionomia 
são equívocas por si mesmas, e que esta vermelhidão do rosto é para mim prazer, vergonha, cólera, 
calor ou vermelhidão orgíaca segundo o que a situação indica” (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 12). 
44 O homem visto de fora é o título de uma das conferências radiofônicas gravadas por Merleau-Ponty 
para o Programa Nacional da Radiodifusão Francesa (RDF) no fim de 1948. Nesta, ele apresenta 
argumentos semelhantes aos adotados em O cinema e a nova psicologia. Cf. MERLEAU-PONTY, 
Maurice. L’homme vu du dehors. In: ______. Causeries 1948. Paris : Éditions du Seuil, 2002. p. 45-47.  
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anteriormente. Ademais, ainda é preciso atentar para uma outra característica central. 

Para Merleau-Ponty (1996b, p. 69), “o filme não é uma soma de imagens, mas uma 

forma temporal [...]. O sentido de uma imagem depende, portanto, daquelas que a 

precedem no filme, e sua sucessão cria uma nova realidade que não é a simples soma 

dos elementos empregados” (itálico do autor). As imagens só serão corretamente 

vislumbradas, portanto, se considerarmos o seu caráter de forma temporal.   

Ver o filme a partir desta perspectiva nos faz lembrar que ele não pode ser 

reduzido, simplesmente, a uma sequência de imagens. Estar atento ao tempo exigirá 

considerar a duração de cada imagem, e essa só poderá ser bem analisada caso seja 

visualizada a partir de sua inserção no ritmo do filme, isto é, em união com as imagens 

que a precederam, com seus próprios ritmos, e as que lhe sucederão. Nesse sentido, 

prestar atenção à montagem enquanto síntese dos vários elementos nos planos 

filmados é importante. Isso não quer dizer, contudo, que não podemos nos deter sobre 

uma imagem específica do filme. Na perspectiva assumida, o que seria contraditório 

é tomar a imagem isoladamente, separando-a do tempo e ritmo. Só enquanto forma 

temporal o filme pode adquirir sua “expressão original”45.  

O quinto e último aspecto a ser sublinhado constitui-se na atenção aos 

diálogos, músicas e silêncios. As palavras presentes nos diálogos, a trilha sonora e 

os ruídos do filme, bem como os silêncios, formam um todo inseparável com a 

imagem. Esta última é transformada graças aos referidos componentes. As palavras 

e os silêncios podem promover ou não um maior efeito da imagem.  

A música, por sua vez, não é um adorno justaposto à cena, mas deve ser 

a ela incorporada. Não é uma mera representação dos sentimentos ou pensamentos 

dos personagens, mas um artefato que “torna, enfim, fisicamente sensível o ritmo 

interno da imagem” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 72). Ou, como já estava expresso 

na Fenomenologia da Percepção, a música não é uma peça a ser unida a outras, 

como num quebra-cabeça dos sentidos; seu sentido não está nas notas separadas; 

ela investe o espaço, desloca-o, mina-o, com ele, tem a pretensão de alcançar o ser 

total (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 209-210; p. 256; p. 303-304).  

Quando nos detemos sobre estes outros componentes da cena – os 

diálogos, as músicas e os silêncios – não deve se perguntar se eles querem dizer algo 

                                                           
45 “ [...] a adição de um plano e de um outro plano leva não à adição do sentido do qual eles são 
portadores, mas a sua multiplicação”, afirma o diretor e estudioso do cinema Vincent Pinel (1996, p. 
255), corroborando com a postulação de Merleau-Ponty.  
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que a imagem ainda não disse ou que ela esconde. É preciso centrar-se, por outro 

lado, no conjunto indiviso da imagem. É ele que “nos diz alguma coisa muito precisa, 

que não é nem um pensamento nem uma lembrança dos sentimentos da vida” 

(MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 72).  

O campo visual e não o aparelho óptico; o emprego dos vários sentidos e 

as suas implicações; o envolvimento da postura e do gesto na visão; o ritmo fílmico 

desempenhando no contexto da montagem uma função paralela ao do tempo de uma 

aula ou de outras estratégias de ensino; o envolvimento dos sons nas estratégias de 

informação e informação ligadas a um regime sensorial: em resumo, esses são os 

cinco critérios oriundos de O Cinema e a Nova Psicologia, e é por meio deles que 

estabelecemos uma ligação entre o olhar, a visibilidade fílmica e a experiência 

educativa – categorias centrais de nossa tese.  

É preciso reforçar que tais critérios, ao permitir a organização de nosso 

método, estabelecem um apoio para galgar dois passos centrais no desenvolvimento 

e demonstração da tese – que, na verdade, estão interligados pelo olhar do 

investigador. Primeiramente, eles manifestam um outro modo de aproximar-se do real, 

diferentemente daquele estabelecido por Platão com o Teeteto; em segundo lugar, 

eles estabelecem o vínculo entre a teoria e a metodologia, possibilitando um acesso 

adequado ao material empírico – o corpus fílmico.   

Uma outra lógica do fenômeno – isto é, uma outra fenomeno-logia – 

emerge. Agora, porém, ela está fundada na convocação do movimento do corpo em 

sua virtualidade fílmica, abrindo o campo filosófico a outras frentes. Nesse novo 

comércio pedagógico, a sensibilidade não nos dá uma ideia confusa do mundo – como 

pensavam os adeptos do pensamento de Descartes ou os positivistas, dada a relação 

das sensações com o corpo e com a subjetividade, compreendidos como fontes de 

erro. A percepção diz respeito a um mundo percebido onde os objetos e os 

acontecimentos possuem significados variados, conforme os contextos distintos em 

que ela se desenvolve.  

As cenas cinematográficas, enquanto participantes do sensível, amplificam 

nosso olhar, alteram nossa percepção, nos retiram da paisagem comum para nos 

permitir ver de outras maneiras. Nelas, histórias são contadas em um tempo e em um 

espaço dilatados da percepção cotidiana, fazendo com que o real se ofereça enquanto 

dobra, numa outra modalidade, nas telas. Não se trata, aqui, de uma cópia da “vida 

real”. Em ambos – no cinema e no real – a materialidade do corpo, a potência do 
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sensível, se manifesta e se oferece ao pesquisador como maneira privilegiada de 

pensar diferentemente. 

De acordo com Baecque (2009, p. 481), “a própria matéria do filme é o 

registro de uma construção espacial e de expressões corporais. Registrar com o 

auxílio de uma câmera, corpos que se relacionam em um espaço, eis a definição 

dessa organização formal chamada cinema”. Nos filmes, o corpo do cotidiano 

prolonga-se em corpos extraordinários que nos dão a perceber de modo mais 

aguçado e assim nos fazem refletir sobre nossa condição corpórea, humana, seja em 

situações da vida privada seja em situações sociais mais abrangentes.  

O filme cinematográfico é também um arquivo de corpos e de 

acontecimentos que nos transporta para realidades e mundos compartilhados pela 

presença perceptiva, despertando nossas sensações e provocando nossa reflexão 

sobre temas, acontecimentos, emoções, entre outros aspectos que permeiam a vida 

e a existência humanas. Essa dimensão perceptiva da imagem em movimento no 

cinema propicia outros regimes de visibilidade e de expressão para o corpo e para o 

exercício de pesquisa. 

Isto posto, é notório o imbricamento entre a teoria e a metodologia em 

nosso trabalho. Elas não são, para nós, momentos estanques da investigação e da 

escrita; são, na verdade, pelo recurso à imagem, unificadas num mesmo movimento 

do pensamento. Como lembram Maniglier e Zabunyan, não pretendemos fazer a 

filosofia tomar a arte – especificamente o cinema – como objeto. Não usamos a arte 

como ilustração do pensamento.  

Embora sejamos cônscios das especificidades da natureza da teoria e da 

metodologia na construção da pesquisa, optamos por não “pôr face a face (...) as 

operações – do conceito, de um lado, da imagem do outro –, confrontar as obras 

filosóficas e as obras cinematográficas [...] como duas perspectivas que abordam o 

mesmo problema em função de seus respectivos modos de expressão” (MANIGLIER; 

ZABUNYAN, 2011, p. 07).   Ao contrário, quisemos provocar um “curto-circuito” 

(MANIGLIER; ZABUNYAN, 2011, p. 06) no qual tanto a filosofia quanto o cinema saem 

transformados. Igualmente transformado sai o espectador, pelos efeitos do choque 

que esse curto-circuito causa nas ideias através do corpo, e vice-versa (BELLOUR, 

2009, p. 139). 

Desse modo, nas fronteiras entre o olhar e o pensamento situa-se o modo 

por meio do qual articulamos a teoria e a metodologia, o que se deu por meio do roteiro 
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para a análise das cenas46. Este roteiro se apresenta como possibilidade para se 

perceber os usos e investimentos do corpo, as fisionomias, o esquema corporal, a 

gestualidade e outros aspectos relacionados ao movimento e à cultura. O exercício 

do olhar contribui para ampliar a percepção sobre a corporeidade, permitindo-nos a 

compreensão das significações que nos ajudam a ver diferentemente a problemática. 

O roteiro organiza-se em três partes: na primeira estão elencados, de modo 

descritivo, aspectos relativos à técnica cinematográfica; na segunda, estão 

estabelecidos aspectos mais amplos concernentes ao objeto de pesquisa, de modo 

geral; na terceira, os aspectos relativos ao referido objeto são vislumbrados de modo 

específico através de cenas. 

Conforme Aumont (2007) e Martin (2007), a técnica cinematográfica 

apresenta elementos tais como: o argumento, o foco narrativo, a trilha sonora e a 

sonorização, a fotografia e o movimento de câmera. O argumento diz respeito ao 

sumário da história, motivação dos personagens, enredo. Já o foco narrativo envolve 

a perspectiva da qual a história é contada (subjetiva – visão personagem ou objetiva 

quando centrada em fatos exteriores).   

A trilha sonora e a sonorização englobam a parte musical, efeitos sonoros, 

ruídos, diálogos ou falas, silêncios, som em off ou real. Já a fotografia diz respeito às 

cores, tons predominantes, contraste (luz e sombra), efeitos de iluminação (foco, 

penumbra, etc.). O movimento da câmera envolve o enquadramento e os planos, a 

animação, efeitos gráficos, trucagem, fusão.  Os planos abrangem o plano geral; plano 

médio (pessoas, objetos); primeiro plano (rosto); americano (do rosto até a cintura), 

plongée (mergulho), contra-plongée, traveling (panorâmica). O leitor encontrará tais 

aspectos na primeira parte da ficha. 

Na segunda e terceira partes, os indicadores de análise são originários dos 

critérios expostos em O cinema e a nova psicologia. Como vimos, aí o filósofo dirá 

que os fatos psíquicos não estão “escondidos no mais profundo da consciência dos 

outros; são tipos de comportamento ou estilos de conduta visíveis de fora. Eles estão 

sobre este rosto ou nestes gestos, e não escondidos por trás deles” (MERLEAU-

PONTY, 1996d, p. 67) (itálico do autor). Devido à sua própria compreensão de 

                                                           
46 O roteiro inspirou-se na ficha produzida pelo Laboratório VER para a pesquisa Visibilidades do Corpo 
e da Cultura de Movimento Urbana. Cf. NÓBREGA, Terezinha Petrucia. Visibilidades do Corpo e da 
Cultura de Movimento Urbana (Relatório de Pesquisa). Natal, 2011. O roteiro produzido para a nossa 
pesquisa pode ser encontrado nos anexos. 
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corporeidade, que borra as fronteiras do dentro e do fora, do visível e do invisível, 

poderíamos dizer que tais estilos de conduta serão por nós visualizados, de modo 

amplo, a partir do esquema corporal.  

O trabalho realizado na segunda parte sintetiza o diálogo com os aspectos 

teóricos provenientes das filosofias de Foucault e Merleau-Ponty no que concerne ao 

filme em geral, com vistas a oferecer pistas para as questões da pesquisa. Na terceira 

parte, porém, é que se localiza nosso maior interesse, posto que aí, por meio da 

descrição de cenas específicas, empreendemos a busca pelo sentido dos estilos ao 

qual se refere Merleau-Ponty e que exigiu um exercício mais apurado do nosso olhar. 

A escritura filosófica que praticamos, inspirados na fenomenologia de 

Merleau-Ponty, baseia-se na atitude de admiração diante do mundo. Essa mesma 

surpresa que invadiu Teeteto, causando-lhe vertigem em seu diálogo com Sócrates. 

Este, por seu turno, assevera-lhe ser este espantamento a iniciação à atitude filosófica 

(Cf. PLATÃO, 2007, p. 63). Tal postura distancia-nos da atitude natural para retornar 

às coisas. Esse distanciamento, porém, não é um sobrevoo de um espírito absoluto 

sobre o mundo. É impossível instaurar uma relação completamente objetiva com este, 

pois nele já estamos situados e, antes das teorizações, o mundo já está aí como 

paisagem para nós.  

Trata-se, na verdade, de um exercício perceptivo que se traduz na 

descrição (CAMINHA, 2010, p. 33-35; NÓBREGA, 2010b, p. 39). Esta, em Merleau-

Ponty, se desenhará gradativamente, ao longo de sua obra, no horizonte de uma 

articulação cada vez mais profunda entre o movimento e a visibilidade: descrever se 

constituirá numa atividade daquele que está no mundo para percorrê-lo com o olhar 

(MERLEAU-PONTY, 2010, p. 04) 

Instalando-nos nesse horizonte, a descrição por nós praticada com a 

apreciação dos filmes passa pelo olhar sobre certos indicadores corporais: gestos, 

usos do corpo, posturas, fisionomias, posições, vestimentas, olhares, ângulos, focos, 

emoções, expressões, cores, afetos, sexualidade, condutas, movimentos, tempos, 

ritmos, proximidades, voz, distâncias. As relações que estabelecemos com o mundo, 

com os outros e aquelas que os outros estabelecem conosco não são aí apreendidas 

de modo indireto, como que por um atalho. Quando o filósofo afirma que o sentido 

está no gesto, dando ênfase à preposição, é porque é no corpo mesmo ele habita, 

não por superposição, mas pela natureza mesma do esquema corporal.  
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Por meio da descrição, o nosso intento foi o de considerar a imagem e, 

dela, conforme anunciamos anteriormente, fazer emergir os conceitos47. Voltando 

nosso olhar às coisas mesmas, buscamos manifestar pela escritura os significados 

nelas presentes, que, como ressalta Nóbrega (2010, p. 40), nem sempre são 

conscientes ou verbalizados, mas que o olhar do pesquisador, enredado na 

sensibilidade, ressignifica e confere outros interesses epistemológicos.  

Como sabemos, desde a Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty 

reivindica o status de gesto à linguagem, status que é visível na prática de sua própria 

escritura. O apelo às metáforas, a música, às imagens da pintura e da literatura 

modernas demonstram seu recurso à inteligência aí inventada. A sua descrição 

desliza entre as pessoas: do eu – que não é portador da verdade fenomenológica – o 

filósofo chega ao ele e faz, desse encontro, “emergir um nós, que vem atestar a 

pregnância da intersubjetividade como validação inter-sensível da experiência” (itálico 

nosso). A escritura de Merleau-Ponty apresenta esse critério de qualidade da 

descrição fenomenológica que é a “sensibilidade intersubjetiva encarnada” (DEPRAZ, 

1997, p. 49), cujas fontes ele encontra na expressão artística e literária.  

Com ele, assumimos o nosso papel de pesquisadores-espectadores, 

aproximando-nos da imagem e do processo por ela desencadeado nos personagens 

e em nós. O uso da primeira pessoa do plural que fazemos ao longo do texto está 

ligado tanto ao papel de espectador quanto ao de pesquisador, mas também, posto 

que o texto se mostra enquanto cena, nesse nós a própria imagem está incorporada. 

O resultado desse exercício descritivo será visto ao longo da segunda cena desta 

tese, findando por dar a ver ao leitor os cenários do corpo na educação48. 

 

O corpus visto 

“Ouvi: que vossos olhos se inundem.” 
(HILST, 2003, p. 128) 

 

                                                           
47 Não há unicidade quanto à prática da escritura fenomenológica. Outras maneiras de efetuá-la são 
possíveis, como as praticadas por Heidegger, Husserl, Sartre, Levinas ou Henry. Enviamos o leitor 
DEPRAZ, Nathalie. La description en question : pratiquer une écriture phénoménologique. In : ______. 
Comprendre la phénoménologie : une pratique concrète. Paris : Armand Colin, 2012. p. 133-152. 
48 Para o exercício da escritura fenomenológica, tivemos como mediação as obras do próprio Merleau-
Ponty mas também a mediação oral e escrita de Petrucia Nóbrega, por meio das orientações e da 
leitura dos seus artigos e livros. Um dos frutos desse exercício foi o artigo supracitado (LIMA NETO; 
NÓBREGA, 2015).  
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Por fim, para encerrar a apresentação do modo como olhamos o corpo, 

exporemos o corpus visto. O critério central para a escolha dos filmes foi a 

possibilidade de, neles, encontrar imagens do corpo na escola, pois aí temos de 

maneira privilegiada um dos espaços educativos principais de nossas sociedades 

ocidentais. Essas imagens visibilizam o problema de pesquisa antes anunciado, a 

saber, o da negligência da potência epistemológica do corpo na Educação.  

Concentramo-nos em filmes nos quais o corpo na escola era explorado de 

modo mais explícito, claro, perceptível, palpável – mesmo que, a priori, não 

soubéssemos se a tese anunciada a partir das filosofias de Foucault e Merleau-Ponty 

se confirmaria nele. A quantidade – seis filmes – permitiu-nos uma variedade 

significativa de pistas de respostas às nossas questões de pesquisa49, à medida que 

nos deu acesso ao olhar de seis cineastas, num corpus voluntariamente heterogêneo 

e aberto – escolha que justificaremos logo mais. Abaixo apresentamos uma tabela na 

qual constam algumas características dos filmes: 

 Ano do 
enredo 

Ano de 
produção 

País do 
enredo 

Gênero Gêneros 
na escola 

Faixa etária/ 
Serialidade 

VERMELHO 

COMO O CÉU 

(ROSSO 

COME IL 

CIELO) 

1970s 2007 Itália Drama Masculino Crianças 
(Classe 
seriada) 

SOCIEDADE 

DOS 

POETAS 

MORTOS 

(DEAD 

POETS 

SOCIETY) 

1960s 1989 EUA Drama Masculino Adolescentes 
(Classe 
seriada) 

ESCRITORES 

DA 

LIBERDADE 
(FREEDOM 

WRITERS) 

1994 2007 EUA Drama Mixta Adolescentes 
(Classe 
seriada) 

SER E TER 

(ÊTRE ET 

AVOIR) 

2002 2002 França Docum
en- 
tário 

Mixta Crianças 
(Classe 
multisseriada
) 

ENTRE OS 

MUROS DA 

ESCOLA 

(ENTRE LES 

MURS) 

2008 2008 França Filme-
docum
en- 
tário 

Mixta Adolescentes 
(Classe 
seriada) 

                                                           
49  Como o fenômeno da Educação é mostrado pelo cinema? Como o corpo se mostra nesse contexto? 
Enquanto espectadores, como olhamos o corpo? 
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Tabela 1: O Corpus de Filmes 

 

O corpus engloba filmes de gêneros diferentes. Quase todos são de gênero 

drama, e dois deles são documentários (Entre os muros da escola é filme-

documentário)50. Os filmes foram produzidos nos últimos 25 anos. A produção e os 

enredos desenvolvem-se em diferentes países, culturas e décadas. Dois dos seis 

enredos se passam em escolas para meninos, e quatro em escolas mixtas. A faixa 

etária se estende dos 4 anos (em Ser e Ter) aos 17 anos (em Sociedade dos Poetas 

Mortos). Essa variedade de idades se manifesta tanto numa única sala de aula (classe 

multisseriada) como em classes diferentes (classe seriada), embora o enredo de todos 

os filmes se fixe somente em uma sala de aula.  

Os enredos aproximam-se em seu pertencimento cultural, pois se passam 

em países ocidentais (França, Canadá, Estados Unidos e Itália). Essa raiz cultural 

comum nos permite acercamo-nos de um modo paradigmático de relação com o 

corpo, da Grécia Antiga à civilização cristã que permanece, de algum modo, a nossa 

– tal como nos mostrou a História da Sexualidade de Foucault (ANDRIEU, 1993, p. 

12). Nesse contexto cultural, incluímos, evidentemente, o Brasil, que “entra para a 

história da chamada ‘civilização ocidental e cristã’ em 1500, com a chegada dos 

portugueses” (SAVIANI, 2007, p. 25). Somos, em parte, herdeiros de uma cultura 

europeia, que muito influenciou o modo como vivemos, valoramos e vemos o corpo51. 

                                                           
50 Não acreditamos que a distinção documentário/ficção cause problemas à constituição do corpus. 
Sabemos que o filme documentário foi tradicionalmente ligado a um caráter didático e informativo, como 
se pretendesse restituir as aparências da realidade (AUMONT; MARIE, 2012, p. 86). Esse dado levou-
nos a acercarmo-nos dessas imagens explorando, de um modo diferente do da ficção, a tensão entre 
o real e o imaginário, nas técnicas empregadas pelo diretor. Isso será notado mais emblematicamente, 
por exemplo, nas cenas de Ser e Ter.   
51 Não podendo, aqui, estender-nos sobre a gênese histórica da educação brasileira, limitamo-nos a 
sublinhar alguns aspectos. O primeiro é que a educação formal no Brasil começa em 1549, com a 
chegada do primeiro governador-geral que traz consigo os Jesuítas para educar e catequizar os índios. 
Esse fato representa o início da circulação das ideias pedagógicas na colônia – ideias estas, 
evidentemente, dominadas pelo ideário católico, em plena Contrarreforma. Todavia, em 1759, o 
Marquês de Pombal – primeiro ministro de Dom João I, cuja formação é marcada pelo contato com o 
despotismo esclarecido – expulsa os religiosos da colônia. Posteriormente, por meio das mudanças 
que se tornaram conhecidas por “reforma pombalina”, as ideias influenciadas pelo Iluminismo, iniciado 
na França e espalhado pela Europa, começam a chegar ao Brasil (SAVIANI, 2007, p. 15; p. 80-81). A 
relações entre corporeidade e escolarização, no Brasil, serão definitivamente marcadas por esse 
contexto inicial, herança da colonização portuguesa.  
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As tramas desenvolvem-se temporalmente de meados do século passado 

aos nossos dias (1960 a 2011). À primeira vista, a diferença de décadas entre um 

filme e outro poderia provocar uma dificuldade na análise do corpus. Todavia, se 

pensarmos no contexto da história do corpo, a partir dos anos sessenta, situar-nos-

emos num campo cujo ponto de convergência se constitui justamente nas mudanças 

cada vez mais rápidas à qual o corpo foi submetido, acompanhadas de uma 

redistribuição nos modos de pensá-lo (GLEYSE, 1997, p. 311). Andrieu (1993), ao 

evocar os estudos de Ariès, Duby, Bourdieu e Lipovetsky, nos lembra que, a partir de 

meados do século XX, há um engajamento do corpo individual em estratégias sociais 

que se inscrevem na superfície corporal por meio de imagens e símbolos.  

Tais estratégias dizem respeito à estética, à magreza, ao esporte, à 

juventude, à aparência; à sexualidade, à AIDS, ao câncer, à morte, à genética, à 

reprodução em suas relações com o desenvolvimento da medicina; à informatização 

do corpo e sua redução às relações lógicas pela Informática; à representação do corpo 

nos meios de comunicação, que, exteriorizando-o, dispensam o envolvimento do 

sujeito e substituem a experiência vivida. Basta calcular, medir, produzir, olhar. É 

como se os últimos desenvolvimentos tecnológicos tivessem “desencarnado o corpo” 

e provocando, por conseguinte, uma “miopia ontológica”, num paradoxo: desencarnar 

a experiência do mundo de maneira cada vez mais aperfeiçoada, a fim de difundir as 

realidades mais complexas de nosso interior e de nossa vida (ANDRIEU, 1993, p. 44-

49).  

Dando uma nova roupagem à “morte do homem” tal como Foucault a 

pensou, Andrieu afirma que, se ela existe, é “no sentido de uma desencarnação do 

corpo humano: o homem se encontra reduzido à sua superfície corporal, pois a ciência 

se ocupa de suas profundezas” (ANDRIEU, 1993, p. 49). Ora, a educação, sendo 

parte essencial da vida social, recebe todos estes impactos direta ou indiretamente. 

Ela mesma participa dessa “desencarnação”, à medida que obriga “nossos corpos a 

adotar hábitos, valores, gestos” (ANDRIEU, 1993, p. 49). Obviamente, não se trata, 

aí, de uma defesa de um “corpo natural”, sem intervenções sociais. A desencarnação 

na qual a educação se insere, assim como outras instituições da sociedade, é a 

privação de uma experiência corporal plena. É exatamente nesse contexto que se 

situam os filmes com os quais trabalhamos. 

Porém, a sua homogeneidade baseia-se sobretudo na presença de dois 

critérios que permitem a exploração do problema de pesquisa e a possibilidade de 
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verificação da tese. Em primeiro lugar, evidenciamos a forte presença do aspecto 

linguístico formal no corpus visto. Dos seis filmes, quatro enredos se passam em aulas 

de Língua e Literatura: Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da Liberdade, Entre 

os Muros e Senhor Lazhar.  

Por outro lado, malgrado os enredos de Vermelho como o céu e Ser e Ter 

não se passem oficialmente em aulas da Língua, também apresentam uma forte 

ligação com a supracitada dimensão: no primeiro, o personagem principal deverá 

aprender uma “nova língua”, o braile; no segundo, além da aula ser multidisciplinar – 

ou seja, o filme apresenta cenas de estudo da Língua –, o próprio título do filme é 

ilustrativo dessa dimensão52. Em segundo lugar, nota-se um certo movimento em 

direção à exploração da corporeidade, presente mais ou menos fortemente em todos 

os filmes – e é justamente esse desnível entre eles que permite a problematização da 

experiência em questão.  

Nesse sentido, mesmo que as diferenças geográficas, históricas e culturais 

não possam ser suficientemente exploradas na presente ocasião, ajudam-nos a 

amplificar o nosso pensamento em torno do problema investigado, à medida que 

oferecem múltiplos olhares e imagens sobre este. Faz-se mister registrar, além disso, 

que os seis filmes são baseados em histórias reais, fator que nos ajuda a 

problematizar ainda mais o quiasma entre a vida e a arte. Ademais, se pensarmos que 

a produção de um enredo vincula-se, de algum modo, com a imaginário da época em 

que eles foram produzidos, os cineastas nos remetem a questões que persistem em 

nossa realidade, dos anos sessenta aos nossos dias.  

O que vemos nas telas corresponde, assim, à intercessão entre o 

imaginário da época e às intenções do diretor. Há aí, indubitavelmente, forças 

estéticas diferentes, convocações dos sentidos mais ou menos intensas. Há olhares 

mais aguçados em uns que em outros, maior ou menor delicadeza de ângulos 

possíveis do enredo. Todos, porém, ajudam-nos a pensar as questões da pesquisa, à 

                                                           
52 Poderíamos pôr em tela outras obras cinematográficas que possuem características semelhantes: 
Topázio (Topaze, França, 1951); A glória de meu pai (La gloire de mon père, França, 1990); O Sorriso 
de Monalisa (The Monalisa Smile, Estados Unidos, 2003); A voz do coração (Les Choristes, França, 
2004); Má Educação (La mala educación, Espanha, 2004); Pro dia nascer feliz (documentário, Brasil, 
2006); A caminho da escola (İki Dil Bir Bavul, documentário, Turquia, 2008); A Guerra dos Botões (La 
Guerre des Boutons, França, 2011); O inimigo da classe (Razredni sovraznik, Eslovênia, 2013). Por 
questões de ordem metodológica, dentre as quais a mais relevante é a presença dos critérios que nos 
permitem visualizar o problema de pesquisa, escolhemos somente os seis que apresentamos no texto. 
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medida que nos incitam a alargar o olhar e mostrar outras possibilidades 

epistemológicas para a Educação, a partir do corpo.  

Caberia, nesse sentido, recorrer a Foucault em Anti-Retrô, entrevista 

concedida aos Cahiers du Cinéma: “o fenômeno politicamente importante aos meus 

olhos, mais que tal ou tal filme, é o fenômeno de série, a rede constituída por todos 

esses filmes e o lugar [...] que eles ocupam” (FOUCAULT, 2001b, p. 1517). Esse 

corpus fílmico participa desse conjunto de filmes que, tomando a escola por cenário, 

visibiliza diversas possibilidades do corpo educado no écran e nos incita a olhá-lo e a 

participar da educação que lhe é oferecida. 

Por fim, é necessário situar o contexto de produção do enredo de cada 

obra, para bem compreendê-los no cenário geral do corpus, mas sem desvinculá-los 

desse “fenômeno de série” ao qual Foucault alude, e que bem representa esse desejo 

de incursão num regime de inteligibilidade no qual as nossas práticas educativas estão 

imiscuídas. Faremo-lo logo abaixo, ao apresentar mais detalhadamente o corpus de 

filmes, pondo em relevo os aspectos relativos ao corpo e concluindo, assim, a 

justificativa para a sua presença no corpus.  

Rosso come il cielo (Vermelho como o céu, 2007) é um drama italiano 

dirigido por Cristiano Bortone. O filme, de narração objetiva, desenvolve-se nos 

campos da Toscana, no verão de 1970, inspirado na história verídica de Mirco Balleri. 

Depois de um acidente, o menino, de apenas 10 anos, fica cego. Para continuar seus 

estudos, é obrigado a ingressar no Instituto Cassoni, escola voltada especialmente 

para meninos deficientes visuais. Sua relação com a cegueira começa a se modificar 

quando encontra um gravador. A partir de então, começa a fazer novas experiências 

táteis e sonoras, que modificarão sua relação com o próprio corpo e subjetividade, 

com a educação, com a natureza, com os outros, com o mundo.  No cenário, temos a 

escola – sombria, com arquitetura claustral – as ruas de Gênova, a fornalha, e o 

cinema. O som desempenha, neste filme, papel central, haja vista que é por meio dele 

que Mirco reconfigura seu corpo. As cores e tons variam à medida que a situação de 

Mirco muda. É como se os tons e cores acompanhassem a situação visual dele. A 

frequência de enquadramento em primeiríssimo plano nos faz quase sentir os olhos, 

as mãos e os pés de Mirco. Aqui, várias cenas nos apresentam o esquema corporal 

readaptando-se aos novos espaços, ao mesmo tempo em que recria os sentidos da 

Educação. 
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Dead Poets Society (Sociedade dos Poetas Mortos, 1989) é um drama 

americano dirigido por Peter Weil e escrito por Tom Schulman. O enredo baseia-se 

nas experiências deste último na Montgomery Bell Academy, em Nashville, nos 

Estados Unidos, durante os anos sessenta, quando Samuel F. Pickering Jr foi seu 

professor de Língua e Literatura Inglesas53. De narração objetiva, a trama desenvolve-

se na tradicional e conservadora Welton Academy, no fim dos anos cinquenta, quando 

ela ainda não recebia nem alunos negros, nem meninas, formando um alunado 

masculino aristocrata. O cenário explora as estruturas físicas da escola e a da bela 

natureza que lhe circunda. O figurino na escola é clássico, seja o dos alunos (mesmo 

nos momentos esportivos), seja o dos professores. A fotografia acompanha as 

estações do ano, variando as cores conforme a situação psicológica do grupo. Um 

grupo de jovens, com projetos de vida já traçados por seus pais, conhecem e se 

encantam por John Keating, o novo professor de literatura inglesa. A partir de então, 

pela nova relação desenvolvida com a Literatura, sobretudo com a poesia, o modo de 

pensar e de viver dos alunos, principalmente de sete dentre eles, se transforma. Pouco 

a pouco, cada um realiza um percurso que vai das palavras à transformação de si, 

passando por gestos e posturas corporais e chegando a uma certa emancipação das 

figuras institucionais: a escola e a família.  

Freedom Writers (Escritores da Liberdade, 2007) é um drama norte-

americano dirigido por Richard LaGravenese. O enredo, de narração subjetiva, é 

baseado nos diários escritos pelos alunos da sala 203 da Woodrow Wilson H. S, 

escola da periferia de Los Angeles/EUA, no ano de 1994. A instituição localizava-se 

numa área de tensão entre gangues que lutam pelo território, com base em clivagens 

identitárias como pertencimento étnico e racial. Os alunos, que tinham entre 14 e 15 

anos, recebem, naquele ano, uma nova professora de Língua Inglesa, chamada Erin 

Gruwell. A partir da Literatura, inicialmente sobre um garoto de gangue, e 

posteriormente O Diário de Anne Frank, os estudantes começam a vislumbrar outra 

vida para si, para os seus e para o mundo. A literatura transforma os sentidos pré-

existentes em suas vidas. Eles começam, a partir das palavras, a criar novos sentidos, 

a mudar a postura na escola, a sonhar com outra vida. Pouco a pouco, o espaço da 

sala é modificado, e os corpos, antes separados simbólica e fisicamente por 

                                                           
53 Para conferir o professor que inspirou o escritor do filme, Cf. 
http://news.google.com/newspapers?id=oGoeAAAAIBAJ&sjid=ZMgEAAAAIBAJ&pg=5548%2C18620
15. 
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pertencimentos às gangues, começam a se aproximar. Das agressões e violências, 

chega-se à dança, à música, ao afeto compartilhado. O diário proporcionou uma 

escrita que transformou a relação consigo e com os outros no espaço escolar e fora 

dele. 

Être et Avoir (Ser e Ter, 2002) é um documentário francês dirigido por 

Nicolas Philibert. Numa escola primária de Saint-Ettiénne sur Usson, pequeno vilarejo 

do interior da França, estão, numa mesma sala, alunos de várias idades e diferentes 

níveis de escolarização. Há aulas de francês, matemática e outros momentos 

formativos, como cozinha, recreio e viagens de campo. O cenário mostra a escola e a 

natureza nos seus arredores, acompanhando as estações do ano. Vemos também as 

ruas da cidade e a vida familiar de alguns alunos. O cenário da sala de aula também 

se desvela gradativamente ao longo do filme. Descobrimos que, além das mesas, 

cartazes e livros, há os brinquedos, o fogão, o aquário de peixes e outro de tartarugas, 

o sofá. Há muito movimento, tanto dentro quanto fora da sala. Há o contato livre com 

a natureza, tanto nos recreios quanto na aula de campo. Não há relógios, mas os 

alunos ou aprendem a se orientar a partir das atividades realizadas. O filme segue o 

ritmo das estações. Há uma certa leveza na escola e no professor. O professor exerce 

sua autoridade, mas não é autoritário. O espaço diferenciado da sala de aula e a 

metodologia praticada pelo professor, que segue os alunos de perto e preocupa-se 

com eles, desperta neles uma outra relação com o conhecimento. As posturas e os 

gestos são importantes no estabelecimento de um outro sentido da educação, da 

relação professor-aluno e das relações destes últimos com o conhecimento. 

Entre les murs (Entre os muros da escola, 2008) é um filme-documentário 

francês dirigido por Laurent Cantet, e baseado no romance homônimo de François 

Bégaudeau, que conta sua história como professor de Língua Francesa no Collège 

Mozart, na periferia de Paris. O enredo desenvolve-se em 2008, numa turma de alunos 

entre 13 e 15 anos (classe de 4ème). O filme foi gravado com a participação dos 

alunos da própria classe, bastante diversa quanto à origem étnica e geográfica. Mas 

é em torno do problema disciplinar, sobretudo a partir da relação professor-aluno, que 

o enredo se situa. O aspecto linguístico é forte no filme. As primeiras aulas são sobre 

a norma culta da Língua, questionada pelos alunos. Através de um trabalho sobre 

autorretrato, o professor faz os alunos pensarem sobre a imagem de si mesmos. 

Todavia, o aspecto imaginário oriundo da experiência corporal parece ser barrado 

pelos “muros” disciplinares. Mesmo assim, os alunos encontram modos de escapar, 
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infringir, desobedecer. Os corpos são sempre indisciplinados em relação ao espaço 

ocupado na sala de aula. Suas posturas, gestos e olhares não são de atenção, mas, 

geralmente, de cinismo, rebeldia, agressividade. Em poucos momentos, há sorrisos 

sinceros. Às vezes, o professor faz o esforço de manifestar proximidade e afeto. O 

filme inteiro passa-se “entre os muros” da escola, que simboliza a tentativa de, por 

meio do controle espacial, controlar os alunos por meio da disciplina – tentativa esta 

que é frustrada. O fracasso é representado por meio da figura do aluno Souleymane, 

que a instituição não consegue controlar e termina por transferi-lo para uma outra 

escola. Há uma tensão constante no uso da liberdade, pois os limites entre esta e a 

disciplina são turvos para os adolescentes e para a escola. 

Monsieur Lazhar (Senhor Lazhard, 2011) é uma comédia dramática 

quebequense, dirigida por Phillipe Falardeau. Foi adaptada da peça Bachir Lazhar, da 

escritora quebequense Évelyne de la Chenelière, na qual é exposta a realidade dos 

imigrantes no Canadá54. No enredo, que se desenvolve numa escola de Montreal, um 

professor de origem árabe, Sr. Bashir Lazhar, substitui uma professora que se 

suicidou na sala de aula. Depressiva já há algum tempo, ela provavelmente não 

suportou o peso de uma acusação de ter ultrapassado os limites de “toque” entre 

professor e aluno, regulados pela lei do país. O novo professor tem de lidar com o luto 

e o trauma provocado nos alunos, que têm entre 11 e 12 anos. A narração é objetiva, 

com ênfase nos dramas subjetivos provocados pela morte. O trauma provocado nos 

alunos, ligado à morte da professora, liga-se ao fato de dois alunos terem-na visto 

pendurada numa corda, na sala de aula. No primeiro dia de aula, o novo professor, 

que desconhecia as leis, dá um tapa na cabeça de um aluno. Aprende que não se 

pode bater, puxar o braço e nem abraçar. Todo toque é evitado. Numa das primeiras 

aulas, usa o texto “A pele da tristeza”, de Balzac, fazendo os alunos conhecerem o 

significado da palavra crisálida. Usa da aula de francês para ajudar os alunos a 

superar a perda, pedindo-os para elaborar uma fábula sobre a injustiça. Ao mesmo 

tempo, faz a sua própria fábula. Sua perda e a perda dos alunos, a vida e a fábula se 

misturam. Todos, ali, são crisálidas. Por ocasião dessas tentativas de superação da 

perda, toca Simon e, na cena final, abraça Alice. 

                                                           
54 Para maiores informações sobre o processo de adaptação para o cinema, conferir a entrevista com 
o diretor, Phillipe Falardeau, em http://collider.com/philippe-falardeau-monsieur-lazhar-
interview/160745/. 



66 
 

 

As cenas dessas obras nos envolveram enquanto pesquisadores-

espectadores. A partir de agora, convidamos o leitor ao mesmo envolvimento, a 

adentrar nas dinâmicas da visão e do movimento. E faremo-lo mesmo que, como 

Teeteto, estejamos sentados – o que não nos impede a admiração.  
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Da afasia ao olhar 

“Os que estão perto de mim 
não me veem... Estende a tua mão. 

Ficaremos sós e olhos abertos 
para a imensidão do nada.” 

 
(HILST, 2003b, p. 104) 

 

Entre 1939 e 1945, o mundo viveu o maior conflito armado de sua história. 

Precisamente no ano do fim da guerra, Merleau-Ponty defendeu e publicou a sua tese, 

A Fenomenologia da Percepção. No mesmo ano, em março, ele pronunciou a 

conferência O cinema e a nova psicologia. Em junho, publica, no primeiro número da 

revista Les Temps Modernes, o ensaio A Guerra Aconteceu. 

No ano em que o mundo encontrava as bases da sua vida política 

devastada pelos horrores da Guerra, o pensamento de Merleau-Ponty começa a se 

revelar e a revelar o real de outra forma. Na Fenomenologia, ele mostrou que a nossa 

relação com o mundo e com as coisas do mundo, ao ser mesurada a partir de nossa 

existência encarnada, não pode ser senão de coexistência com todas elas. Não sendo 

consciência que sobrevoa o mundo e lhe doa sentido, o homem não se separa do 

mundo. Não estamos no mundo, mas somos no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

611-612). Anos depois, o filósofo utilizará a figura do empiètement para nutrir e 

desenvolver essa relação de mistura entre o homem e o mundo.  

Em A Guerra Aconteceu, o filósofo retorna à 1939, ano do início do conflito, 

para dizer que a paisagem que se desenhava estava fora do alcance de nosso olhar, 

“precisamente porque não tínhamos consciência dela enquanto uma paisagem” 

(MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 170). Os intelectuais franceses, seja a partir de uma 

análise materialista da história, seja a partir do humanismo, falharam em tentar 

explicar o que então se passava. E é o próprio filósofo, enquanto subtenente na 

guerra, que passará a ver de perto os atores daquela paisagem sombria. 

Todos os envolvidos na situação viam muita coisa acontecer. Viam o 

soldado alemão em estado moribundo, atingido pelos franceses; viam a servidão que 

nasce num país ocupado. Por outro lado, ele, enquanto soldado, é visto como 

“Francês”, e não como homem. Não se vê mais um rosto. Ele lamenta o fato de não 

terem olhado melhor o que se esboçava diante deles antes da guerra; lamenta essa 

cegueira que os impediu não de captar um certo sentido da história, como se ela se 
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movesse para um certo telos – posição sartreana –, mas a incapacidade de “ver e 

entender o que acontecia efetivamente” (REVEL, 2015, p. 138).  

Via que, misturados àquela realidade, cabia a eles exercer julgamento sob 

outros. Viam “os ônibus cheios de crianças, Place de la Contrescarpe” (MERLEAU-

PONTY, 1996b, p. 173). Percebe-se, nesta última afirmação do filósofo, que “a frase 

não se forma” (IMBERT, 2005, p. 26). Consentindo ou não, todos estavam misturados, 

envolvidos naquela realidade que perturbava os protocolos da percepção e da 

enunciação da realidade. Não podiam nem vê-la bem, nem dizê-la bem. O corpo da 

guerra deixou-nos cegos e afásicos. 

Merleau-Ponty quer denunciar a impossibilidade de continuar a pensar uma 

suposta consciência absoluta, cuja relação com o mundo é de universalidade e 

exterioridade – crítica dirigida ao existencialismo –, posição que só fará da vida social 

“esse diálogo e essa batalha de fantasmas onde frequentemente vemos caírem 

verdadeiras lágrimas e verdadeiro sangue” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 175). Um 

idealismo, que, paradoxalmente, atinge materialmente a nossa existência. Suas 

consequências reclamam o retorno do pensamento à uma existência incorporada, 

pois estas “absurdidades do fora” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 176), nos atingem 

ao coração.  

A vida política torna-se impossível se a fundarmos na supracitada 

compreensão de consciência, que vê o mundo, mas é incapaz de olhá-lo. Para aquela 

realidade insuportável, era mais fácil permanecer em uma posição de exterioridade, 

no fora – seja o fora da consciência, seja o fora físico. Mas fugir para não se envolver 

com a ocupação era também tomar parte dela, o que uma moral humanista não queria 

ver. Eles não queriam “sujar as mãos” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 179), mas 

ignoram a abstração que é dividir o interior do exterior, que “somos no mundo, 

misturados a ele” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 179).  

Esse “imoralismo popular”, como o nomeia o filósofo, e essa filosofia 

caduca não poderiam servir de parâmetro para julgar o modo como cada um tentou 

gerir a sua ação num contexto de liberdade reduzida, como era aquele. Pois, lembra 

ele no fim da Fenomenologia da Percepção, “apenas o herói vive até o fim a sua 

relação com os homens e com o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 612). Só o 

herói, na verdade, poderia falar com propriedade dessa mistura aparentemente 

impossível entre o dentro e o fora, entre o mundo e a consciência. “Mas é aqui que é 

preciso se calar [...] e não convém que um outro fale em seu nome” (MERLEAU-
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PONTY, 2011, p. 612), pois “o heroísmo não se prega, ele se alcança”, e mesmo 

“aquele que ainda pode falar não sabe de que ele fala” (MERLEAU-PONTY, 1996b, 

p. 178) – retoma o filósofo no seu ensaio. 

Havia uma afasia, uma impossibilidade de formular em discurso a 

experiência vivida – seja pela posição de exterioridade em relação a ela, seja porque, 

durante a Guerra, a censura atuava fortemente. Essa incapacidade de formular 

discursivamente a experiência defronta-se com a tarefa da filosofia que, para Merleau-

Ponty, “quer se trate das coisas ou das situações históricas”, tem uma função: “a de 

tornar a nos ensinar a vê-las bem” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 612).  

No fim da Fenomenologia, ao sustentar a impossibilidade de falar pelo 

outro, pela sua experiência de mistura com o mundo, o filósofo concluirá a sua reflexão 

doando-nos uma imagem nascida na literatura de Saint-Exupéry, em sua obra O piloto 

de guerra. Em A Guerra Aconteceu, ele também associa a literatura e a cultura de 

modo geral à política, afirmando-as não como técnicas que se encontram foram do 

mundo, mas “como a tomada de consciência progressiva de nossas múltiplas relações 

com os outros e com o mundo” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 185). Se a realidade 

era insuportável aos olhos, era preciso encontrar outras formas de vê-la. A filosofia de 

Merleau-Ponty assumiu bem essa tarefa, da qual ele deu as pistas nesses dois textos. 

Em A Guerra Aconteceu, ele se pergunta o que acontecerá com todas 

essas reflexões após uma década. De fato, durante anos, foi impossível ver o que 

aconteceu na guerra. O cinema foi testemunha disso. Onze anos após o fim da guerra, 

Alain Resnais lança o documentário Noite e neblina. Pela primeira vez, se conseguiu 

formular no cinema a experiência da guerra, dar visibilidade ao vivido, apesar de 

algumas dificuldades enfrentadas pelo cineasta. Nascia, então, o cinema dito 

moderno. Nele, nenhum olhar era inocente diante da realidade (BAECQUE, 2006, p. 

397-398). 

Mas vamos aos contratempos vivenciados por Resnais. Primeiramente, 

houve entraves no que concerne à disponibilidade de material iconográfico, dada a 

política de invisibilidade implantada pelo regime nazi no que concerne ao extermínio 

do judeus e dos outros perseguidos. Em segundo lugar, quando o filme estava quase 

pronto para ser lançado, um representante da defesa nacional exige a retirada da 

silhueta de um dos membros da gendarmerie55, que aparece numa das fotos na qual 

                                                           
55 Uma espécie de guarda civil francesa. 
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se mostra a chegada de deportados ao campo de concentração de Beaune-la-

Rolande.  

Depois de uma resistência, Resnais concorda com uma autocensura, mas 

a faz de modo irônico e auto-explicativo: uma tarja preta ao lado esquerdo da foto, 

como num gesto de luto. Em terceiro lugar, o filme foi retirado da lista de competição 

do Festival de Cannes. Ainda havia os que não queriam mostrar as mãos sujas às 

quais se refere Merleau-Ponty, ou que não suportavam ver as imagens que as 

testemunhavam. Uma nova economia do visível se esboçava no cinema, mesmo 

quando não se conseguia ou não se podia formular discursivamente a experiência da 

Guerra (LINDEPERG, 2013, p. 19; 26-27; 2014, p. 387). 

 

Figura 4: O intolerável no olhar 

 

Noite e Neblina (NN, Nacht und Nebel em alemão) foi o código instalado 

em 07 de dezembro de 1941 pelo Terceiro Reich para instaurar a prisão de todos os 

que a ele se opunham. Era à noite, e na atmosfera de neblina que a envolvia, que os 

novos prisioneiros chegavam aos campos de concentração – que, no documentário, 

são finalmente nomeados de “campos de extermínio”. Entre os prisioneiros, estava 

Jean Cayrol, poeta e romancista que sobreviverá à prisão e será o cenarista do 

documentário de Resnais. Durante sua prisão, ele escreverá seus Poemas da Noite e 

da Neblina.  
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A “consciência nua em face do mundo” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 170) 

defronta-se, no documentário, com a nudez dos corpos da guerra: despidos, 

raspados, torturados, tatuados com um número de identificação, hierarquizados, 

homogeneizados com uma veste de um azul listrado e às vezes classificados de “noite 

e neblina” nessas mesmas vestes. O narrador lembra: “Nenhuma descrição, nenhuma 

imagem chega a dar a sua verdadeira dimensão, aquela de um medo ininterrupto”. O 

terror se manifestava na invisibilidade dos trens que partem no nevoeiro, nos corpos 

que tomam forma de fumaça, nos doentes que morrem de olhos abertos.  

 Como Merleau-Ponty na Place de la Contrascarpe, o narrador não 

consegue, algumas vezes, finalizar suas frases: “Os da esquerda vão trabalhar, os da 

direita...”. Sobre o que se faz com os restos mortais, ele tenta: “Com o corpo, não 

conseguimos dizer nada...”56; “Quanto à pele...”. Seguem-se imagens. Elas são 

brutais, violentas. Nada consegue traduzi-la, só o olhar. As palavras falham; não 

conseguimos pronunciá-las. Dada a afasia e a cegueira política e filosófica, era 

preciso reaprender a ver – tarefa anunciada por Merleau-Ponty desde o início da 

Fenomenologia. Noite e neblina representou esse primeiro passo – ou melhor, esse 

primeiro olhar.  

O olhar necessitava passar por uma reeducação – missão árdua, insólita – 

para poder voltar a ver. Um olhar adulto, maduro, que pudesse melhor expressar a 

experiência do que somos. Noite e neblina foi, talvez, a primeira tentativa dessa 

empreitada. “Nós não pensávamos em olhar à nossa volta”, diz o narrador. Mas então, 

depois de anos, eles o fazem. Não se trata mais, todavia, dos olhos abertos dos 

mortos nos campos de extermínio. Não é um ver como se tratasse da simples refração 

da luz nos olhos. Nós não podemos morrer com os olhos abertos. É insuficiente pensar 

que para acessar o mundo do visível basta “abrir os olhos e deixar viver para penetrá-

lo” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 11). 

O reaprendizado do olhar proposto por Merleau-Ponty é uma 

reconfiguração da experiência do nosso comércio com o mundo – o que o 

existencialismo não havia compreendido. Como dissemos, ainda no mesmo ano ele 

publicará O cinema e a nova psicologia. Este escrito se aproxima da Fenomenologia 

pelo seu conteúdo e de A Guerra Aconteceu pelo seu objetivo, haja vista que nele se 

esboçam as pistas dessa nova pedagogia da imagem, que logo começou a ser 

                                                           
56 “Avec les corps... On ne peut plus rien dire”. 
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praticada nas escolas francesas por meio da exibição de Noite e Neblina. Uma 

pedagogia necessária tanto para os alunos quanto para os professores (LINDEPERG, 

2007, p. 223-229). O protocolo da percepção, fraturado pelos corpos mutilados da 

guerra, encontra, enfim, uma maneira de redesenhar seu modo de criar 

inteligibilidade.  

Se a arte moderna, segundo o filósofo, já havia nos ajudado a “redescobrir 

este mundo em que vivemos mas que somos sempre tentados a esquecer” 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 11), o cinema moderno – fundação estética para o 

nascimento da qual a Segunda Guerra exerceu influência determinante (LINDEPERG, 

2014, p. 315-316) – também poderá exercer esse papel. Ela o fará ao reconduzir-nos, 

como a pintura e as artes em geral, à visão das coisas mesmas (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 53). O cinema, em sua característica principal de forma temporal – como o 

filósofo havia apresentado em O cinema e a nova psicologia (MERLEAU-PONTY, 

1996b, p. 69) – e que em Conversas ele retoma reforçando a constituição de um “ritmo 

cinematográfico global”, oferece uma outra lógica, gramática ou estilística para o 

visível (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 58). 

Liberar-se do que se esconde por trás do pronome eu (FOUCAULT, 2001l, 

p. 1024) e das responsabilidades do sujeito falante para poder olhar todas as coisas, 

como o pintor, sem o dever de enunciá-lo como outrora (MERLEAU-PONTY, 2004b, 

p. 15) – proposições anteriormente por nós apresentadas – exige-nos a circunscrição 

dos meios para fazê-lo. Doravante, com Merleau-Ponty e com Foucault, dirigiremos o 

nosso olhar para cenas de filmes produzidos nas décadas posteriores a Noite e 

Neblina, intentando traçar as linhas de uma outra produção do inteligível, nascida do 

corpo – o mesmo corpo que, na guerra, nos silenciou e tornou insuportável o olhar. 

Esse é o nosso modo de não cometer o mesmo erro dos que viveram antes 

da guerra, e recorriam a uma “história já feita” (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 169) 

para compreender os fatos. Aqui, ao invés, acompanhamos Foucault e Merleau-Ponty 

na prática da atitude de modernidade. Nessa filiação, apoiando-nos no que salienta 

Revel (2015, p. 148-152), não ignoramos uma constatação muito pertinente. Esta 

corrobora o quiasma da filosofia merleau-pontyana entre seus vários domínios, 

quiasma muitas vezes mal compreendido e mesmo desprezado em detrimento de 

uma hermenêutica que resulta em esteticismos. 

 Em A Guerra Aconteceu, bem como em outros textos que se seguiram à 

sua polêmica com Sartre (isto é, a algumas décadas de distância de O que são as 
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Luzes? e dos outros textos de Foucault sobre Kant57), Merleau-Ponty já estabelecia, 

ao seu modo, um tipo de relação à história e ao presente estranhamente próximo ao 

que Foucault descreveu no seu testamento filosófico. Nessa relação, “a atualidade é 

uma relação de grande proximidade em relação àquilo que nos advém”. Já “o presente 

implica uma distância crítica que permite, ao mesmo tempo, um diagnóstico e um 

abandono, uma cartografia do estado presente das coisas e a construção de hipóteses 

de intervenção política” (REVEL, 2015, p. 148) (itálicos da autora).  

É essa cartografia, cujo interesse não consiste em traçar linearidades, 

causalidades ou um suposto telos que atravessa os filmes, que começaremos, 

doravante, a traçar. Tratar-se-á de um trabalho de desenho dos cenários, em cenas, 

movimentos – enfim, um mapa do visível – traduzido no desdobramento em descrição. 

E é justamente, por meio da imersão na noção de imagem nos dois autores que 

poderemos realizar esse exercício de, com eles, olhar as cenas, tematizando a 

corporeidade enquanto modo de ser no qual o conhecimento e a existência 

encontram-se inseparáveis. Nelas, escutamos as vozes do silêncio que Merleau-

Ponty procurava na visão do pintor e que obriga a filosofia a sair de sua experiência 

muda (LEFORT, 1978, p. 141).  

 

Ver com Merleau-Ponty 

 

“Não sabes onde termina 
a aurora de tua presença.” 

(HILST, 2003b, p. 19) 

 

Seis anos depois daquele ano que nos deixou afásicos, no qual Merleau-

Ponty publica A Fenomenologia da Percepção, A Guerra Aconteceu e A Dúvida de 

Cézanne, ele será convidado aos Encontros Internacionais de Genebra. Em 10 de 

setembro de 1951, o desafio será o de pronunciar uma conferência sobre os 

progressos da pesquisa filosófica nos primeiros cinquenta anos do século XX. 

 O homem e a adversidade – título dado a essa conferência – situa-se no 

horizonte de um pensamento que, como já se tinha notado no editorial de 1945, não 

cessou de se interrogar sobre o presente. Mas o filósofo, reconhecendo a 

impossibilidade de mapear exaustivamente a transformação no conhecimento do 

                                                           
57 Referimo-nos a O que é a crítica e à versão americana de O que são as Luzes?. 
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homem, reconhece, por outro lado, que ela foi “sedimentada em nós, ela é nossa 

substância” (MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 367). Ao se imaginar, se representar, se 

ver diferentemente, são as mudanças no próprio homem que estão em questão 

(MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 366).  

Face a essa tarefa inglória, o filósofo resume-se a apontar, a partir de três 

âmbitos, as modificações que tornam possíveis circunscrever “as zonas sensíveis de 

nossa experiência e formular [...] uma nova experiência de nossa condição” 

(MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 397) (itálico nosso). Tratava-se do corpo, da linguagem 

e da política – as três perpassadas por dicotomias clássicas, sobre as quais os seus 

trabalhos anteriores já haviam se fixado. Conforme já acenamos anteriormente, será 

nesse texto que Merleau-Ponty apresenta, pela primeira vez, a noção de carne – 

catalisador de seu projeto antropológico e ontológico. O século XX, por haver 

“restaurado e aprofundado a noção de carne” (MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 370), 

encontrará a possibilidade de dissolver as famigeradas dicotomias58.  

                                                           
58 Para bem compreender a articulação que fazemos entre as noções de carne e imagem na obra do 
filósofo, é necessário fazer algumas remarcas conceituais sobre a utilização do termo imagem. Isto 
porque ele se liga ao esquema corporal enquanto conceito que faz a mediação, no itinerário intelectual 
do filósofo, entre o corpo e a carne. Inicialmente, na Fenomenologia da Percepção, a noção relaciona-
se de modo mais direto com estudos neurológicos centrados na espacialidade do corpo próprio, tais 
como os realizados por Paul Schilder – influência decisiva para Merleau-Ponty. Nessa ocasião, ainda 
não há relações mais elaboradas do termo com a sexualidade e com os outros – muito embora ele 
traga à tona esboços destas relações. Posteriormente, entre 1949-1952, através dos aportes com a 
psicologia do desenvolvimento (Piaget e Wallon), com a psicologia dos métodos projetivos e com a 
psicanálise (o espelho em Wallon e Lacan; relação com o corpo da mãe em Melanie Klein; desenhos 
infantis em Sophie Morgenstern e boneca-flor em Françoise Dolto), o conceito passa por 
importantíssimos desenvolvimentos em direção à uma imagem inconsciente do corpo. Em seguida, em 
1953, através da crítica da Fenomenologia da Percepção elaborada em O Mundo Sensível e o Mundo 
da Expressão, Merleau-Ponty evoca diversas fontes neurológicas e psicológicas. Evolui, aí, nas 
relações do esquema corporal no que concerne à sexualidade e aos outros. A noção de expressão 
desempenhará, nesse momento, função central, visto que afastará o esquema corporal da ideia de 
representação. Esse desenvolvimento continua no curso sobre a passividade (1955), aprofundando-se 
nas categorias da memória e desejo. Finalmente, nos inéditos que constituem as Notas sobre o corpo 
e no terceiro ano do curso sobre A Natureza (1960), há uma mais forte presença da psicanálise, que 
redefine as leituras do autor dos aspectos neurológicos do esquema corporal por meio de uma 
insistência no corpo libidinal, na sexualidade e no desejo, encaminhando-se ainda mais para uma 
imagem do corpo que articula motricidade e desejo. No fim do percurso cronológico e progressivo 
realizado pelo filósofo, torna-se impossível dissociar as noções de esquema e imagem corporais 
(ANDRIEU, NÓBREGA, 2015; NÓBREGA, 2008, p. 50; SAINT AUBERT, 2013, p. 70-75). Dessa 
maneira, ao referirmo-nos ao conceito de imagem, estamos necessariamente dialogando com 
praticamente toda a filosofia merleau-pontyana, no seu esforço de construir uma nova ontologia do 
sensível, que, do início ao fim, construiu pontes com as ciências da vida – como podemos vislumbrar, 
sobretudo, no último ano do curso A Natureza, que é contemporâneo da escrita de O Visível e o Invisível 
(SAINT AUBERT, 2013, p. 17). Estes esclarecimentos nos levam a afirmar que imputar ao conceito de 
carne uma completa abstração metafísica não faz justiça à obra do filósofo. Agradeço a Petrucia 
Nóbrega por esses esclarecimentos em relação à acusação feita contra Merleau-Ponty. 



76 
 

 

Do freudismo aos literatos, constatamos a mesma experiência de 

encarnação, que, no fundo, é uma experiência da expressão, absolutamente ligada 

ao olhar. Por esta experiência – a do corpo expressivo, vidente e visível – vinculamo-

nos necessariamente aos outros, já que entre os sujeitos encarnados existe uma 

espécie de quiasma. Ao mesmo tempo em que sentem os limites do próprio olhar, o 

olhar do outro o completa com o que lhe falta de si mesmo – posto que só o olhar do 

outro é capaz de me ver. “Tu tomas a minha imagem, [...] eu tomo a sua”, diz Merleau-

Ponty citando Paul Valéry. Para o filósofo, à medida que nos aproximamos da metade 

do século, é cada vez mais claro que a encarnação e a alteridade são o labirinto da 

reflexão e da sensibilidade – de um tipo de reflexão sensível (MERLEAU-PONTY, 

1960b, p. 369-378).  

Quanto à linguagem, Merleau-Ponty recusa a literatura como 

representação. Na verdade, ela “faz corpo com o escritor, é ele mesmo. Ela não é 

mais a servidora das significações, é o ato mesmo de significar” (MERLEAU-PONTY, 

1960b, p. 379). Na obra literária, na música, na pintura, no cinema, enfim, na atividade 

expressiva, a relação estabelecida com o sentido é sempre de aproximação – e, por 

isso, de inacabamento. A linguagem, aí, doa sempre mais daquilo que esperávamos, 

pois desperta outros sentidos, alarga o pensamento – algo que também o corpo faz. 

Há um transbordamento de significações, que estão no sujeito e nos outros, graças à 

natureza carnal da existência, minando a dicotomia mente-corpo (MERLEAU-PONTY, 

1960b, p. 380-383). 

As mudanças na concepção de homem se ligam, também, à experiência 

política e histórica. Embora se trate de uma experiência análoga àquelas acima 

esboçadas, agora defrontamo-nos com algo mais perigoso, dada a diferença de 

natureza de suas ambiguidades. Merleau-Ponty refere-se aos liames entre violência 

e ideias, relações de força e valores, enfim, a latência de sentidos contrários nos atos 

políticos. Nesse âmbito, a reflexão política mundial torna-se insuficiente para 

compreender a realidade, pois suas ideias não cobrem a amplitude do campo de 

análise. Essa limitação do pensamento abre espaço, inclusive, para o conflito e a 

guerra (MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 384-390), conforme diagnosticaram A Guerra 

Aconteceu e Humanismo e Terror. 

O corpo, a linguagem e a política resumem-se, para o pensador, numa 

fórmula filosófica: a experiência da contingência. Ver, compreender e significar a vida 

humana são atividades que ultrapassam toda representação. A imagem do homem 
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que os filósofos buscam encontra-se nessa “mistura da qual somos feitos” 

(MERLEAU-PONTY, 1960b, p. 393), imagem que o filósofo desenhará, a partir de 

então, por meio da noção de carne.  

Nas linhas que se seguem, retomaremos o fio do seu pensamento, 

experimentando as imagens dos filmes e essa mistura entre o corpo, a linguagem e a 

existência social, em seus embates com as “adversidades anônimas” (MERLEAU-

PONTY, 1960b, p. 390) da existência, nas quais se incluem para nós, também, as 

adversidades do olhar enquanto espectadores. Aqui, como Merleau-Ponty por ocasião 

da conferência de Genebra, somos convocados a dizer algo; como ele, também, 

buscamos na experiência sensível a maneira de balbuciar essas palavras. 

Ora, mas se o corpo da guerra nos tornou afásicos, será o mesmo corpo 

que nos permitirá voltar a falar. Desde a Fenomenologia, dizer, para o filósofo, inclui o 

imbricamento da palavra com o corpo. Isso perturba o nosso modo habitual de 

enunciarmos o mundo – a linguagem – pois esta é não raro compreendida enquanto 

meio de representação da realidade em signos. Por isso, nosso esforço passa pela 

“paciência da expressão” (SAINT AUBERT, 2013, p. 22) que tanto caracteriza a obra 

do filósofo. 

Desde sua tese até os últimos escritos, sobretudo O Visível e o Invisível, é 

possível observar um movimento que vai da palavra Palavra ao Ser, encontrando-se 

o problema da expressão – e, por conseguinte, da corporeidade – como via através 

da qual Merleau-Ponty tentou chegar à uma ontologia sensível. O aporte que aqui 

realizamos com os textos que antecedem a fase madura do seu pensamento é 

realizado levando em conta o fato de que, ali, se encontram os fundamentos de sua 

empreitada rumo à ontologia (BARBARAS, 2001, p. 12; 2013, p. 183) – 

direcionamento que o próprio filósofo deixa explícito em suas notas de trabalho 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 163-164).  

Assim, presentemente, acompanharemos o filósofo num movimento que 

vai, lentamente, das palavras ao olhar, do dizível ao visível, ao longo de seus escritos. 

E, aí, não podemos esquecer, como lembra Claude Lefort, que Merleau-Ponty 

“escreve sobre a linguagem, mas é na visão do pintor que ele procura o [seu] segredo” 

(LEFORT, 1978, p. 141) – como o aponta A linguagem indireta e as vozes do 

silêncio59. É nesse contexto que se insere a problematização de nossos horizontes 

                                                           
59 Bem como A linguagem indireta – versão primeira do texto, publicada em A Prosa do Mundo.  
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educativos, daquilo que podemos ver. É o nosso papel de espectadores que também 

é posto em questão – aqui, com o cinema. 

Indubitavelmente, na noção de esquema corporal encontramos um 

operador teórico medular na supracitada empreitada. Nesse primeiro momento, cujo 

ápice é a Fenomenologia da Percepção, as fontes predominantes sobre as quais 

Merleau-Ponty se detém são os estudos neurológicos, sobretudo aqueles 

relacionados à espacialidade do corpo próprio – como os desenvolvidos pelo 

neurologista francês Pierre Bournier e pelo neurologista inglês Henry Head. As 

relações com a sexualidade e com os outros, malgrado sejam temas presentes na 

mesma obra, só serão desenvolvidas com as incursões do filósofo na Psicanálise, 

sobretudo a partir dos cursos da Sorbonne (ANDRIEU; NÓBREGA, 2016).  

O esquema corporal é o meio de expressão da unidade espacial, temporal, 

intersensorial e sensório-motora do corpo, estabelecendo um sistema de 

equivalências que impede isolar sentidos ou operações intelectuais – como fizeram o 

empirismo e o intelectualismo. A lógica do esquema corporal é a do sistema de 

equivalências, e tal lógica será estendida da percepção aos gestos e às palavras 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315; SAINT AUBERT, 2013, p. 86-87). 

(...) os gestos e as falas não são subsumidos a uma significação ideal, 
mas a fala retoma o gesto, e o gesto retoma a fala, eles se comunicam 
através de meu corpo, assim como os aspectos sensoriais de meu 
corpo, eles são imediatamente simbólicos um do outro, porque meu 
corpo é justamente um sistema acabado de equivalências e de 
transposições intersensoriais (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315). 

É nesse contexto que se pode compreender a perspectiva merleau-

pontyana da linguagem na Fenomenologia da Percepção, que tomará novos impulsos 

nos anos seguintes, notadamente a partir de O Mundo Sensível e o Mundo da 

Expressão (1953). Esse desenvolvimento se amplificará até o curso A Ontologia 

Cartesiana e a Ontologia Hoje (1960-1961). Nesse período, os escritos iniciais 

passarão por uma “revisão severa de seu método” (IMBERT, 1997, p. 54), e as 

armadilhas da enunciação nas quais a linguagem foi aprisionada serão pouco a pouco 

liberadas por meio da noção de expressão, que aparecerá fortemente em A linguagem 

indireta e as vozes do silêncio.  

Mas, por enquanto, permanecendo na Fenomenologia, centremo-nos no 

problema central com o qual o filósofo aí se defrontava concernente à linguagem: 

“procurando descrever o fenômeno da fala e o ato expresso de significação, 
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poderemos ultrapassar definitivamente a dicotomia clássica entre o sujeito e objeto” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 234). A linguagem, intimamente associada ao esquema 

corporal, constitui-se, no âmbito da Fenomenologia, no último dos domínios da 

existência humana do qual Merleau-Ponty lança mão em seu projeto de superação 

das dicotomias clássicas através do fenômeno da incorporação. Evidentemente, esse 

projeto que não terminou na Fenomenologia, mas o acompanhou até a sua morte. 

 As dicotomias por ele estudadas se manifestavam por meio das 

proposições que afirmavam ser a posse da linguagem possível através dos estímulos 

que provocam a articulação da palavra através da mecânica do sistema nervoso, ou 

por meio dos estados de consciência, que elaboram associações oriundas das 

palavras pronunciadas ou ouvidas. Seja de um modo, seja de outro, estamos diante 

de perspectivas empiristas e intelectualistas da linguagem. Ambas separam o sujeito 

e o objeto, o sujeito falante da fala.  

Na verdade, “não há ninguém que fale” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 238). 

E aí não se trata nem do relato sem sujeito – como Flaubert nos ensina com Santo 

Antônio –, e nem do desaparecimento do autor – como na experiência-limite de 

Blanchot. No presente caso, o sentido já está dado pelos estímulos ou pelos estados 

de consciência. A linguagem é compreendida, assim, de modo mecânico, como se 

sua possessão fosse indiferente à atividade do sujeito – e, particularmente, à sua 

existência incorporada. Para realizar a sua crítica, Merleau-Ponty leva-nos às análises 

de distúrbios linguísticos, como a anartria e a afasia60.  

Como não lembrar, nesse contexto, da figura de Mirco, de Vermelho como 

o céu? No início da trama, a montagem nos leva a assumir o olhar do diretor: 

acompanhamos, do exterior, o menino que brinca de “cabra-cega”61 com os amigos 

nos campos da Toscana. Nessa brincadeira, angustiamo-nos com os passos e os 

movimentos titubeantes daquele que assume o lugar do cego, enquanto os outros, ao 

seu redor, se divertem com a situação. Já aí, o cineasta faz o primeiro convite a um 

                                                           
60 “As afasias são perturbações da comunicação verbal sem déficit intelectual; podem atingir a emissão 
e/ou a recepção dos signos verbais, orais ou escritos. Essas perturbações são determinadas por lesões 
focais (focos lesionais) do hemisfério esquerdo nos destros, e também na maioria das vezes nos 
canhotos [...]. No caso de lesões na área anterior dessa zona [...], ocorrem afasias de expressão ou 
afasias motoras”. Entre as afasias de expressão encontra-se a anartria, “caracterizada por 
perturbações na programação dos fonemas e das seqüências [sic] de fonemas” (DUBOIS ET AL., 1973, 
p. 27; p. 53) (itálico dos autores).   
61 No Brasil, é o nome que se dá à brincadeira na qual os olhos de um participante são vendados, e ele 
deve conseguir tocar um outro que, por ser tocado, assumirá o papel da “cabra-cega”. 
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exercício diferente do olhar e do mover-se – exercício no qual, quando criança, temos 

prática, mas que a vida adulta leva-nos a esquecê-lo.   

Mas a inflexão do olhar – do cineasta, do espectador e do personagem –

começará efetivamente com a cena do acidente sofrido pelo menino: na cozinha de 

sua casa, ele tem o olhar atraído para cima: um fuzil que estava fixado na parede. 

Com a curiosidade própria da criança, põe um pequeno banco sobre uma cadeira, e 

sobe até alcançá-lo O diretor explorará, nas cenas que se seguem, diferentes ângulos, 

enquadramentos e movimentos da câmera, deslocando o nosso olhar no cenário e no 

corpo do personagem.  

Com um travelling da câmera de baixo para cima, acompanhamos a 

instabilidade daquela “escada” criada por Mirco. Sentimos incerteza, insegurança, 

mas sobretudo medo do que está por vir. Num plano americano, o cenário está todo 

desenhado; posteriormente, em plano detalhe, ângulo normal e perfil, sentimos o 

desequilíbrio nos pés de Mirco; segue-se, num primeiro plano, a queda do fuzil, que 

dispara e espalha cacos de vidro. Estes atingem os olhos Mirco, que cai.  

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 a 8: O espectador no exterior 

 

Os sentimentos anteriormente evocados confirmam a sua legitimidade. Dos 

olhos de Mirco, cheios de brilho e curiosidade diante do mundo, escorre o sangue. 

Sangue que é vermelho como o fogo, e vermelho como o céu por ocasião do pôr-do-

sol – imagens que o próprio personagem evocará algumas cenas à frente. 
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Depois do acidente, o menino passou a ver somente vultos que, pouco a 

pouco, foram tornando-se sombras e, enfim, escuridão total. Sua mudança para o 

Instituto Cassoni foi não somente uma mudança de lar, mas uma mudança de modo 

de ser. Esta causará em nós, espectadores, uma mudança no modo de ver. Agora ele 

não se via mais nos campos da Toscana, nos quais corria e brincava. Mirco depara-

se com a limitação de seus movimentos por causa da cegueira e do internamento no 

Instituto Cassoni.  

Com a progressiva perda da visão, será necessário reaprender a mover-

se. E aqui não nos referimos somente ao movimento do corpo no espaço físico, mas 

à retomada da responsabilidade sobre o seu corpo. O menino também deverá 

reformular a maneira de comunicar-se – já que não poderá mais dispor da linguagem 

escrita das pessoas que veem. Deverá aprender o braile. No fundo, Mirco passará por 

uma reconstrução do seu esquema corporal e da sua operação de significação do 

mundo.  

O cineasta nos integra a nós, espectadores, nesse processo. Isso se dá à 

medida que, ao longo da trama, somos deslocados: os ângulos, planos e 

enquadramentos – e, com papel destacado, os sons – nos retirarão de uma posição 

de exterioridade completa para assumir a pele do próprio Mirco. Esse processo 

começa quando o menino se despede dos pais: num travelling que fecha cada vez 

mais o ângulo normal, assumimos, pela primeira vez, a pele a visão de Mirco, até 

então capaz de ver vultos. O ingresso naquela escola, para Mirco, significará o início 

de um ritual de iniciação ao mundo dos cegos – e nós, igualmente, seremos aí 

iniciados. Doravante, nosso olhar não será mais o mesmo. 

 

 

 

 

 

Figuras 9 a 12: O engajamento no corpo do protagonista 
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Esse engajamento diferenciado do espectador continuará quando o menino 

anda pela primeira vez no espaço da escola, na cena em que vai ao refeitório. Nela, 

os ruídos são compostos pelo alto volume dos talheres que as crianças batem nos 

pratos, bem como pelo som das cadeiras sendo arrastadas e pelas inúmeras vozes, 

das quais, devido ao aglomerado de sons, não podemos decifrar uma palavra.  

Sentimo-nos como ele que, dando os primeiros passos na cegueira, está 

confuso e perturbado pelo turbilhão de burburinhos ao seu redor. Mas, aí, há um 

diferencial: pelo enquadramento, plano e ângulo da câmera, somos engajados no 

corpo dos personagens. Tornamo-nos um dos meninos cegos que está naquela mesa. 

As “boas-vindas” que o diretor dá a Mirco são, também, boas-vindas ao espectador 

que assume, naquele refeitório, um lugar: “Estou seguro de que vocês o acolherão 

como um de vocês”. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14: O engajamento do espectador no corpo dos personagens 

 

Todavia, nesse momento, ao ocupar o lugar de um dos alunos, somos 

apenas em parte um entre eles. Isto porque, paradoxalmente, assumindo o corpo de 

um personagem cego, ainda podemos ver. Mais que nos perguntarmos sobre quais 

seriam as intenções do diretor ao nos encarnar nesse estranho papel – mas também 

no papel de Mirco – essa atitude nos aproxima dos questionamentos de Merleau-

Ponty sobre o regime expressivo, imerso nas relações entre a linguagem e a 

visibilidade. 

De todo modo, pelo som, começamos a inserir-nos gradativamente num 

novo universo sensível. Ora, o que este conjunto de sensações nos diz, ele o faz não 

porque remete-nos imediatamente às ideias organizadas pela inteligência, mas por 

dispor temporal e espacialmente os elementos da cena. Os sons, as palavras e os 

silêncios, inseridos num determinado ritmo, serão o “monograma sensível e sonoro” 

(MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 73) do novo mundo de Mirco e do espectador. 
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Poderíamos aqui parafrasear a afirmação da Fenomenologia da Percepção sobre a 

música, dizendo que, doravante, o som “existe por si e é por ele que todo o resto 

existe” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 202). 

Até aqui, enquanto espectadores, já nos inserimos de três modos na 

imagem: com o olhar do diretor, exterior aos personagens (figuras de 1 a 4); com o 

olhar do protagonista (figuras de 5 a 8) e com o olhar dos outros personagens (figuras 

9 e 10). Essa dinâmica continuará ao longo da película, até o momento em que Mirco 

torna-se completamente cego. A partir daí não nos encarnaremos mais no corpo dos 

personagens.  

Na cena que se segue logo após a do refeitório, Mirco explora os outros 

espaços da escola e a espacialidade do seu próprio corpo. Aí, retornamos ao olhar do 

diretor, numa belíssima sequência de cenas. Inicialmente, a câmera mostra um plano 

detalhe e realiza um plongée, enquadramento no qual visualizamos os pés de Mirco, 

que andam ela primeira vez, e lentamente, no jardim da escola. Escutamos os sons 

das folhas arrastadas pelo seu caminhar, bem como o canto dos pássaros e as vozes 

das outras crianças. Em seguida, o olhar desloca-se para um pouco mais longe, 

dando-nos a sensação de reassumir o lugar de um dos personagens, que observa o 

andar cuidadoso do menino.  

Figuras 15 e 16: Mirco reaprendendo a andar 

 

Por fim, Mirco encontra Felice, que estava “escondido” em cima de uma 

árvore. Para juntar-se a ele, Mirco fará novamente o movimento que o cegou: subir. 

Felice, que é cego de nascença, pede-lhe para explicar as cores, que Mirco via antes 

do acidente. Para isso, seu novo amigo utiliza um conjunto de sensações: o azul é 

como andar de bicicleta e sentir o vento bater no seu rosto, ou mesmo como o mar; o 

marrom é como a casca áspera de uma árvore; o vermelho é como o fogo, ou como 

o céu no pôr-do-sol. Ou, ainda, como sangue que escorreu dos olhos do menino por 

ocasião do acidente.  
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Figura 17: A carne do nosso corpo é carne do mundo  

 

Nessa sequência de cenas, retornamos ao olhar do diretor para 

acompanhar as descrições de Mirco – palavras que se tornam uma verdadeira poesia 

corporal, reveladoras da estesia e promiscuidade da sensorialidade com o mundo. A 

sensação causada no espectador é completamente inversa ao da cena do acidente – 

mas não menos intensa.  

Aqui, o esquema corporal é convocado pelas metáforas do menino, 

mostrando que mesmo a participação do espectador no exterior dos personagens – 

isto é, com o olhar do diretor – mina a nossa compreensão de uma suposta 

neutralidade da objetividade diante da realidade. Nota-se que, aí, não são os sentidos 

separadamente que estão em jogo. Ao contrário, é nítido que “eu percebo de uma 

maneira indivisa com o meu ser total, [...] eu apreendo uma única maneira de existir 

que fala, ao mesmo tempo, a todos os meus sentidos” (MERLEAU-PONTY, 1966b, p. 

63) – o que a cena acima bem manifesta. 

Apesar dessa bela introdução às dinâmicas do olhar no filme, fundador de 

um regime de visibilidade singular, o cineasta mostrará, ao mesmo tempo em que 

Mirco é punido por brigar com Valério, as atividades que os alunos desenvolviam na 

escola. Todas elas vinculavam-se à compreensão do corpo “limitado” dos cegos, 

dando-lhes previamente suas posições precisas no espaço. Tinha-se, aí, uma 

“espacialidade de posição” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 146).  

Os corpos deveriam se habituar a lidar geometricamente com o mundo ao 

redor, sobretudo com os ofícios a serem aprendidos e tomados como fatum, destino. 

Por meio de uma aprendizagem baseada na repetição de gestos, os meninos 

assumiam um trabalho apropriado àquilo que a escola supunha ser o campo de 

alcance de seu esquema corporal. Em Vermelho como o céu, anatomia era destino e 

o esquema corporal orientava-se para ele.  
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Mas, enquanto os meninos aprendiam seus supostos futuros ofícios, Mirco, 

escutando os mesmos sons das máquinas de tecelagem, descobria outros sons 

durante o seu castigo. Na sequência, o menino esbarra num velho armário. No início, 

somos o olhar do diretor; mas, quando da abertura da porta do móvel, assumimos 

imediatamente o ainda embaçado olhar de Mirco, que vagueia entre o que há ali 

dentro e tateia os objetos. Tocando um deles em especial, o menino liberou uma 

narração de uma passagem do Evangelho. Tratava-se de um gravador. A partir dali, 

Mirco mostrará que o fatum do corpo é outro, completamente diferente daquele que o 

Instituto Cassoni compreendia. 

 

Figuras 18 a 21: A descoberta de outros sons 

 

Medo, angústia, raiva, impotência: esse turbilhão de sentimentos nos 

invade quando acompanhamos Mirco em sua chegada à nova classe. Logo no início, 

a câmera nos desloca entre o lugar de um dos personagens da cena, o olhar do diretor 

e, agora, pela primeira vez, o olhar do professor, Don Giulio. A cena nos revela algo 

de surpreendente – algo que, se estivéssemos em uma escola de meninos videntes, 

não nos espantaria tanto.  

O olhar de Don Giulio nos faz ver diversos cartazes nas paredes. Aquela 

decoração – na qual figuram, inclusive, imagens de alguns com os órgãos do corpo 

humano – à primeira vista figura como uma perversa ironia. É ao assumir o olhar do 

professor que nos damos conta disso. Será também esse olhar que, ao longo da 

trama, se engajará em um outro modo de conceber a educação daqueles meninos. 
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Figuras 22 e 23: Do olhar do aluno ao olhar do professor 

 

Mas retornemos à suposta ironia: ela diz respeito àqueles corpos que não 

podem ver a representação interior deles mesmos. É como se estivéssemos diante 

da famosa Lição de Anatomia do Dr. Tulp (1632), de Rembrandt, sendo explicada a 

quem não pode entendê-la, já que não podem observar e tomar posse intelectual de 

um objeto do mundo – postulado básico da racionalidade moderna. Não podem, como 

aqueles que assistem à lição, ser iluminados pela luz do conhecimento, da descoberta 

(NÓBREGA, 2008, p. 45). É como se o conhecimento fosse a eles negado. 

No entanto, é justamente com o contrário de uma não-aprendizagem que 

nos deparamos nesta cena. Sabemos que o conhecimento do corpo no Ocidente se 

deu, na Modernidade, através dos postulados de uma ratio que divide, separa e isola 

para melhor compreender. Vermelho como o céu, entretanto, revelará meninos que, 

recusando os esquemas de representação – aos quais a instituição insistia em se 

vincular – conhecerão o mundo pelo esquema corporal. Nele, não há necessidade de 

passar pela ideia das coisas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315). Isto porque o 

esquema, ao seu modo, é “concreto, visível como um desenho, nós não temos que 

pensá-lo”, conforme lembrará o filósofo nas notas do curso O Mundo Sensível e o 

Mundo da Expressão (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 133)62. 

Na sala de Mirco também há outros cartazes – mapas, na verdade –, bem 

como globos terrestres. E, curiosamente, a primeira aula será de Geografia. Haja vista 

que ver não é apropriar-se do que pode ser observado – como o contexto da tela de 

Rembrandt evoca – e que o corpo – mesmo o dos cegos – “não é cego para si”, com 

Mirco e seus amigos constataremos que o corpo se aproxima do mundo pelo 

                                                           
62 No ano acadêmico 1952-1953, seu primeiro ano no Collège de France, Merleau-Ponty pronuncia dois 
cursos paralelos: um às segundas-feiras (Pesquisas sobre o uso literário da linguagem) e outro às 
quintas-feiras (O Mundo Sensível e o Mundo da Expressão) (Cf. MERLEAU-PONTY, 1968, p. 11; p. 
22). 
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movimento, o que lhes possibilitará rasurar o antigo mapa e criar aquele “mapa do 

visível” ao qual Merleau-Ponty se refere em O Olho e o Espírito, no qual as antigas 

relações serão refeitas (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 16). 

No desenvolvimento da cena, Mirco tateia sua nova carteira. O professor, 

como de costume, ocupa um bom tempo da aula falando. Nesse caso, porém, há uma 

diferença: ele não escreve no quadro. Os alunos devem ter os ouvidos bem atentos 

para transformar os sons em signos de braile. O menino, porém, despreza a tabuinha 

do braile. Diz não precisar dela. Desvia o rosto – como se ainda usasse a visão.  

Pacientemente, o professor se aproxima, toma a sua mão e ensina-lhe 

como usar o instrumento da escrita para cegos. Ele mostra como o menino deve usar 

os dedos e o perfurador para escrever, de uma nova forma, os signos da língua. Mas 

não será fácil fazer Mirco aprender o braile. Na continuidade, insatisfeito e ainda 

incapaz de aceitar sua nova condição, ele derruba o instrumento. Contudo, o 

movimento dos dedos e o reconhecimento daquele instrumento ele os guardará, pois 

o utilizará de um outro modo no desenrolar do filme – tal como o datilógrafo ou o 

instrumentista ao qual alude Merleau-Ponty na Fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 199-201) 

Ora, o que vemos aí, primeiramente, é a possibilidade de se comunicar de 

outro modo. O braile é a invenção de um modo diferente de domínio sobre a língua 

escrita. Ele, como a multiplicidade de idiomas, mostra-nos a arbitrariedade dos signos 

à qual Merleau-Ponty aponta (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 254). Mirco nos revela a 

rejeição a um modo de comunicar que se enclausura numa única possibilidade – que, 

no fundo, é, primeiramente, o reconhecimento da não naturalidade da linguagem, da 

sua contingência. Em segundo lugar, essa não naturalidade se deve à impossibilidade 

de inserir a corporeidade num processo linear de causa e efeito, de sujeito e objeto, 

de uma sintaxe cartesiana, dada a dinamicidade e plasticidade do esquema corporal. 

Era assim que a direção de sua escola compreendia a linguagem para os 

meninos cegos. Um modo de comunicar que, antes, não fazia parte de seu modo de 

existir. Para que Mirco incorpore o braile, será necessário criar uma outra forma de 

ver a linguagem – que será, ao invés, de se mover, de sentir e de ouvir, isto é, de 

outras explorações do esquema corporal. O seu professor, na verdade, não 

desconhecia essas outras possibilidades. Sabia que existiam, pelos sentidos, outros 

modos de “ver” o mundo. E é através de seu apoio que Mirco desenvolverá sua outra 

linguagem, que atingirá seu ápice, na trama, após a cegueira total do menino.  
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Nesse momento, o diretor já nos iniciou num outro modo de ver, nascido 

das imagens criadas pelas explorações sensoriais de Mirco e de seus amigos. A partir 

de então, enquanto espectadores, não vemos mais com o corpo dos personagens. O 

visível, aí, deixou de ser captação objetiva da realidade, e o movimento, por sua vez, 

também não é mais uma mudança meramente espacial. Cegos, como Mirco, podemos 

aproximar-nos do visível “não segundo o pensar da proximidade, mas como 

englobante, investimento lateral, carne”, conforme lembra-nos Merleau-Ponty nas 

notas de trabalho de O Visível e o Invisível (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 201) (itálico 

do autor)  

Não curiosamente, é a partir da cegueira total do personagem que 

começamos a partilhar suas emoções de um modo mais intenso. Cada nova 

descoberta dos sons, dos toques, dos tempos, dos ritmos, da textura das coisas do 

mundo, ressoa também em nós, no nosso corpo. Experimentamos “certa relação entre 

o visível e o invisível, onde o invisível não é apenas não-visível (o que foi ou será visto 

e não o é, ou aquilo que é visto por outro diferente de mim, não por mim)” (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 209). Não se trata de uma substituição de um visível objetivo por 

“um não-visível (que seria apenas ausência objetiva) isto é, presença objetiva alhures” 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 224).  

O que experimentamos com Mirco é “o mundo percebido” enquanto 

“caminhos de meu corpo”, um pertencimento a “um raio de mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 224). Ao mencionar essa concepção de mundo percebido, o filósofo 

identifica-o à pintura [moderna]. A experiência que fazemos com o personagem é 

aquela que fazemos com o pintor, quando ele nos dá acesso ao sentido da obra 

(MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 83). Logo, é a experiência de um regime expressivo 

que está em jogo. Esse “mundo irrecusável”, a que Mirco chega pela 

intersensorialidade do corpo em operação, não será mais expresso “em termos de 

quem enxerga”, como faz o pintor, mas em termos de quem encontrou outro modo de 

experimentar e de formular o visível (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 89). 

Ora, para Merleau-Ponty, desde a Fenomenologia da Percepção é graças 

à significação inerente à palavra que a expressão é possível, pois “a fala ou as 

palavras trazem uma primeira camada de significação que lhes é aderente e que 

oferece o pensamento enquanto estilo, (...) antes que como enunciado conceitual” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 248). Anos depois, ele dirá em A linguagem indireta e 
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as vozes do silêncio que este estilo “é em cada pintor o sistema de equivalências que 

ele se constitui para essa obra de manifestação” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 85).  

Como já sublinhamos anteriormente, quando o filósofo se refere ao sistema 

de equivalências, é a capacidade do esquema corporal de estruturar o mundo 

percebido que está em questão. O estilo, presente desde a Fenomenologia ao lado 

das noções de generalidade e típicos do corpo, acompanha a tentativa do filósofo, até 

O Visível e o Invisível, em expressar a lógica analógica do esquema corporal, que 

atua a partir de sistemas de equivalências intersensoriais e sensório-motores (SAINT 

AUBERT, 2014, p. 109-115). 

Em Mirco, o cinema nos dá a ver essa propriedade de sistema de 

equivalências, própria do esquema corporal. A experiência vivenciada com este 

personagem é intensa porque nos insere numa “proximidade vertiginosa” com as 

coisas, uma “mistura” capaz de gerar uma “relação expressiva”, lembrar-nos-á o 

filósofo em O Mundo Sensível e o Mundo da Expressão (MERLEAU-PONTY, 2011b, 

p. 56).  O estilo do pintor “extrai o sistema de equivalências do espetáculo do mundo”; 

é uma concentração do sentido antes esparso, e que passa a impregnar o quadro 

(MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 85).  

O sentido perceptivo aparece, portanto, não como “um enunciado, um eu 

sei que” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 57) (itálico nosso). Com Mirco, 

experimentamos a perda de um órgão biológico, mas não a possibilidade de 

expressão. E isso mesmo se ele se recusa a aprender o braile – uma nova tentativa 

de envelopar os sentidos presentes ao seu redor em torno de uma fórmula 

enunciativa. A normatividade discursiva dá lugar a outro modo de elaborar o real, 

modo que se efetiva no corpo enquanto operador visual. Esse qualificativo do corpo, 

porém, ultrapassa o enredo, dilatando-se para o conjunto de técnicas utilizadas pelo 

cineasta para manifestar as suas intenções. Aí, o corpo engajar-se-á no ato e criará 

uma dinâmica interna em nós, borrando a divisão entre interior (cinema) e exterior 

(espectador) (ANDRIEU, 2014c, p. 21) – experiência que se repetirá em todo o corpus 

de filmes.  

Em Merleau-Ponty, não sendo invólucro do pensamento ou seu 

acompanhante exterior, a palavra habita as coisas do mundo e, assim, veicula as 

significações. Afirmando que as palavras não são um simples signo destas coisas, o 

filósofo abre novos horizontes para a existência da linguagem: ela não é fruto do 

pensamento. Há, ao contrário, um pensamento na fala. Isso significa que pensar, para 
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o sujeito falante, não é representar o mundo exterior no nosso interior. É aí que 

linguagem e esquema corporal se unem: do mesmo modo como não precisamos 

representar o espaço exterior e o nosso corpo para movermo-nos, também não 

precisamos representar a palavra para chegar ao seu sentido e pronunciá-la.  

Nesse sentido, a linguagem faz parte do universo dos usos possíveis do 

corpo. Ela faz parte do corpo, e dela fazemos uso da mesma maneira que utilizamos 

nossas mãos ou pés para realizar um movimento. É no contexto de significação 

gestual, por conseguinte, que se pode compreender a palavra. A palavra é gesto, é 

atitude corporal. Ela é um lugar no nosso mundo linguístico – e é isso que o corpo de 

Mirco nos mostra; é isso que sentimos nas múltiplas encarnações que, enquanto 

espectadores, aí vivenciamos. Compreendida a partir dessa dimensão espacial, a 

linguagem tem uma fisionomia. Ela não é um modo de nomear os objetos do mundo 

ou o pensamento, mas a presença do pensamento no mundo sensível através do 

corpo, o que Merleau-Ponty havia demonstrado desde a Fenomenologia (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 247)  

Uma experiência próxima à vivenciada em Vermelho como o céu podemos 

encontrar em Senhor Lashar (Monsieur Lashar). Agora, estamos numa escola na 

cidade de Montreal, no Québec, região francófona do Canadá. As crianças brincam 

na neve espalhada pelo pátio, à espera do sinal para a entrada. Escutamos somente 

o som de suas vozes e a dos professores. Alice e Simon, colegas de classe, 

encontram-se. Ela lembra-lhe que ele é o responsável pela distribuição do leite 

naquele dia. Simon segue apressado para o interior do prédio. 

Acompanhamos o som de seus passos. Ele recolhe as caixas de leite 

necessárias para a turma e segue em direção à sua sala. Ao tentar abrir a porta 

percebe, contudo, que ela estava trancada. O seu campo visual, porém – que passa 

a ser o nosso campo, de espectadores – mostra algo de diferente no espaço da sala. 

Aproximando-se um pouco mais da pequena abertura da porta, protegida por um 

vidro, ele identifica um corpo pendurado. O personagem desloca-se e a câmera 

continua focada no corpo. Ele, sozinho, vê; nós, sozinhos, também vemos. 
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Figuras 24 a 26: O choque do olhar 

 

As caixas de leite caem, e o choque daquela visão toma conta de Simon. 

A sua respiração torna-se ofegante, seu corpo imobiliza-se, seu olhar é de pavor. 

Mesmo em choque, o menino corre e avisa a uma das professoras sobre o que viu. A 

câmera acompanha em atraso o seu movimento. Parece que o corpo vivo ultrapassa 

a experiência do corpo vivido, e a câmera nos imerge nessa performance: “Nós 

estamos, portanto, em atraso no que concerne ao que se passa no corpo” (ANDRIEU, 

2014c, p. 62).  

Alice, porém, aproximou-se da sala e viu as caixas de leite no chão. 

Aproximou-se ainda mais da porta e, como Simon, fixou os olhos na imagem do corpo 

pendurado. Em pequenos passos, afasta-se, estupefata, tal qual Simon havia feito. 

Escutamos o som de sua respiração hesitante, aquela “contração da garganta” que é, 

na verdade, um desempenho do corpo em sua atividade significativa (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 263). Aquele corpo era a professora da turma, Martine Lachance. 

Nesse momento, a outra professora – a que levava os alunos para fora – chega até 

Alice, arrancando-lhe daquela visão.  

Essa imagem poderia ser bem olhada levando em conta o que Merleau-

Ponty, em A percepção do outro e o diálogo – um dos textos de A prosa do mundo – 

afirma: “Podemos, ao entrar em uma sala, ver que alguma coisa mudou, sem saber 

dizer o quê” (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 183) (itálico do autor). Simon, Alice e nós, 

encarnados naquele espaço pela câmera, vimos a cena desenhada na sala, mas não 

sabemos formular o seu sentido. Resta-nos o silêncio. O sentido não está posto, 

embora esteja entrevisto pela ausência.  
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A câmera finaliza a sequência com um enquadramento completamente 

negro e, logo em seguida, mostra a sala de aula com o quadro vazio. Uma certa afasia 

se instala. Saímos de uma visão insuportável – que é a única vez na qual a câmera 

encarna a nós, espectadores, no cenário –, passamos pelo choque do que não se 

quer ver e chegamos ao espaço central de visibilidade na sala de aula – o quadro. 

Também visitamos os outros espaços da escola, mas sempre em silêncio. Os 

primeiros enquadramentos nos dão, assim, pistas centrais para interrogar as cenas 

de Senhor Lazhar.  

Aquele quadro vazio, semelhante em sua forma ao écran do cinema, 

assemelha-se a ele pela oferta – ou imposição – de algo: no quadro, os enunciados 

do conhecimento; no cinema, as imagens (DEPRAZ, 2011, p. 151). Por outro lado, 

Simon, Alice e a nossa encarnação naquela cena nos interrogam: o que fazer com 

aquilo que não escolhemos ver? O que fazer quando não é o olhar que ataca o visível, 

mas é este que parece nos atacar? “Os papéis do sujeito e do que ele vê se trocam e 

se invertem” (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 187), continua Merleau-Ponty no 

supracitado texto de A prosa do mundo: o visível atinge o espectador e perturba a sua 

certeza de doação do sentido do visível. Somos destituídos de nossa posição central 

(MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 187). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 27 a 29: (In)visibilidades e espaços 

 

Depressiva há algum tempo, Martine Lachance não aguentou ter sido 

acusada de assédio por pelo próprio Simon, e cometeu suicídio. A causa da acusação: 
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ela ultrapassou a linha permitida do noli tangere entre professor e estudante, dando-

lhe um abraço. Antes desse acontecimento macabro, tudo nessa escola parecia ser 

perfeito: as salas são organizadas, o espaço físico é preservado, os professores 

adotam inovadoras técnicas pedagógicas.   

A visão do cadáver pendurado, entretanto, perturba o espaço físico, que 

passa imediatamente por modificações após o acontecimento (a direção manda 

mudar as cores da sala). Aquela imagem de um corpo inerte, a partir daquele 

momento, fará parte do imaginário dos alunos – embora somente Simon e Alice 

tenham visto o corpo. Todo o comportamento da sala passou a ser regido a partir 

daquela imagem. Uma psicóloga foi contratada para acompanhar a turma. O espaço 

interior e exterior precisava ser reformulado. Reaprender a ver, a ver-se naquele 

espaço, era fundamental para poder continuar a experiência educativa, marcada por 

um trauma. 

No contexto de luto e excesso de sensibilidade por causa do trauma, chega 

à escola, poucos dias depois, o Sr. Bashir Lazhar. Tendo ouvido falar da necessidade 

de um novo professor, candidatou-se à vaga. Seu nome significa “portador de boa 

notícia” e “sorte”, respectivamente. Parecia perfeito para aquela realidade. Contudo, 

desde o início o Sr. Lazhar se mostra um professor um pouco diferente, ou melhor, 

tradicional. Isso se manifesta de três modos, por meio dos quais o enredo disponibiliza 

elementos que nos auxiliam a situar-se em nosso problema. 

O primeiro deles diz respeito ao espaço físico. Contra a vontade dos alunos, 

ele reorganiza o espaço de forma que as carteiras estejam no modelo “escola ônibus” 

novamente. Em segundo lugar, há o aspecto da linguagem. Para as suas aulas de 

Língua Francesa, o novo professor passa a fazer ditados utilizando um texto de 

Balzac, La peau de chagrin. A dificuldade de compreensão impressiona os alunos. 

Ignorando este fato, Bashir faz um ditado a partir da obra do escritor. A maioria das 

notas foi baixa, pois não correspondeu ao que ele ditou. Por fim, na cena da entrega 

dos textos corrigidos, aparece o terceiro elemento: ao ver Simon jogar uma bolinha de 

papel em uma aluna, Bashir dá uma tapa em sua cabeça – infringindo 

escancaradamente a regra da distância corporal entre professor e aluno.  
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Figura 30 e 31: Mudança no espaço, mudança no toque 

 

O toque, a linguagem, a visibilidade e o espaço. O novo professor 

maximizará, pelas suas atitudes, os efeitos daquela visão entre as crianças. Ao 

enredar-nos nesses elementos, as imagens de Senhor Lashar oferecem-nos pistas 

para a pergunta que nos pusemos – ou que nos foi posta pelas próprias imagens: o 

que fazer com aquilo que não escolhemos ver? Ou, como formulara Merleau-Ponty 

(1969a, p. 187), “como eu posso ver alguma coisa que se dá a ver?”. O que fazer 

quando a imagem que mais prendre o olhar não é aquela que está no quadro, centro 

espacial do conhecimento na sala, mas a que foi imposta pelo visível? Este, ali, 

interrogou a Educação e a nós enquanto espectadores. Como com Mirco, tal 

interrogação se deu no que concerne ao nosso modo de experimentar e de formular 

o visível (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 89). 

Da imagem de um corpo sem vida, aparentemente observado do exterior, 

o cineasta oferece, ao longo da trama, imagens que demonstram o impacto do olhar 

sobre a cultura haptofóbica daquela escola. Sob o pretexto de manter distâncias e 

preservar o respeito à intimidade, criou-se um empobrecimento da experiência 

sensorial, que é própria da vida corporal. Ao cuidar de Boris quando o seu nariz 

sangra, ao estabelecer uma relação de afeto com Alice e, por fim, ao liberar Simon do 

peso da culpa através de um abraço, é um tipo de cura pelo toque que está em 
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processo, bem como uma necessidade de reaprender a tocar (ANDRIEU, 2008, p. 32-

33).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 32 a 34: A cura pelo corpo 

 

Embora tenha optado por fazer de nós, espectadores, observadores 

externos às cenas, a pedagogia visual de Senhor Lazhar aproxima-nos do paradoxo: 

um professor com métodos didáticos arcaicos, dissonante em relação às modernas 

práticas da escola, tornou-se o elemento catalisador da ferida – ou do ponto cego – 

daquela instituição. Por meio dele, o visível revelou a haptofobia ali presente e nutrida. 

Reformular a experiência do visível naquela escola exigia uma interrogação sobre o 

sentido do visível, e isso passou pela reabilitação da corporeidade, pois é esta a nossa 

maneira de “frequentação do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 41).  

Aquela visão insuportável nos mostrou e nos reaproximou da pele. Ao 

atacar o olhar, o visível mostrou a sua espessura, a união indissociável das coisas do 

mundo e do nosso corpo, pondo em cheque a cultura corporal daquela escola, 

marcada pela necessidade se manter à distância. O olhar aproximou-os entre si, pelo 

corpo. Aquilo que eles não podiam controlar e nem manter à distância – o olhar – os 

tocou. O impacto causado pelo mundo a nós chegou pela tomada do campo visual 

(MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 191).  

O mundo, espaço do visível, tocou-os porque provou-os a “universalidade 

do sentir”, a “generalidade do meu corpo” e a “percepção do outro” (MERLEAU-

PONTY, 1969a, p. 191) como componentes desta frequentação do mundo que não 
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pode se dar senão pelo contato com um mesmo mundo no qual somos todos sujeitos 

encarnados. A “relação carnal ao mundo e ao outro” (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 

193) atinge seu ápice na última cena, o quando o cineasta nos coloca no mesmo lugar, 

na mesma posição que estávamos quando da visão do corpo pendurado: na porta da 

sala de aula. Agora, porém, ao invés da morte, vemos o abraço de Bashir e Alice. A 

cura, ali passa por uma nova pele – como ilustra a figura da crisálida, evocada pela 

leitura de Balzac que o professor fez em sala. Na verdade, contrariando a expressão 

popular salvar a pele, em Senhor Lazhar é a pele que salva. O corpo salva. 

Sendo a encarnação a nossa “inserção primeira no mundo e no verdadeiro” 

(MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 193), ela torna-se o nosso único modo de 

compreendê-lo. O regime de inteligibilidade que se esboça mais visivelmente na fase 

madura do pensamento de Merleau-Ponty apaga a imunidade do cogito63 e o seu 

intocável registro do inteligível – porque se impõe na ordem gramatical do sujeito-

objeto, de uma consciência separada do mundo.  

Outrora enredado num impasse dualista na Fenomenologia, nos anos 

seguintes, por meio do recurso à literatura ou à pintura, o filósofo conseguiu dele se 

desviar, chegando a um regime onde será possível tocar as significações (MERLEAU-

PONTY, 1969a, p. 194). Nas notas de trabalho de O Visível e o Invisível, ele dirá que 

“os problemas colocados na PhP são insolúveis porque eu parto ai da distinção 

‘consciência’ – ‘objeto’” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 189). Era necessário formular 

de outro modo a experiência do Ser no mundo, de modo que a pretensa objetividade 

fosse diferentemente compreendida.  

Postulando-a enquanto experiência ontológica primeira, o filósofo inserirá 

o ser na ordem do visível e do invisível: “o tecido comum de que são feitas todas as 

estruturas é o visível, que, ele próprio, não é, de modo algum, objetividade, em si, mas 

transcendência” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 189) (itálico do autor). Por ser corpo, e 

estar enredado nas dinâmicas oriundas da natureza do esquema corporal – a 

generalidade, o típico, o estilo, o hábito, todas elas de contínuo envolvimento do corpo 

com o mundo e deste com o corpo – o visível só poderá ser compreendido enquanto 

“unidade de transgressão, ou de imbricação correlativa de ‘coisa’ e ‘mundo’.” 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 189).   

                                                           
63 Expressão utilizada por Claude Imbert (2008a, p. 448). 
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Em Vermelho como o céu, essas dimensões da corporeidade são muito 

mais visíveis que, por exemplo, em Sociedade dos Poetas Mortos. Aqui, na grande 

maioria das vezes, o diretor não faz uso das múltiplas encarnações do espectador no 

corpo dos personagens – como anteriormente – mas dispõe-nos geralmente no seu 

olhar. Certos de que a força estética desta obra é menos intensa – e mesmo menos 

delicada e elaborada que o da obra anterior – podemos, de todo modo, encontrar-nos 

com imagens que nos convocam a problematizar um olhar mais distante mas que, ao 

mesmo tempo e apesar da distância, nos sensibiliza; além disso, as relações do 

esquema corporal com o espaço e o processo educativo, por exemplo, oferecem-nos 

outras pistas de problematização do olhar. 

No início do novo ano letivo da tradicional Welton Academy, um professor, 

portando uma vela, e quatro alunos, cada um portando um estandarte, entram em 

procissão na capela da escola. Os quatro estandartes têm escritos os lemas da 

instituição – Excelência, Disciplina, Honra e Tradição. O corpo docente está reunido 

ao fim da nave da igreja, como se fossem membros de um certo clero. O professor, 

ao chegar à frente de todos os alunos, inclina-se e entrega a “luz do conhecimento” a 

um estudante – uma imagem que desvela exatamente o processo inverso ao realizado 

por Sócrates com Teeteto, mostrando a dissimetria instalada em nossa tradição 

educativa, como se o conhecimento se tratasse de algo transcendente a ser 

transmitido. 

 

Figuras 35 e 36: A dissimetria original 

 

Na Welton Academy, os corpos eram dispostos de tal modo que 

ocupassem as suas posições adequadas para que os estudantes atingissem um 

objetivo final: o sucesso, traduzido no ingresso nas melhores universidades, seguido 

de uma consequente carreira promissora e, por fim, na reprodução do poder 

aristocrático de suas famílias. Na trama, a família e a escola aparecem acopladas para 

que este processo fosse realizado sem grandes problemas.  
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A rígida disciplina, a organização do espaço físico, a relação com os 

professores e outras autoridades, as posições corporais, os tradicionais uniformes, 

tudo indicava o lugar apropriado para o corpo. O esquema corporal obedecia a essa 

geometria espacial que era expressão física da compreensão do processo de 

conhecimento: uma relação linear entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido: 

os alunos estão sentados e passivos; os professores, em pé e ativos.  

 

Figuras 37 e 38: Um olhar sobre as posições dos corpos na sala 

 

A chegada de um novo professor de Literatura perturbará essa 

tranquilidade espacial e epistemológica. O Sr. Keating, ex-aluno da mesma escola, 

em sua primeira aula leva-os para ver as fotos das outras turmas. Para isso, sai da 

sala, do quadro, do livro. Sua primeira lição é sobre ver e escutar os que por ali já 

passaram, a fim de saber bem viver a vida – tema resumido pelo carpe diem. Mas o 

que estará em questão, ali, não é só um deslocamento físico para fora da sala. Não é 

uma mera criatividade didática de um professor de Literatura.  

Keating começa, a partir daquele dia, a ensiná-los a ver diferentemente a 

si mesmos e a relação como conhecimento. Ser e conhecer, passam, doravante a 

estar intimamente unidos, revelando que a expressão do ser no mundo relaciona-se 

a novos modos de lidar com a linguagem e com o pensamento (NÓBREGA, 2008, p. 

86). Todavia, embora a câmera nos ofereça, algumas vezes, o objeto que os alunos 

veem, ela não nos situa nos seus corpos – como acontecia em Vermelho como o céu. 

 

Figuras 39 e 40: O olhar dos alunos 
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Poucas vezes o diretor nos oferece mais de perto aquilo que alguns 

personagens veem (seja o professor, seja os estudantes), mas sem jamais nos situar 

no corpo deles – o que nos é possível atestar através da direção do olhar. Essa 

estratégia se repete em uma sequência que, provavelmente, é a mais significativa 

neste filme. Nela, o professor sobe em sua mesa. Ele o faz para lembrar a si mesmo 

que deve “constantemente ver as coisas de um modo diferente”. O posicionamento 

da câmera nos dá a visão do professor sobre a sala e vice-versa, em ângulo plongée 

e contra-plongée, respectivamente. Em seguida, ele convida os alunos a fazerem o 

mesmo.  

 

Figuras 41 e 42: O olhar do professor e dos alunos 

 

O que Keating faz, porém, não é só um deslocamento físico. Ao convidar 

os alunos a subir na mesa, ele os põe no local que é, oficialmente, o do professor, o 

daquele que sabe – ou que pensa que sabe. E ele associa, em sua fala, o novo ângulo 

a uma posição do leitor em relação ao texto literário e à capacidade de pensar por si 

mesmos, independentemente do autor. Ver o espaço sob um novo ângulo revela 

outras dimensões sobre aquilo que eles conhecem ou podem conhecer. O 

deslocamento dos corpos, nesse caso, não era um mero movimento físico. Tratava-

se dos primeiros passos da instauração de um novo processo de subjetivação, que 

não se dá sem a experiência de incorporação do espaço pelo movimento (CAMINHA, 

2012, p. 45-46). 

Esses deslocamentos espaciais e visuais nos quais Keating insere os 

alunos, associados à poesia, provocará, assim como em Vermelho como o céu, um 

tipo de pedagogia nos quais os personagens engajar-se-ão pouco a pouco, tentando 

quebrar a dissimetria posta na primeira sequência de imagens do filme – como 

apresentamos logo acima –, na qual o processo de conhecimento é compreendido 

como a doação de um objeto. 
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Voltemo-nos, agora, para os estudantes da sala 203 da Woodrow Wilson 

High School, no filme Escritores da Liberdade. Escola da periferia de Los Angeles, ela 

acolhia jovens em conflito com a Lei. Nessa instituição, porém, a palavra escrita na 

Lei não consegue deter a violência instalada devido aos conflitos entre gangues, nas 

quais os alunos eram iniciados desde crianças. O Direito obrigava os alunos a 

frequentar a escola como forma de punição. O conhecimento, portanto, estava, de 

algum modo, atrelado ao castigo pela Lei.  

Estamos numa sala de aula espacialmente dividida com base na lógica dos 

pertencimentos étnicos. Os alunos classificam-se segundo uma identidade fixa: “Eu 

sou latino, você é negro, ela é asiática e ele é branco”, e daí segue-se uma localização 

espacial na sala. Um sujeito e um predicado aparentemente bem fixados pela 

clivagem étnica, que encontrava sua correspondência num lugar. O espaço tomou a 

forma de um enunciado, como se o distante e o próximo, o alto e o baixo, o aqui e ali 

pudessem ser definidos por propriedades lógicas (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 74). 

E eles não pensavam que se poderia viver de outro modo. Cada um defende o seu 

território, os seus signos, os seus símbolos, os seus próximos, o seu sangue. 

A professora Irin, recém-formada em Língua e Literatura Inglesas, chega 

àquela sala com as melhores intenções, mesmo consciente na realidade da turma. 

Ela tenta apresentar-lhes A Odisseia de Homero e ensinar gramática, mas seus 

primeiros esforços são sem sucesso. Até que, devido a um incidente em sala, 

descobre o porquê da ineficácia de suas palavras: um estudante asiático desenhou 

um outro aluno. Este, negro, teve realçados os seus traços corporais, sobretudo os 

lábios.  

Chocada com o desenho, que se assemelhava às caricaturas dos judeus 

feitas pelo regime nazista, ela o mostra a toda a sala. Naquele momento, ela tocou na 

ferida do grupo. Ali, todos sabiam que a linguagem, conforme já evocamos 

anteriormente, tem uma fisionomia (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 247), menos a nova 

professora. Ela, mestra da Língua institucionalizada, tocou algo que ela ainda não 

sabia: a materialidade da cor e do corpo na vida daqueles estudantes, que se 

sobrepunha às frases por ela escrita no quadro, e definia espaços a serem ocupados 

ou não, na sala e na cidade. 

“Você não sabe de nada”, afirma Eva, uma estudante latina, no desenrolar 

daquela cena. Ela mostra à professora que o conhecimento dela, aquilo que ela sabe, 

é insuficiente para compreender o mundo deles. Seu cogito é ineficaz, não chega aos 
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sujeitos. A “gramática de merda” (sic) que ela ensina fica dentro da sala de aula, não 

faz diferença alguma da vida deles, que continua fora da escola no enfrentamento das 

dores de uma realidade que os divide pela cor. 

O diretor não nos oferece o olhar dos estudantes, como em Vermelho como 

o céu; porém, como em Sociedade dos Poetas Mortos, somos aproximados de seus 

rostos por enquadramentos em primeiro e primeiríssimo plano. Aí, a montagem nos 

imerge nas angústias existenciais inscritas nos seus corpos, principalmente quando 

eles descrevem o porquê de seu conhecimento ser inútil na vida deles: porque, 

simplesmente, ela não vê aquilo que ela olha. Ela não vê que, naquele espaço, “tudo 

é questão de cor”, como fiz Eva, apontando para o próprio rosto, a própria pele. Ela 

não entende que a cor, ali, é um signo que possui como que um valor diacrítico, isto 

é, modula a maneira de compreensão de si no mundo, mas não separadamente.  

O pertencimento étnico, em Escritores da Liberdade, está associado aos 

deslocamentos espaciais. Naquela sala e naquele bairro, mover-se não é simples 

mudança de ponto no espaço físico, mas ligação a modos de conhecimento de si e 

do mundo. Com isso, não afirmamos uma causalidade entre movimento e 

conhecimento, e vice-versa (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 151). Apontamos, ao 

invés, que “o movimento toca em nós possibilidades motoras-expressivas. E, 

inversamente, nossas possibilidades (...) se encarnam nele” (MERLEAU-PONTY, 

2011b, p. 196). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 a 45: Cor, etnia e espaço na sala de aula 
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O fato de ser portadora de um conceito que supostamente lhe define – ser 

professora – não significa que Irin mereça respeito. A lógica dos enunciados ali é 

diferente. Claramente, há uma lacuna entre uma linguagem de conceitos e uma 

linguagem que é atitude. “Eu não te conheço”, afirma Andre, aluno negro. Só quando 

se conhece – ao modo de conhecimento deles – pode-se assumir ou não uma atitude 

de respeito.  

Vê-se que eles partilham um cogito que é diferente do cogito de Irin – seja 

a sua gramática linguística, seja a sua gramática social. Evidentemente, ela sabia que 

ali as gangues se dividiam pela cor da pele. No entanto, somente quando pediu para 

levantar a mão quem já havia sido baleado, ela, que ocupava ali no seu palco de 

professora o lugar de espectadora, constatou que as suas coordenadas do inteligível 

eram vãs diante do que via.  

A partir de então, começaremos a perceber – Irin e nós, espectadores – o 

empiètement que acontece entre a cor da pele, o espaço e a linguagem, o que lhe 

permitirá adentrar no cogito tácito daquela tela de múltiplas cores corporais que estava 

diante dela, consoante mostraremos no próximo capítulo. Com Irin, lembramos de 

Merleau-Ponty, que no mesmo ano da publicação de sua tese, publicou A Dúvida de 

Cézanne. E embora, aí, sua interrogação se fixasse de modo preciso no 

comportamento do pintor, nas telas de Cézanne ele reconhecerá “um manifesto da 

pintura”, pintura esta que “experimentava um olhar liberto da prosa do mundo, 

tomando suas certezas do regime latente das cores” (IMBERT, 2004, p. 430).  

Ora, entre as cores dos alunos de Irin e as cores das telas de Cézanne, é 

a relação complexa entre as cores que produz a realidade do quadro. Certamente, 

falamos aqui de cores diferentes: as de Cézanne estão na sua palheta, que pelo pincel 

quer apresentar o mundo; as dos alunos, no seus corpos. Mas ambas unem-se pelo 

corpo, que é feito do mesmo tecido do mundo – lembrava Merleau-Ponty em O Olho 

e o Espírito (MERLEAU-PONTY, 2004d, p. 16) – e pelo seu caráter de matéria em 

vias de se formar (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 128), como indica o filósofo no ensaio 

sobre o pintor.  

Se a obra entra em processo pelas mãos do pintor, o cineasta nos mostra 

que esse processo se dá, em parte, na relação do estudante com o professor. Vida e 

obra, como em Cézanne, misturam-se na sala de aula (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 

136). Com A Dúvida de Cézanne, o filósofo começava a gerir algumas incongruências 

de sua tese, notadamente as relacionadas à natureza da percepção, pois o pintor, ao 
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invés de debruçar-se sobre o objeto, perguntar-se-á sobre o motivo. Uma outra forma 

de abordar o problema estava em jogo (IMBERT, 1997, p. 57).  

Aproximamo-nos cada vez mais, dessa maneira, da afirmação merleau-

pontyana de que “a palavra tem um sentido” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 241) (itálico 

do autor) e que tal propriedade ultrapassa as compreensões intelectualistas e 

empiristas acerca da linguagem. Isto porque o verbo ter, para o filósofo, implica uma 

relação de projeção do ser no termo ao qual ele se refere. A palavra, assim, se projeta 

no sentido.  

Esta proposição merleau-pontyana se confirmou ainda mais quando, após 

a leitura de O Diário de Anne Frank, Irin convidou os alunos a escreverem também 

eles um diário. A partir de então, estabelecendo uma nova relação com a linguagem 

e com a imagem de si expressa na linguagem, as cercas que separavam os 

estudantes começaram a ser quebradas. Eles puderam ver-se a si e aos outros de 

modo diferente, por meio daquilo que os unia: uma narrativa em primeira pessoa que 

conjugava sofrimentos semelhantes. Tornaram-se capazes de explorar outras 

dimensões da linguagem e da relação deles mesmos com ela. 

A própria Irin também pôde abrir novos horizontes a partir daquelas 

narrativas, o que lhe ajudou a progredir no trabalho com uma turma que, a priori, 

estava condenada ao fracasso. Os diários ajudaram-na a encontrar um meio para 

deixar de ser uma terceira pessoa, distante deles. A partir de então, ao explorar 

aspectos diretamente relacionados à imagem de si dos alunos, ela criou outros 

espaços para o esquema corporal na sala, um componente importante no novo regime 

de visibilidade que começava a se desenvolver. Como em Resnais, foi necessário 

olhar para o insuportável – o holocausto – para poder formular diferentemente o real.   

Em O Cinema e a Nova Psicologia, texto que, como sabemos, é 

contemporâneo à Fenomenologia, os sentimentos que designamos por meio do verbo 

ter projetam a sua existência, o seu ser, no próprio corpo, tornando-os visíveis nos 

gestos, nos rostos (MERLEAU-PONTY, 1996d, p. 67), ideia que já estava presente na 

Fenomenologia e a qual já acenamos aqui: a palavra enquanto mímica existencial, 

antes que como enunciado conceitual (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 248) ou o gesto 

que é o sentimento em si (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 251).  

Essa relação entre ser e ter evoca-nos a inspiração de Merleau-Ponty em 

Gabriel Marcel, sobretudo para revelar a dimensão ontológica da encarnação do 

cogito no corpo. É justamente numa resenha da obra marceliana Être et Avoir, que o 
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filósofo apresenta traços seu esforço crítico, nos anos trinta, de montar as bases para 

a superação do cogito cartesiano e do cenário epistemológico que se forjou a partir 

daí, antes mesmo de ler as Meditações cartesianas de Husserl. (MERLEAU-PONTY, 

1997; SAINT AUBERT, 2013, p. 144).  

O eu sou meu corpo de Marcel provocará uma nova compreensão sobre a 

incorporação, situando-a “no limite do ser e do ter” (MERLEAU-PONTY, 1997, p. 39). 

Ora, essa projeção, essa situação fronteiriça em relação ao mundo e aos seus objetos, 

essa experiência que acontece nas lacunas, nas quais nos situamos graças ao corpo, 

parece-nos visível no documentário homônimo à obra de Marcel.  

Ser e Ter (Être et Avoir) foi filmado numa escola multisseriada de Saint-

Ettiénne sur Usson, um pequeno vilarejo francês. Nela convivem crianças dos três aos 

onze anos. No seu cotidiano, assistimos aos primeiros passos no universo das cores, 

da língua e da abstração matemática; ao mesmo tempo e no mesmo espaço, outros 

alunos podem aprender a cozinhar ou alimentar os peixes. O espaço da sala é colorido 

e convidativo à curiosidade, à descoberta. Vamos descobrindo-o pouco a pouco, ao 

longo do documentário. Além das mesas, cadeiras e livros, aparecerem, 

posteriormente, os brinquedos, o sofá, o aquário de peixes e o de tartaruga, o fogão, 

as plantas. 

A sua organização não segue o tradicional modelo da “sala ônibus”, 

permitindo aos alunos maior espaço para movimento. Em outras cenas, passeamos 

pela natureza do vilarejo, visitamos a família dos alunos, suas casas, seus dramas, 

seus trabalhos manuais, o esforço de, após um dia de trabalho, ajudar os filhos com 

os deveres escolares. Respiramos um ar puro, numa vida simples, que acompanha a 

mudança das estações. Concebe-se aí, numa indissociável união entre o corpo e a 

natureza. As cenas nos revelam a compreensão desta última como portadora de 

sentido, mesmo que este não tenha sido explicitamente formulado pelos sujeitos 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 04). 

 

Figuras 46 e 47: Espaços outros do ter e do ser 
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Essa compreensão da existência continua na sala de aula. Mesmo quando 

ensina gramática, é às circunstâncias da vida dos alunos que o professor recorre, às 

suas brincadeiras na natureza – ainda que, para isso, use o tradicional ditado –, 

chegando mesmo às “encostas imaginárias” que nela se pode encontrar. Nela, não 

há dissociação entre as palavras e os sentidos. Sente-se a vida como parte 

inseparável da natureza que os circunda.  

O diretor nos oferece o tempo inteiro o seu olhar sobre aquela realidade. 

Na verdade, ao oferecê-lo, ele obteve sucesso em fazer-nos sentir, enquanto 

espectadores, como participantes discretos do documentário, vivendo no cotidiano 

daquela escola. Ele não nos encarna num personagem, mas, por outro lado, nos 

encarna em si mesmo na maior parte do tempo. Com ele, frequentamos a mesma sala 

das crianças. Às vezes estamos bem próximos delas, como na mesa. De todo modo, 

deixamos de situarmo-nos numa terceira pessoa e somos deslocados para um nós do 

qual todos ali fazem parte. Um nós que inclui as pessoas e as coisas do mundo, o ser 

e o ter.   

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Somos participantes do documentário 

 

É nessa indissociabilidade que os alunos podem buscar os significados já 

disponíveis. A comunicação aí torna-se possível porque eles não lidam com 

representação abstratas da realidade, mas com “um certo estilo de ser e com ‘o 

mundo’ que ele visa” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 249), estilo este disponível graças 

à linguagem, ou, mais apropriadamente, ao sujeito falante. É à linguagem enquanto 

modalização do ser que as crianças ali encontram.  

Através do pequeno Jojo nós somos lembrados disso. O menino tem 

aproximadamente 5 anos, e distrai-se ao fazer sua atividade de pintura, apesar dos 

pedidos do professor e do aviso que não iria à recreação caso não terminasse a 
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atividade. E ele não a terminou. Desprezando o aviso do professor, Jojo tenta sair da 

sala.  

O professor chama-o e lembra-lhe que ele não cumpriu a sua palavra, a 

sua promessa feita ao mestre – como se estivéssemos ali diante de um pequeno 

Alcibíades que desliza entre a palavra dada e a ação. Em poucas cenas do filme 

vemos um enquadramento de plano médio entre professor e aluno, com vemos na 

cena da repreensão do professor, que nos parece evocar a sua autoridade, dada a 

nítida diferença de altura entre ambos. 

Todavia, o cineasta, que poderia ter optado por um plongée da câmera em 

direção a Jojo – ou um contra-plongée em direção ao professor – mostra, na outra 

imagem que escolhemos, um plano fechado e de ângulo normal. Embora a diferença 

de altura continue, foi diminuída; a informalidade das posturas explora a proximidade 

que o professor mantém com seus alunos, mesmo quando lhes mostra os seus erros. 

O professor pergunta-lhe quando ele irá acabar o que está incompleto. Jojo passeia 

pelo tempo: “depois do recreio”, “amanhã”, “quando houver aula” ... Mas foge do hoje, 

do agora, que o professor lhe lembra e cujo movimento da mão ressalta.  

 

Figuras 49 e 50: Jojo e o professor 

 

Jojo ainda não compreende que há uma relação entre a palavra dada e a 

existência, o ser. Mas o que ressaltamos aqui não é a sua incoerência – 

absolutamente normal para uma criança – mas justamente o que essa incoerência 

significa: a ideia que temos de que “a linguagem e a compreensão da linguagem 

parecem evidentes” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 250), quando não o são. A relação 

do ser com a palavra, representada pela promessa de Jojo, não é da ordem dos 

estados psíquicos, interiores, dos quais temos posse. O professor vai ensinar-lhe que 
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a promessa é da ordem do ser, não do ter, e mesmo o tempo não a suprime 

(MERLEAU-PONTY, 1997, p. 43)64.  

Ser e Ter envolve-nos num espaço de simplicidade educativa no qual se 

percebe a força da palavra, mas também os primeiros passos da relação das crianças 

com o espaço. Ao imergir-nos no cenário, o cineasta defronta-nos com uma palavra 

que não é relação com representações abstratas, mas com estilos, modos de ser e 

com o mundo vivido pelas crianças. Fazendo-nos participar daquela sala de aula, o 

diretor provoca uma regressão à nossa infância, ao ingresso na escola e aos primeiros 

anos nela.  

Ele nos convida a revisar o tipo de relação que estabelecemos com o 

mundo e com o conhecimento. Nesse sentido, as cenas desencadeiam uma 

pedagogia eminentemente visual: a câmera destaca os gestos, os olhares, os passos, 

as feições, os movimentos. Percebe-se o quanto “a espacialidade do corpo é 

incrustação no espaço do mundo”, fato que as crianças manifestam no seu corpo: “eu 

encontro a minha mão a partir do seu lugar no mundo, não a partir do eixo de 

coordenadas do meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 439), como afirma 

Merleau-Ponty no curso sobre a natureza. Em Ser e Ter, as relações com a natureza 

e com os objetos do mundo, não sendo de posse – como aquelas da ciência –, mas 

de um pertencimento comum, de uma coexistência na encarnação que precede a 

elaboração intelectual, permite-nos vislumbrar uma compreensão, na sala de aula de 

Jojo, por meio do corpo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 249-253). Sente-se o mundo 

como “nosso solo, não aquilo que está diante, mas o que nos sustenta” (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p. 04). 

O aspecto da convocação do olhar do espectador e da corporeidade dos 

personagens manifesta-se de modo particularmente diferente em Entre os muros da 

escola, dada a sua natureza híbrida de filme-documentário. Ademais, a não-evidência 

da linguagem continua a encontrar, aí, uma de suas representações mais visíveis, 

                                                           
64 A atenção de Ser e Ter nos pequenos detalhes do processo de aprendizagem e de socialização na 
sala de aula reforçará esta perspectiva de projeção do ser que é possível no corpo. Outras cenas o 
demonstram. Destacamos aqui a conversa do professor com Julian e Olivier, dois dos alunos mais 
velhos da classe, que brigaram fisicamente. Em um momento do diálogo, ele descobre o que Julian diz 
é mais grave, para Olivier, do que ele pode fazer com a força. O impacto da palavra pode ser mais forte 
do que aquele proveniente do embate físico – e isto não é claro para eles. Após ressaltar esse aspecto, 
o professor lembra que eles estão numa sala com crianças menores, e que eles precisam dar o exemplo 
para elas. Esse discurso encontra respaldo no próprio professor que, em um momento com as crianças 
menores, escuta-as dizer que querem ser como ele. Ser e Ter nos mostra o corpo enquanto melhor 
quadro no qual as crianças podem ler o projeto de si mesmos.  
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pois o cineasta também escolheu desenvolver a trama nas aulas de Língua Francesa 

do professor François. Aí, somos postos ao lado de adolescentes de 13 a 15 anos, de 

diferentes origens étnicas, num colégio do subúrbio parisiense. 

Na primeira sequência da montagem, quando o professor, após beber seu 

café num bar qualquer, entra no collège, o cineasta já situa o espectador na posição 

espacial que predominará ao longo de todo o filme: entre os muros da escola. A cena 

no café é a única gravada fora dela. A partir de então, tudo acontecerá naquele 

espaço. Numa posição de observador externo, sob o olhar do diretor, acompanhamos, 

nas primeiras cenas, a apresentação dos professores e as avaliações informais que 

eles fazem dos alunos entre “bem comportados” e “mal comportados”, na tradicional 

reunião pedagógica de início de ano. Essa dimensão disciplinar estará intimamente 

unida àquela espacial. 

Uma atmosfera de tensão se materializa pouco a pouco através da 

estrutura física do estabelecimento. Mesmo sem assumir o corpo dos personagens, 

como em Vermelho como o céu, nosso olhar é atacado intensamente; desta vez, 

porém, ele o é de modo perturbador. A montagem situou-nos sempre entre muros – 

na sala de aula, na sala do diretor, na sala dos professores, na escola –, sufocando-

nos pela limitação física dos movimentos dos personagens. Nossa percepção é 

saturada de concreto, de cimento, de cinza. 

A exploração da espacialidade pelo cineasta e as sensações que ele 

gradativamente nos causa a partir daí, nos põem diante da relação entre o corpo e a 

visibilidade. Muito mais que a captação objetiva da realidade projetada no écran, é à 

“condição de seu aparecimento” que nos reportamos, pois eles “nos falam também de 

sonhos e expectativas” (CHEVALLIER, 2012, p. 277). Nesse ambiente, a tensão 

espacial que sentimos soma-se à tensão causada pela relação conflituosa entre 

professor e alunos, cada um com seus dramas pessoais. Os muros parecem ser 

símbolos da contenção de um desejo de expansão, de ultrapassar limites – desejo 

que François experimenta todos os dias em suas aulas, e que a escola tenta dominar 

por meio da disciplina. As aulas de Língua Francesa são o palco que o cineasta 

escolheu para nos dar a ver o corpo adolescente, inserido na dinâmica de forças da 

instituição educativa.  
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Figura 51 a 53: Entre os muros  

 

A câmera, na maior parte do tempo, foi instalada no lado esquerdo ou 

direito da sala, ao centro, dando-nos uma visão de 180 graus, girando para a esquerda 

e para a direita, aproximando-se ou distanciando-se dos rostos e corpos dos 

personagens. O nosso olhar é trêmulo e às vezes realiza mudanças bruscas de foco. 

Frequentemente, não olhamos somente quem fala, mas também as pequenas 

nuances da sala de aula: a desatenção de um aluno, as conversas entre eles, ou um 

outro estudante que olha aquele que fala. 

Na verdade, devido ao já supracitado caráter híbrido desta obra, a relação 

do espectador com as imagens, aqui, é também sui generis. De um lado, os atores 

são alunos da escola nas quais se deu a filmagem; mas, diferentemente de um 

documentário, eles se prepararam para encarnar os papéis de si mesmos; o professor 

François, por sua vez, é também o diretor do filme. Este, ademais, foi inspirado em 

um romance escrito pelo próprio François. Diferentemente de um documentário de 

tipo direct cinema, no qual o diretor e a câmera assumiam a posição de um 

“observador ideal, invisível e neutro” (MUHLE, 2012, p. 242), aqui o diretor é, ao 

mesmo tempo, um personagem que é observado e que dirige o olhar do espectador. 

Autor e obra estão misturados. 
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Figuras 54 e 55: O lugar do diretor e do espectador 

 

É assim que, enredados no espaço formado entre os muros da escola, 

nosso olhar foi convocado, pelo olhar de François-diretor, a acompanhar as tensões 

de François-professor durante as aulas de Língua Francesa. Saturando nosso olhar 

com tensão, os espectadores somos convocados a experimentar uma relação com o 

espaço das imagens no écran. Chevallier, citando Bazin, lembra que “podemos 

esvaziar a imagem cinematográfica de toda realidade, exceto uma: aquela do espaço” 

(CHEVALLIER, 2012, p. 277). O cineasta, ao explorar o espaço físico da escola, 

conseguiu fazê-lo ressoar no espaço da imagem. Ao fazê-lo, provoca-nos uma 

inquietação sensível – nem sempre agradável, posto que é marcadamente tensa – o 

que exige, por sua vez, uma readaptação das nossas relações entre o visível e o 

invisível, o corpo e o espaço, o espectador e a obra. 

O engajamento nessa experiência com a imagem ganha alguns 

complementos pelo enredo do filme-documentário, sobretudo nas relações com a 

linguagem. Na discussão sobre a pertinência de aprender a norma culta da língua, 

temas como o tempo, a faixa etária, o comportamento, a classe social, um status de 

normalidade ou anormalidade, a sexualidade se cruzam. Esse amplo espectro de 

clivagens é, para os alunos, a prova de que, malgrado vivamos num mundo no qual a 

linguagem está instituída, e que assume na norma culta das Línguas a representação 

máxima dessa instituição, os seus significados não são evidentes. Eles passam pelas 

distintas experiências vivenciadas no mundo. 

Todavia, o lugar dado à espacialidade nesta obra faz-nos pensar em suas 

possíveis relações com a linguagem – ultrapassando, talvez, as intenções do diretor. 

Pela montagem realizada, “nós articulamos o visível segundo significações que lhe 

transcendem” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 170), denunciando a não-naturalidade 

da linguagem e a sua inscrição no mundo da expressão. Ora, para Merleau-Ponty, a 

expressão é constituída pelas relações entre o movimento do esquema corporal e o 

mundo sensível. Nesse contexto, a montagem e a decupagem de Entre os muros da 
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escola possibilitou à nossa percepção articular o visível por meio de uma “presença 

extraordinariamente intensa do que aqui não é explicitado: olhar em direção a... 

espetáculo {horrível}, que nós não vemos” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 169), afirma 

o filósofo em O Mundo Sensível e o Mundo da Expressão.  

O tempo e o ritmo que a montagem deu à obra estimulou a nossa 

percepção para o movimento das “perspectivas e interação coisas-sujeitos”, 

convocando-nos a situar-nos nas “lacunas, nas apresentações indiretas, i. e., 

designação do ausente pelo presente”. É nesse sentido que se compreende o porquê 

de o nosso olhar ter sido tão fortemente atraído pela espacialidade nesse filme, pois 

nela se encarnou uma outra perspectiva para a noção de movimento, a de “relação 

de Fundierung65 com a expressão”. Foi graças ao arranjo de uma rede de signos feito 

pela montagem que nos foi posto um “problema  de organização” ao nosso “ser psico-

físico” (MERLEAU-PONTY, 2011b, 169). Daí a tensão sentida; daí o ganho de sentido 

da trama – que, pelo enredo, não teria quase nenhuma força estética, mas que pela 

montagem desempenhou uma pedagogia visual. 

Ora, percebemos que, em todas as obras, a experiência do ver é posta em 

xeque, e, ademais, que ela está indissociavelmente unida à experiência da 

encarnação. Não há cisão. Como ele havia anunciado em O homem e a adversidade, 

o brilho que se encontra no olhar humano está misturado nas múltiplas experiências 

humanas. Seja nas crueldades do sadismo, seja na pintura, é a contingência da 

“junção surpreendente entre o corpo e eu, eu e outro, meu pensamento e minha 

palavra, a violência e a verdade” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 393) que se manifesta.  

Esboçar uma imagem do homem hoje passa, para o filósofo, pela 

superação do medo dessa contingência e de suas adversidades, que, na noção de 

carne, é mistura, implicação de opostos no corpo e verdadeira experiência de nossa 

condição – como o filósofo havia anunciado no início da supracitada conferência. 

Sobre a mesma possibilidade de uma imagem do homem, seu ex-aluno, Michel 

Foucault, se debruçará – não sem pontos de contato com aquele que, num 

determinado momento de sua formação, exercia sobre ele uma verdadeira fascinação.  

 

 

 

                                                           
65 Fundação, instituição. 
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Ver com Foucault 

 

“Homens distantes do mundo 
sucumbidos pelo sonho 
dia virá em que as naus 

estarão sem nenhum porto 
e as velas sem direção.” 

 
(HILST, 2003c, p. 78) 

 

Stultifera Navis: na introdução à História da Loucura, Foucault apresenta a 

Nau dos Loucos como uma das figuras essenciais da experiência da loucura na 

Renascença. Várias foram as suas representações na literatura, mas também em 

telas, formando uma verdadeira “dinastia das imagens” (FOUCAULT, 2010, p. 15). 

Basicamente, mostra-se um barco a transportar aqueles a quem se recusava um 

espaço na cidade, num certo momento histórico. O quadro mais conhecido foi, talvez, 

aquele de Bosch.  

No barco, um banquete é atravessado por um estranho mastro: uma árvore 

como aquela do conhecimento, na alegoria bíblica do Gênesis. Os loucos somam-se 

a Adão e Eva, expulsos do paraíso pela soberba de querer conhecer tal como Deus 

conhecia. Agora não se trata mais da vitória do pecado ou da graça, de Deus ou do 

Diabo, mas da Loucura sobre a Razão. Os loucos são expulsos do interior da cidade 

pois a sua ambiguidade inquieta. Todavia, ao invés de perder-se num estado de 

cegueira, o louco “lembra a cada um sua verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 14) por meio 

de sua linguagem supostamente insensata. A dinastia das imagens das naus forma o 

meio por meio do qual a imaginação da Renascença aproximou-se do assombro que 

a loucura causou na sua inteligência. 

O barco, espaço eminentemente transitório, tornava-se prisão dos que 

partiam. Paradoxalmente, contudo, a exclusão do louco dos muros da cidade o 

encerrava num lugar de passagem, nos limites que eram o próprio barco. “Postura 

altamente simbólica [...], se admitirmos que aquilo que outrora foi fortaleza visível da 

ordem tornou-se agora castelo de nossa consciência” (FOUCAULT, 2010, p. 12). 

Cidade: espaço de nossa consciência preservada contra uma linguagem destituída de 

legitimidade.  

A literatura e a pintura se ocuparam desses fantasmas do real. Ambas, 

antes simplesmente voltadas à tarefa de, respectivamente, ilustrar e comentar, 

começam, contudo, a entrar em processo de separação. A pintura já não queria mais 
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dizer algo, ser tradução plástica de um discurso. Não há mais linearidade de 

significação entre uma e outra forma de expressão, iniciando uma cisão que ilustra “a 

mesma fábula da loucura no mesmo mundo moral”. A sua separação é alegoria do 

traçado da “linha divisória na experiência ocidental da loucura” (FOUCAULT, 2010, p. 

18). 

 Esse processo tornou-se notável, por exemplo, nas formas góticas. Suas 

significações se multiplicam. Não há mais o sentido único, e, ademais, os sentidos 

aparecem associados à loucura. Tais formas “deixam de falar, de lembrar e de 

ensinar, e nada manifestam (fora de toda linguagem possível, mas no entanto na 

familiaridade do olhar)” (itálico nosso). A imagem liberta-se dessa ligação que a 

tornava inteligível quando, multiplicados os sentidos, há um espaço vazio entre o 

saber e a forma. Nesse espaço vazio surge o onirismo (FOUCAULT, 2010, p. 18). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: A Nau dos Loucos (Bosch) 

 

“Uma linguagem sem apoio era, portanto, necessária” afirma Foucault no 

primeiro prefácio de sua tese (FOUCAULT, 2001x, p. 194). A nau sem porto com a 

vela sem direção – como lembra o trecho da Balada de Alzira, de Hilda Hilst, na 

epígrafe deste texto – foi a imagem dessa linguagem. Desencadeava-se um onirismo, 

cujo espectro ameaçava a Razão. Tal onirismo, algumas décadas mais tarde, será 

retomado por Descartes no argumento do sonho de suas Meditações para, num 
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movimento inverso ao da expulsão dos insensatos do espaço cidade, bem delimitar o 

cogito na interioridade do humano.  

Na História da Loucura, pela primeira vez, Foucault recorre à visibilidade 

de imagens que lhe permitam estabelecer um paralelo com a filosofia moderna. Trata-

se de uma estratégia que o acompanhará nos anos seguintes. Esta tática reaparecerá, 

por exemplo, logo no primeiro capítulo de Vigiar e Punir, com as imagens das plantas 

de quartéis, hospitais, colégios, prisões e do Panóptico de Bentham. Na tecnologia 

política dos corpos – que é também sua economia – aí desenvolvida por Foucault 

(2010, p. 28; p. 32), o que está em questão é a instalação de um olhar que impõe 

sentido.   

De Descartes a Kant, é a liberação de uma economia transcendental que 

está em jogo, e nessa liberação nutre-se uma certa familiaridade do olhar – como o 

filósofo cita em seu texto. Emerge uma economia do visível, perturbadora de uma 

epistemologia fundada na intocabilidade do cogito e travestida por Kant no 

esquematismo transcendental. Oikos e nomos: uma eco-nomia eminentemente 

espacial. A tensão do interior e do exterior, da cidade e da expulsão, do barco 

enquanto imagem do caráter limítrofe da nossa compreensão do real, de uma 

tecnologia política dos corpos, desvela, pouco a pouco, heterotopias do visível: uma 

inteligência se instala numa galeria de imagens que se estendem do início ao fim da 

obra de Foucault.  

A estratégia da exigência visual foi o modo por meio do qual ele conseguiu 

fazer do arquivo um cenário, uma paisagem que se oferecia ao olhar. O arquivo foi, 

pouco a pouco, penetrando e transformando o status das imagens. Ao fazê-lo, uma 

história dos limites (FOUCAULT, 2001x, p. 189) – ou melhor, de sua transgressão – 

se esboçava. Afinal, o arquivo é o conjunto de regras que define limites e formas: do 

que pode ser dito, conservado, memorizado, reativado e apropriado no que concerne 

aos discursos (FOUCAULT, 2001ac, p. 709-710). O arquivo foi o modo como Foucault 

construiu seu campo de exploração de experiências, e aqui nós enfatizaremos o modo 

como ele o fez, transformando o arquivo em cenário. 

Já nos anos oitenta, na maturidade de sua obra e antes da publicação de 

O que são as Luzes?, Foucault refere-se ao seu itinerário intelectual como um campo 

de exploração de experiências. Sabemos que sua obra se encarregará de reconfigurar 

a questão das condições de possibilidade do conhecimento – e, por isso, da 

experiência – deslocando-a do sujeito transcendental às condições históricas de seu 
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aparecimento (LE BLANC, 2010, p. 09). Fazia-se mister refazer o rosto do homem que 

havia sido apagado na areia da orla do mar, como anunciara a famosa imagem que 

conclui As palavras e as coisas (FOUCAULT, 1966, p. 398).  

Antes de adentrarmos nesse galerismo foucaultiano, retornemos 

brevemente à sua tese complementar – a Introdução à Antropologia de Kant (1961). 

Nela encontramos pistas do que viria se tornar, posteriormente, a sua leitura da 

modernidade. Anos antes, em Lille, o seu curso Conhecimento do homem e reflexão 

transcendental (1953-1954) versava sobre a antropologia filosófica do século XIX, a 

partir de autores como Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, Dilthey e Nietzsche. Mas o texto 

kantiano aí estudado ainda não era a Antropologia, e sim a Lógica, na qual aparece a 

questão “O que é o homem?”, que, como veremos, foi decisiva para a interpretação 

foucaultiana da Antropologia (LIBERA, 2015, p. 27, n. 5). Só em seu curso de repetidor 

na École Normale, em outubro de 1953, é que ele começará a explicar a Antropologia 

de Kant.  

Nas décadas seguintes, a pergunta antropológica, posta pela primeira por 

Kant mas não respondida por ele, será reconfigurada através da ideia de ontologia 

crítica do presente, no texto sobre as Luzes. Estas luzes foram pintadas no quadro 

que Foucault fez da modernidade, e reaparecem no galerismo contido nos seus 

escritos que tocam o tema da imagem. Como em Merleau-Ponty, todavia, aquilo que 

podemos chamar de reflexões de natureza “estética”, em Foucault, não são 

esteticismos.  

Ao debruçar-se sobre as experiências com as imagens na pintura, no 

cinema, na literatura ou na fotografia, o que está subjacente é um problema nascido 

no fim do século XIX, oriundo da estruturação das Ciências Humanas (sobretudo da 

delimitação entre história e ciências naturais). Conforme ressalta De Libera (2015, p. 

17), o horizonte do propósito de trabalho de Foucault, ao interrogar-se sobre a 

antropologia, é traçado pelas relações entre o sujeito e o objeto. Ver as cenas da 

Educação com Foucault seguirá, portanto, esse movimento que se inicia com a 

necessidade de uma imagem concreta para o homem – cuja maior inspiração para o 

autor será, como anunciamos, Kant – e atravessa as artes. 

Para o filósofo de Königsberg, a antropologia foi qualificada como 

pragmática porque se preocupava com o que o homem, enquanto ser livre, “faz ou 

pode e deve fazer de si mesmo” (KANT, 2008, p. 83). Logo no início da introdução ao 

texto de Kant, Foucault se pergunta se não existiria, desde os primeiros cursos sobre 
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a antropologia dados pelo filósofo, em 1772, “uma certa imagem concreta do homem” 

(FOUCAULT, 2008, p. 12) que, ao acompanhar a gestação e realização do projeto 

crítico, teria alcançado a sua formulação maior com a publicação dos cursos em forma 

de livro, em 1798.  

A busca por tal imagem concreta era a marca da ruptura do pensamento 

moderno em relação ao clássico, haja vista que neste último desenhou-se uma 

imagem adquirida por reflexo, uma representação, na qual o representado nunca 

estava realmente presente – como o demonstrou Foucault na análise de Las Meninas 

(FOUCAULT, 1966, p. 319). Kant tentou dar fundamentos empíricos ao conhecimento 

do homem, e, deste modo, oferecer ao leitor a almejada concretude.  

Entretanto, embora ele tenha inaugurado, pela antropologia, “um 

pensamento da finitude sem referência a uma ontologia do infinito” – como Descartes 

e a Idade Clássica –, nele, o homem ainda é “reduzido às limitações dos conteúdos 

empíricos e positivos do conhecimento e, ao mesmo tempo, elevado à altura 

transcendental do ‘sujeito constituinte’, origem e portador da verdade de todo 

conhecimento possível” (FONSECA; MUCHAIL, 2012, p. 23). Isso porque o caráter 

empírico da Antropologia não é possível em si mesmo; ele continua a se fundar nas 

estruturas a priori elaboradas pela Crítica.  

Ao fazê-lo, o referido caráter torna-se duplamente submisso à Crítica: tanto 

no que concerne às condições de possibilidade do conhecimento e da experiência, 

quanto no que diz respeito à exploração da finitude (FOUCAULT, 2008, p. 75). Desse 

modo, a tentativa kantiana de responder à pergunta antropológica fracassa, posto que 

persiste, “numa ambiguidade irredutível, a tensão entre o empírico e o transcendental” 

(FONSECA; MUCHAIL, 2012, p. 23). Assim, a investida de Kant na Antropologia é, 

“de um ponto de vista estrutural, como o inverso, a imagem em espelho da ilusão 

transcendental” (FOUCAULT, 2008, p. 77), levando-nos à uma ilusão antropológica. 

Diante da constatação da falência desse aspecto da filosofia kantiana, como pensar 

uma suposta imagem concreta para o homem? 

Em As palavras e as coisas, como sabemos, Foucault circunscreverá uma 

outra forma de análise da finitude. O transcendental, agora, se interessa não mais 

pelos limites do conhecimento verdadeiro (limites lógicos ou epistemológicos), mas 

por aqueles que nos fazem ser o que somos. Nessa ocasião, é na vida, no trabalho e 

na linguagem que se fundamentará a analítica da finitude. Trata-se, agora, de limites 

ontológicos, de maneiras de ser (FOUCAULT, 1966, p. 12-13). De algum modo, é a 
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pergunta de Kant sobre o que o homem pode fazer de si mesmo, enquanto ser livre, 

que continua viva. É nesse itinerário de herança recebida de Kant – mas para além 

dele – que se inscreverá a nossa abordagem da reflexão foucaultiana, em diálogo com 

as cenas dos filmes. 

Conforme já mencionamos, o interesse foucaultiano no domínio da arte 

nunca foi da ordem de uma crítica artística no sentido técnico; tampouco o erigiu “na 

autonomia romântica de uma relação reflexiva a si mesmo”, mas sempre se aproximou 

da arte pondo em relevo “os lugares e as dimensões nos quais a modernidade 

desenvolveu sua alternativa, implantou os suportes de sua nova inteligência, e 

publicou sua invenção” (IMBERT, 2004, p. 147-148). Tais lugares e dimensões, 

reveladores da busca pela resposta à falha kantiana, foram a pintura, o cinema, a 

fotografia, a literatura e mesmo a música.  

Poderíamos dizer que se Foucault se interessa pela imagem, ao lado da 

interpretação da antropologia kantiana encontra-se a pregnância conceitual oriunda 

da psicanálise e da fenomenologia de Husserl, como é perceptível na Introdução a 

Sonho e Existência (1954), primeiro texto publicado por Foucault. Um ano antes, já 

professor-assistente de Psicologia em Lille e professor-repetidor na École Normale, 

lia os manuscritos de Husserl que estavam sob a responsabilidade de seu ex-

professor, Merleau-Ponty.  

Ademais, como já salientamos anteriormente, é muito provável que um dos 

primeiros contatos de Foucault com a análise existencial de Binswanger – de quem 

traduziu, naquele ano de 1953, alguns artigos – tenha se dado por meio da leitura da 

Fenomenologia da Percepção66. Retomaremos, doravante, algumas reflexões de 

natureza estética no percurso de Foucault, inscrevendo-as num diálogo com dois de 

seus textos. Eles assentam pressupostos que fundamentarão a nossa tentativa de 

percorrer a injunção a uma exigência visual. São esses pressupostos que nos 

facultarão ver com Foucault. Referimo-nos à Introdução a Sonho e Existência67 e ao 

Prefácio a Flaubert.  

Na Introdução, o jovem filósofo deixa pistas do que seria o seu projeto 

filosófico vindouro. A questão da imagem encontra-se aí associada ao problema da 

                                                           
66 Cf. Nota 30. Os dados de natureza cronológica encontram-se na Chronologie de Dits et Écrits I. 
67 Em Sonho e existência, Ludwig Binswanger descreve o acesso à existência concreta de seus 
pacientes por meio da análise de seus respectivos sonhos. É daí que veio o seu interesse pelo estudo 
das formas de experiência (FOUCAULT, 2001y, p. 1398). Doravante, nos reportaremos ao texto de 
Foucault somente como Introdução.  
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inteligibilidade do real, à medida que se relaciona com a compreensão do ato 

significativo inserido no mundo cultural. A pergunta sobre a significação acompanhará 

Foucault ao longo de todo o seu itinerário de pesquisa, adquirindo, porém, traços 

diferentes daqueles da Fenomenologia (LE BLANC, 2013, p. 374). Como sabemos, a 

inteligibilidade do mundo se constituirá, para o autor, numa história da verdade, isto é, 

numa “análise dos ‘jogos de verdade’, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, através 

dos quais o ser se constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e 

devendo ser pensado” (FOUCAULT, 1984, p. 13) (itálico nosso).  

Por isso, para Foucault, fazer a história da verdade é, ao mesmo tempo, 

empreender uma história da subjetividade. De maneira oblíqua – já que o próprio 

Foucault não o diz – acreditamos que as suas reflexões sobre o domínio da imagem 

se inserem em sua história da subjetividade, tendo em conta que, consoante sublinha 

Imbert (2004, p. 147-148), é nos suportes do visível que ele busca outras dimensões 

de inteligibilidade na modernidade. O corpo mesmo é um desses suportes, como 

demonstraram as análises de Vigiar e punir ao associar a modernidade ao nascimento 

da sociedade disciplinar, assinalada em seu seio por um poder do espetáculo 

(FOUCAULT, 2002). É no corpo, portanto, que se funda a exigência visual supracitada. 

Na Introdução, Foucault defende o sonho em seu status de experiência, à 

medida em que diz respeito à questão do conhecimento nascido do vivido pelo 

sonhador (REVEL, 1992, p. 50; SABOT, 2006, p. 292). Sobre tal status, ele faz uma 

ressalva importante: parece muito estranho tentar pensar a existência humana a partir 

de uma das experiências aparentemente mais desconectadas do mundo e da vida 

concreta, como é o sonho. Por isso, rapidamente ele justifica a escolha de objeto feita 

por Binswanger, através de dois fatores que mostram a importância da análise onírica. 

Primeiramente, por meio dos sonhos, pode-se chegar à compreensão do 

sentido das estruturas existenciais; em segundo lugar, porque nele se inicia, mesmo 

que discretamente, uma “antropologia da imaginação”, isto é, “uma nova definição das 

relações do sentido e do símbolo, da imagem e da expressão; em resumo, uma nova 

maneira de conceber como se manifestam as significações” (FOUCAULT, 2001i, p. 

96). É a partir destes dois fatores que Foucault desenvolverá sua argumentação. E 

para fazer a contraposição ao trabalho desenvolvido por Binswanger, ele estabelece 

uma crítica sobre as noções de imagem e significação na psicanálise freudiana e na 

fenomenologia husserliana. 
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A psicanálise tem o mérito de fazer as imagens presentes no sonho 

entrarem no campo das significações humanas. O sonho torna-se, nela, o sentido do 

inconsciente. Um aspecto do problema foi, contudo, negligenciado: as relações entre 

a significação e a imagem. Aqui, a imagem é sempre uma alusão ao sentido, e é 

somente enquanto exerce esta função que ela adquire sua importância na 

interpretação analítica dos sonhos. Foucault afirma que, na teoria da interpretação 

proposta por Freud, existe uma distância entre a significação e a imagem, e esta não 

é jamais diminuída senão pelo excesso de sentidos.  

Tal excesso se dá por uma má utilização da imagem, à medida que esta é 

subutilizada – já que não passa de uma alusão ao sentido –, deixando a dimensão 

imaginária da expressão em segundo plano. O que Foucault aponta como limite na 

psicanálise é que ela foi incapaz de perceber que a imagem tem suas próprias leis, 

independentes do alcance imediato do sentido. Não se pode dominá-la, e o século 

XIX o testemunhou.  

Ao refletir sobre a fotografia de Fromanger em A pintura fotogênica, 

Foucault ressaltará a peculiaridade da existência das imagens naquele século. A partir 

de então, “nenhum suporte, nenhuma linguagem, nenhuma sintaxe estável podia lhes 

reter”, pois elas deslizavam por meio de transposições entre telas, fotografias, 

gravuras, em um frenesi que nutria e se alimentava dessa migração e perversão das 

imagens (FOUCAULT, 2001k, p. 1575-1576). O sentido, assim, não se encontra no 

que se passava quando a foto foi tirada; ele não a subjaz. O que interessa é “o evento 

acontecido e que, sem cessar, continua a acontecer sobre a imagem, pelo fato mesmo 

da imagem” (FOUCAULT, 2001k, p. 1580) – como na fotografia feita por Simon em 

Senhor Lazhar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: A fotografia de Simon 
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Aquela imagem do corpo inerte, suspenso na sala de aula, não encontra 

referência em sentido algum nos alunos. Simon, o primeiro a ver tal imagem, saberá 

manipulá-la em sua fotografia. Ela manterá o evento da visão em acontecimento pela 

imagem. O menino não tinha noção do que a perversão daquela visão em sua 

fotografia, com um azul mórbido e gélido, como o de um cadáver, poderia causar. Mas 

é aquela imagem, como sabemos, que regerá a vida da classe nos meses que se 

seguem, mesmo na ignorância do sentido em relação à atitude da ex-professora.  

Ao espectador, trata-se de um convite para “jogar [...] nos, com e contra os 

poderes da imagem” (FOUCAULT, 2001k, p. 1578). Junto aos personagens, entramos 

nesse jogo ao longo da trama, aprendendo a imputar sentidos a partir da ausência 

que a imagem, ao seu modo, tornava presente. O suicídio de Martine continuou a 

acontecer na imagem (FOUCAULT, 2001k, p. 1580). Este foi o poder que o enredo 

deu àquela fotografia, e que o cineasta fez ficar presente não somente no bolso de 

Simon, mas na nossa visão a partir da primeira cena.  

Para Foucault, na psicanálise, contudo, a imagem situava-se numa 

realidade diferente. Ora, embora Freud tenha dado ao sonho um status de palavra, 

não o soube reconhecer enquanto linguagem, já que não localizou a palavra numa 

estrutura expressiva que sempre a precede. É como se o sentido tivesse que ser 

adivinhado a partir de uma palavra isolada, como se ignorássemos a gramática da 

qual ela faz parte.  

Foucault, então, apresenta o paradoxo da psicanálise freudiana: se o 

sentido se encontra na palavra, por que ele toma corpo numa imagem e não numa 

formulação verbal? Para Freud, primeiramente, devido à repressão, o sentido não 

consegue encontrar uma formulação verbal clara, e encontra na densidade da imagem 

uma possibilidade de se manifestar de modo alusivo. Aí, a imagem é uma linguagem 

que “se exprime sem formular, uma palavra mais transparente ao sentido que o verbo 

em si mesmo” (FOUCAULT, 2001i, p. 99).  

Freud admite, porém, uma ligação distinta entre imagem e sentido, sendo 

aquela não somente uma alusão a este último, mas possuindo uma estrutura de 

significação própria – já que o próprio sentido vem se esconder nas imagens. Foucault 

afirma, todavia, que malgrado esta importante intuição, Freud não desenvolveu uma 

gramática da imagem. Isso se deve à insuficiência na elaboração da noção de 

símbolo, já que este é tomado somente como um certo ponto de encontro entre a 

linguagem implícita e a linguagem sensível (FOUCAULT, 2001i, p. 100).  
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Segundo Foucault, mesmo os sucessores de Freud na empreitada 

psicanalítica – como Melanie Klein e Jacques Lacan – não obtiveram sucesso em 

encontrar a unidade entre a imagem e o sentido. Por isso, Foucault conclui que “a 

psicanálise nunca foi capaz de fazer as imagens falarem” (FOUCAULT, 2001i, p. 101), 

já que estas continuaram, de uma forma ou de outra, mais ou menos fortemente, 

dependentes de um sentido originário de uma gramática linguística.  

Esse poder e independência da imagem foi experimentado não só pelas 

crianças de Senhor Lazhar, mas também pelos adolescentes de Escritores da 

Liberdade. Como aqueles, também estes se viram em face da morte para poder 

compreender a força da imagem. Na verdade, eles conheciam muito bem a morte, o 

desaparecimento daqueles que eles amavam, devido aos conflitos de gangue. Mas 

eles não compreendiam a potência da experiência da imagem, que poderia ser 

utilizada inclusive enquanto arma potente para promover uma forma de morte 

sistematizada, como nas propagandas nazistas da Segunda Guerra. Através de uma 

pedagogia do olhar e da espacialidade, proporcionada pela professora tanto na sala 

quanto em visita ao museu, os estudantes começaram a experimentar de modo 

diferente as dinâmicas da visibilidade. 

 

Figuras 57 a 60: O impacto do olhar 

 

É a partir de uma imagem – mas para além dela – na qual os traços 

corporais de um dos alunos eram hiperbolizados, que uma outra experiência educativa 
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começara ali. Se, de início, a experiência da visibilidade para eles estava 

intrinsecamente associada à punição, como em Vigiar e Punir, a imagem abrirá um 

outro campo de ação. Para Blanchot, como lembra Foucault, era preciso escrever para 

não morrer, naquela sala de aula, na qual quase todos estavam habituados a ver a 

morte perto de si, era preciso ver diferentemente para não morrer. Esse outro ver 

também passou pela escritura de seus diários pessoais. “Escrever para não morrer” 

ou mesmo “falar para não morrer é, sem dúvida, uma tarefa tão velha quanto a 

palavra”, lembra Foucault (FOUCAULT, 2001m, p. 278).  

E embora ver, ao menos do modo como Foucault começa a pensar na 

Introdução, não seja tão antigo quanto a linguagem, era por ele que se esboçava uma 

nova montagem daquela sala. O fosso existente entre a gramática da professora Irin 

e a paisagem cotidiana que violentava o olhar dos alunos começava, assim, pela 

imagem, a modificar do espaço físico ao espaço do pensamento, da subjetivação e 

do conhecimento. Uma nova inteligência se esboçava. Isso foi expresso de diversos 

modos ao longo da trama: na melhoria do aprendizado dos estudantes, na escritura 

dos diários, mas também em um dos momentos ápices, quando, dissolvidas as 

separações por gangues, todos dançam juntos. Escrever, ver e dançar para não 

morrer. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 e 62: Escrever, ver e dançar para não morrer 

 

Deixando a Psicanálise e abordando a Fenomenologia de Husserl, 

Foucault não encontra o mesmo erro de Freud – isto é, a confusão entre a realização 

das significações com a indução dos índices –, já que Husserl faz a distinção entre 

índice e significação logo na primeira das Investigações Lógicas. Disto se deduz que 

não se pode fazer uma identificação entre imagem e sentido, como está presente na 

noção psicanalítica de símbolo (FOUCAULT, 2001i, p. 102).  

Para Husserl, a essência da significação se encontra aquém e além da 

expressão verbal e mesmo da estrutura da imagem nas quais a significação toma 
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corpo. Um símbolo, uma palavra ou uma imagem têm uma mesma característica: eles 

provocam a constituição objetiva de algo fora de nós, num contexto espaço-temporal. 

O ato significativo opera a recuperação das coisas do mundo como uma atividade 

temática, onde “tornam-se claros o ‘eu falo’, ou o ‘eu imagino’; palavra e imagem, no 

momento mesmo no qual elas se realizam na forma de objetividade” (FOUCAULT, 

2001i, p. 105).  

Recolocando a significação no contexto do ato expressivo que a funda, a 

fenomenologia tornou possível a presença do sentido na imagem. Todavia, isto faz 

com que o ato de significação seja separado de toda indicação objetiva e, portanto, 

sem fundamento, suprimindo as suas condições de possibilidade (NALLI, 2006, p. 36). 

A compreensão seria, desse modo, um modo de interioridade, uma maneira do sujeito 

habitar o ato expressivo. Assim, ela é “um método para se restituir nele [no ato 

expressivo], jamais um esforço para situá-lo ele mesmo” (FOUCAULT, 2001i, p. 107).  

Foucault chega à conclusão que “a fenomenologia foi capaz de fazer falar 

as imagens; mas ela não deu a ninguém a possibilidade de compreender a sua 

linguagem” (FOUCAULT, 2001i, p. 107). No fim do texto, ao apresentar suas 

conclusões, ele rompe com a ideia de imagem como mera referência ao real ou com 

a concepção sartreana de “consciência imageante”, que põe o objeto da imaginação 

também na oposição entre real e irreal. Imaginar, doravante, é “reencontrar este 

mundo onde ele se declina em primeira pessoa” (FOUCAULT, 2001i, p. 139).  

Diante da constatação da limitação tanto da psicanálise quanto da 

fenomenologia husserliana, Foucault mostra o sonho classificado enquanto 

modalidade de experiência por uma certa teoria do conhecimento, até o século XIX. 

Tal concepção percorreu tanto a literatura, quanto a filosofia e a mística. É essa 

tradição que Binswanger retoma, mostrando, no fim das contas, a existência de uma 

significação antropológica do sonho, ou de uma antropologia da imaginação.  

Para Binswanger, o sujeito do sonho não é um dos personagens nele 

presentes, quando diz “eu”. Na verdade, o sonho mesmo, todo inteiro, é sujeito: “no 

sonho, tudo diz ‘eu’” (FOUCAULT, 2001i, p. 128). O sujeito não é um personagem que 

diz eu, mas é o sonho mesmo (FOUCAULT, 2001i, p. 128). Assim, com Binswanger, 

Foucault assume que não se trata mais nem de encarar o sonho como um texto 

significante a decifrar ou a constituir – como tentaram e falharam a psicanálise a 

fenomenologia –, mas como experiência existencial que, pela dinâmica da 
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imaginação, faculta a retomada de um movimento através do qual a existência 

constitui um mundo (GROS, 1997, p. 22-24).  

Ora, não foi a esse movimento que, com os personagens de Senhor Lazhar 

e Escritores da Liberdade, começamos a realizar a partir da imagem? Foucault instala, 

por meio de sua análise de Binswanger, o encontro indissociável entre as categorias 

do sujeito e da imagem. Agora torna-se impossível pensá-la como o inverso do real, 

pois é por meio dela que o sentido originário da própria realidade se revela, de modo 

dinâmico e contínuo. Em Binswanger, as noções de imagem e sujeito estão em íntima 

relação, haja vista que funcionam de modo semelhante.  

A análise foucaultiana da imagem na Introdução a Sonho e Existência 

demonstra ser a existência ela mesma que, na experiência onírica, pelas imagens, 

indica seu fundamento ontológico, a estrutura fundamental da existência humana 

(SABOT, 2006, p. 295). Nessa experiência, “a imaginação constitui o meio termo entre 

a transcendência do mundo e a imanência do sujeito, o lugar onde eles se encontram” 

(ADORNO, 1996, p. 101). Pensar a experiência com a imagem é pensar, portanto, a 

subjetividade.  

Apesar das críticas que o filósofo aí, já apresenta à psicanálise, não se 

pode negar que, eu seu itinerário ela representou uma indicação dos “destinos da 

subjetividade da modernidade ocidental” (BIRMAN, 2007, p. 08). Por isso, na 

conhecida conferência O que é uma autor?, Foucault (2001ab, p. 832-834) considera 

Freud um “instaurador de discursividade”: ele tornou possível, pela psicanálise, um 

sistema de inteligibilidade diferente, um outro regime discursivo. Doravante, não é só 

a subjetividade, mas também a estrutura da enunciação, função antes conferida ao 

sujeito falante, que se encontra abalada. É essa relação que se torna mais forte, por 

exemplo, no posfácio escrito pelo autor à Tentação de Santo Antônio, de Flaubert.  

Agora a tônica repousará sobre a relação entre imagem e escritura. Toda a 

trama da Tentação é como o sonho do universo literário flaubertiano. O tema do 

onirismo, presente na Introdução, aqui continua a seu modo. Nessa ocasião, Foucault 

reafirma a inexistência de incompatibilidade entre o imaginário e o real, e mostra, 

ademais, que a imagem também pode nascer da escritura: “Para sonhar, não é preciso 

fechar os olhos, é preciso ler. A verdadeira imagem é conhecimento” (FOUCAULT, 

2001v, p. 325). 

Todavia, A Tentação escapa das formas legitimadas de linguagem literária, 

justamente porque se nega a permanecer na fixidez dos signos impressos. “O texto é 
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desmentido enquanto livro”, e seu formato foi organizado de tal modo que se “ele 

contesta os signos impressos dos quais ele é povoado e se doa sob a forma de uma 

peça de teatro” (FOUCAULT, 2001v, p. 327). No entanto, ele o faz não realmente para 

ser teatralizado, mas para se doar como imagem, para mostrar que há uma outra 

possibilidade de modo de ser para o literário: “um suporte discreto do visível” 

(FOUCAULT, 2001v, p. 328). A escritura, portanto, também pode acessar um modo de 

ser imagético, como o modo de ser do sonho em Binswanger. O livro, a linguagem e 

o leitor desaparecem, e em seu lugar nascem uma imagem, um olhar e um espectador. 

Sem precisar dos signos linguísticos, em Flaubert, a imagem surge. Em 

Vermelho como o céu ela surge com os olhos fechados. Mas imaginar, ali, não é forçar, 

pelo entendimento, o advento de imagens. Mirco revela que a imagem é uma 

manifestação da relação do pensamento com o mundo visível. Pedaços de madeira, 

panelas, papelão e restos de portões tornam-se o cenário de uma história de aventura. 

Tocar as paredes daquela escola empoeirada por velhas práticas torna-se, através da 

imaginação, tocar as paredes de um grande castelo. Seus olhares, para nós, videntes, 

parecem deslocar-se para um vazio; a expressão do mundo objetivo, outrora 

sintetizado pela representação em signos linguísticos, parece cair na escuridão da 

noite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Nas periferias do sensível 

 

Mas é justamente deixando-se entrar na noite que a palavra encontrará seu 

“ponto de partida” e “coerência subjetiva”, e não pode religar-se a si mesma “senão 

na periferia do sensível” – como lembra Foucault ao referir-se à literatura de Mallarmé 

(FOUCAULT, 2001n, p. 461). Na verdade, em Mirco, a posse de seu corpo que, agora, 

se move no escuro, apresenta esse ponto e essa coerência que culminam na periferia 

do sensível, na qual os personagens arrebatam-nos para um espaço pleno de 
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personagens, movimento, cores, fogo, príncipes e princesas, uma aventura fundada 

numa heterotopia dos sentidos e do pensamento.  

Aquelas crianças nos mostram que, para sonhar, não é preciso nem mesmo 

ver, mas empoderar-se da existência incorporada, imergir na performance do corpo 

em ato, capaz de criar outras manifestações de sentidos. É justamente a cegueira, a 

eliminação da visão, que os libera do medo para enfrentar o dragão da história que 

eles inventaram. Ao imergir-nos na performance dos cegos pela montagem, o cineasta 

obteve sucesso em educar-nos, pela cegueira, o olhar.  

Se é a eliminação do livro que permite um outro modo de ser para a 

escritura em Flaubert, o suporte do real para aqueles meninos será os seus próprios 

corpos, na multiplicidade dos sentidos que eles irão fornecer e que irão manifestar-se 

no gravador de Mirco. Esse instrumento, como o livro do monge, liberará uma multidão 

de monstros da escritura; ou, como a fotografia de Fromanger, que fazia escapar uma 

“multidão de imagens”, provocando um “curto-circuito da pintura” (FOUCAULT, 2011b, 

p. 1583). É esse curto-circuito que solicitará daquela instituição cega um outro olhar e 

um outro espectador para a imagem de sujeito que doravante se esboçava através do 

impulso dado por Mirco.  

O mesmo acontece com Todd, de Sociedade dos Poetas Mortos. A 

introdução do livro que lhe poderia servir de suporte para aprender a poesia havia 

sido, literalmente, eliminada – pois o professor pediu que os alunos a rasgassem e 

jogassem no lixo. O professor Keating o põe à frente de todos da sala e pratica uma 

maiêutica da poesia. Mas tudo começa com fechar os olhos para, como ele explica, 

“descrever o que vê”.  

No movimento vertiginoso da câmera, tão vertiginoso quanto as palavras 

que começam a ser pronunciadas, sem medo, por Todd, acompanhamos a “noite” 

ganhar volume, tomar forma e vibrar nele por meio da poesia – mesmo que certas 

palavras, à primeira vista, sejam inesperadas, como a do “velho suado e sem dentes”. 

É certo que, aí, o sujeito não desaparece para dar lugar à linguagem (FOUCAULT, 

2001n, p. 461) – como em Blanchot ou em Mallarmé. A imagem, ao contrário, torna-

se a descrição do visível e permite lançar as bases de uma nova experiência de 
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subjetivação para Todd – e para nós, pois o acompanhamos nessa imersão em si 

para, em seguida, fazer emergir um outro modo de ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 64 a 67: A descrição do invisível  

 

Ora, a linguagem literária, na Tentação, também não impediu o nascimento 

de existências inesperadas, e isso provocou um misto de imagem e conhecimento – 

como o mostram as cenas de Vermelho como o céu e Sociedade dos Poetas Mortos. 

Foucault sugere, a partir desse fato, que se pode estabelecer uma certa relação com 

o conhecimento por meio da imagem. Ora, se há relação com o conhecimento, há, 

por conseguinte, com a verdade. Tal relação entre imagem e verdade é reconfigurada 

por meio da estrutura de disposição do texto: a partir do leitor real, há cinco regimes 

de linguagem, em cinco níveis diferentes.  

Neles, há um desdobramento retrógrado – do nível mais distante ao mais 

próximo, por meio das indicações cênicas – e um desdobramento que passa de figura 

em figura do texto, fundando seus diferentes olhares num único brilho. Um movimento 

atinge a linguagem, fazendo aparecer a visibilidade do invisível, e outro atinge as 

figuras, identificando seu olhar à luz que os ilumina e os revela. A visão, 

desenvolvendo-se nesses planos sucessivos, faz o visionário – Antônio – assumir o 

lugar daquilo que ele vê (FOUCAULT, 2001v, p. 332).  

Ao fazê-lo, ele torna-se todos os outros que vê: a imagem atinge sua 

matéria, e este é o ápice da Tentação. Assim, Flaubert mostra que “a tentação não 

esconde a realidade sob o brilho das imagens. Ela revela, na verdade, a imagem de 

uma imagem” (FOUCAULT, 2001v, p. 335). Múltiplos sentidos, simultâneos, são 
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criados. Provoca-se uma desestabilização, um desregramento do sujeito, seguido da 

criação. Desse modo, Flaubert “desmantela a lógica de superfície de um relato 

afastado em direção de um essencial que sempre escapava” (IMBERT, 2008, p. 213).  

As imagens não encontram nas palavras uma espécie de superfície de 

contato, mas evocam esse essencial que escapa. O próprio Santo Antônio é a imagem 

do que a imagem pode fazer, quando o uso da palavra é reconfigurado. Mirco, Todd, 

Simon, Eva, e os outros estudantes dos filmes aqui citados também o são. Quando 

olhamos essas imagens com Foucault, sentimos que “elas nos atraem como 

experiências” e enquanto “cruzamentos de experiências”, posto que a mesma 

realidade educativa desperta “prazeres, inquietudes, maneiras de ver, sensações” 

singularmente diferentes (FOUCAULT, 2001b, p. 1063).  

O fotógrafo Duane Michel dizia que “tudo é matéria para a fotografia, 

sobretudo as coisas difíceis de nossa vida [...]. As coisas que não podemos ver são 

as mais cheias de significado. Não podemos fotografá-los, somente os sugerir” 

(FOUCAULT, 2001j, p. 1063). Esse jogo entre o visível e o invisível, que, para 

Foucault, marca a fotografia de Duane Michel, é característica da imagem em suas 

diversas manifestações. A imagem não é um texto sensível que designa o real. Ela 

nos leva, ao invés, às fronteiras da experiência da realidade da qual ela se afasta, 

lembra Foucault em O pensamento, a emoção – texto escrito na ocasião de uma 

exposição do supracitado fotógrafo (FOUCAULT, 2001j, p. 1066).  

O corpus fílmico aqui visualizado levou-nos a essa mesma experiência 

limítrofe, no acoplamento entre o enredo e a montagem. As cenas visualizadas 

ajudam-nos a compreender o modo como Foucault, fazendo do arquivo um cenário 

bem enquadrado. Esse distanciamento da normatividade discursiva – distanciamento 

permitido pela montagem dos cineastas – conduziu-nos a nós, espectadores, junto 

aos personagens, a um regime de ficção. Nele, as dicotomias – exterior/interior, 

real/imaginário, subjetivo/objetivo – são borradas. Não porque negamos a linguagem, 

mas porque, como “o traço de uma flecha que nos atinge os olhos”, partilha 

diferentemente aquilo que já estava dito pelas palavras (FOUCAULT, 2001d, p. 308).  

A situação fronteiriça na qual a montagem nos colocou não numa 

“virgindade do olhar”. Pouco importa, nessa perspectiva, a origem ou o nascimento 

desse modo de se situar na linguagem. É, ao contrário, o distanciamento dela – aquela 

linguagem sem apoio evocada pelo prefácio da História da Loucura – que se torna um 

imperativo (FOUCAULT, 2001d, p. 309). Esse parece-nos ter sido o movimento que 
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as lentes dos cineastas nos levaram a ver, junto aos personagens do nosso corpus 

fílmico. Movimento que liga o funcionamento da ficção àquele do arquivo, pois torna 

os discursos legíveis e visíveis (BELLOUR, 1989, p. 174-175).  

Esses limites, o filósofo explorará, nos anos seguintes, em relação à 

loucura, à literatura, à sexualidade, doravante compreendidas como experiências-

limite (REVEL, 1992, p. 53). Trinta anos depois, é, como vimos, ainda a mesma 

experiência – sob outro foco analítico – que interessará Foucault. Os textos acima 

elucidados permitem-nos aproximar-nos da imagem enquanto modalidade de 

experiência que a modernidade inventou e na qual implantou os suportes de sua nova 

inteligência (IMBERT, 2004, p. 147-148).  

A problematização dessas experiências nos oferecerá, no próximo capítulo, 

uma montagem do visível. Pretendemos oferecer, por meio dessas indicações de 

olhares com Merleau-Ponty e Foucault, como o faz a montagem num filme, uma 

proposição de performance visual. Uma montagem que se dá como um mapa no qual 

seja possível vislumbrar experiências possíveis, que perturbem e problematizem os 

modos de pensar o conhecimento e a subjetivação na educação, através da 

corporeidade.  

Cabe, todavia, ressaltar um dado importante: as cenas anteriormente 

vistas, seja com Merleau-Ponty, seja com Foucault, levam-nos a afirmar que não há 

mais um ponto fixo para o olhar, nem uma única posição para o corpo na experiência 

pedagógica. Na performance visual na qual nos engajamos enquanto espectadores, 

juntos aos personagens, experimentamos um mapa de deslocamentos que está 

sempre incompleto e é cotidianamente refeito.  

A montagem, porém, lhe dá um ritmo ao articular movimento e visão em 

quadros. Ela mostra os passos de quem por ele passou, indicando possibilidades de 

caminhos a seguir. Um mapa que mostra, não que enclausura a experiência, 

apontando uma outra inteligibilidade para o corpo a partir do olhar, desvelando uma 

certa partilha do visível.  

Até então, enquanto pesquisadores-espectadores, nós estávamos – como 

Teeteto, como os alunos na escola ou como os espectadores no cinema – sentados. 

Mas essa posição inicial pouco importará doravante. Os protocolos escolares são 

secundários em relação ao que passa a ser essencial na escola ou no cinema: a 

partilha do visível, desencadeadora de uma educação do olhar.  
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Agora, enquanto pesquisadores-diretores, é à beira desse balcão 

eminentemente moderno – balcão como aqueles de Manet em Un bar aux Folies-

Bergères e, mais ainda, em Le Balcon – que iremos nos instalar. Mas o que fazemos 

ao pormo-nos em um balcão? Nós vemos. O quê? O movimento. A montagem a ser 

realizada no próximo capítulo quer ser esse balcão, que implica uma educação do 

olhar graças ao movimento – e, por isso, um exercício muscular no campo visual.   
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O cinema como educação do olhar 

Teeteto senta-se, Sócrates o interroga. A primeira cena escolar se 

desenhou diante de nós na introdução deste texto. Depois dela, pusemo-nos em face 

das cenas do nosso corpus de filmes – como se estivéssemos diante da profusão de 

imagens oriundas da biblioteca fantástica de Flaubert – e selecionamos algumas para, 

como faz o pintor ao qual Merleau-Ponty se refere em O Olho e o Espírito, deixar que 

elas se mostrassem para nós e que nós a interrogássemos com o olhar (MERLEAU-

PONTY, 2004a, p. 21). Esse foi o exercício feito ao longo do segundo capítulo.  

Desde o princípio, inserimos a nossa reflexão sobre educação no contexto 

de uma filosofia do corpo inseparável de uma filosofia da imagem, esta última centrada 

na modernidade. Daí o nosso diálogo com Noite e Neblina, de Alain Resnais. Suas 

imagens formam um documentário-testemunho que põe em questão a visibilidade da 

catástrofe, o olhar do espectador e a nossa incapacidade de formular discursivamente 

a realidade. Nesse mesmo contexto, situa-se o recurso aos escritos de Merleau-Ponty 

e Foucault. Vimos com eles as cenas e notamos o esforço de suas filosofias em 

diagnosticar o esgotamento de uma cultura logorreica e a concomitante indicação do 

nascimento de uma cultura visual – movimento do qual o texto de Flaubert, 

provavelmente, é um dos melhores representantes. 

Evidentemente, a perspectiva adotada não é a única maneira de interrogar 

o educativo, mas oferece elementos que são regularmente negligenciados, pois não 

são vistos. Ela quer se constituir, portanto, num outro modo de vê-lo. No capítulo 

anterior, pusemos no lugar de pesquisador-espectador, dirigindo o nosso olhar para a 

exploração da problemática anunciada – a saber, a da negligência da exploração da 

potência epistemológica do corpo na educação. Fizemo-lo para abordá-la 

transversalmente, a partir do universo da mobilização corporal no universo do visível, 

com vistas a formular de outro modo a experiência educativa. Agora, deslocamo-nos 

de lugar e de ponto de vista, assumindo o papel de pesquisador-diretor. As linhas que 

se seguem se apresentarão em modo de montagem, haja vista que recorremos ao 

que o olhar visitou, selecionamos certos ângulos das paisagens visitadas e o 

articulamos de modo a criar uma inteligibilidade para o visível. 

É claro, então, que interrogar a Educação enquanto cena significa, em 

primeiro lugar, a imersão de nosso esforço de compreensão no universo do visível. 

Em segundo lugar e, por consequência, assumimos um papel semelhante ao do pintor 

em O Olho e o Espírito: pedimos ao fenômeno educativo que ele nos revele os meios 
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visíveis através dos quais ela se faz Educação aos nossos olhos. Em nosso caso, 

dirigimo-nos ao cinema como meio para ver o visível (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 

21).  

Isso se dá de dois modos: primeiramente, no âmbito de como o fenômeno 

da Educação é filmado, centramo-nos sobre como o corpo aí se mostra; no segundo, 

como as pessoas o veem no cinema, o que, por sua vez, desvela como podemos vê-

lo. Tal percurso não se efetiva, todavia, num contexto de dissimetria e evergetismo, 

como se esperássemos da visão um presente divino. Não fazemos “a pergunta 

daquele que sabe àquele que ignora, pergunta do mestre-escola”, lembra o filósofo, 

mas a própria pergunta se faz em nós (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 21) – conforme 

demonstraremos com o cinema. 

Amálgama de visão e movimento, o cinema nos conduzirá ao desenho de 

heterotopias do visível, isto é, esboços de outros mapas, de espaços outros para a 

visibilidade na Educação – ou, melhor dizendo, da partilha do visível na experiência 

educativa (FOUCAULT, 2001c, p. 1575; MERLEAU-PONTY, 2004d, p. 16). 

Cartografaremos outros modos de nela nos situarmos e de nos movimentarmos – 

movimento que, por si, implica outros modos de ver, posto que “o mundo visível e de 

meus projetos motores são partes totais do mesmo Ser” (MERLEAU-PONTY, 2004d, 

p. 16)68. Esse processo nos revelará as implicações do cinema como educação do 

olhar, implicações estas diretamente relacionadas ao encadeamento de experiências 

nascidas da imersão visual do corpo vidente-visível.  

Como vimos, em Foucault e em Merleau-Ponty a imagem se doa como 

possibilidade outra de configuração de uma experiência pontual e contingente do 

homem no mundo. Mas por reconfigurar as possibilidades da experiência, é também 

um outro modo de conhecimento de si, no mundo, que está em questão – haja vista 

                                                           
68 Se podemos ver, podemos nos aproximar – não enquanto deslocamento físico no mundo da 
extensão, mas como motricidade que ata o corpo ao tecido do mundo, em coesão com ele (MERLEAU-
PONTY, 2004b, p. 16). Merleau-Ponty, ao empregar várias noções para mediar o itinerário do corpo 
próprio à carne, mostrou como essa coesão acontece. Referimo-nos às ideias de generalidade, de 
hábito, de promiscuidade, de polimorfismo, de reversibilidade. Tais noções manifestam a paciência da 
expressão do filósofo, em sua busca do melhor modo de compreensão de nossa existência incorporada 
e de suas consequências ontológicas e epistêmicas. Faz-se mister essa ressalva para não associarmos 
a filosofia de Merleau-Ponty a uma abstração espiritualista como alguns termos – dentre os quais a 
noção de carne – pode levar o leitor desprecavido a imaginar. Como já explicitamos anteriormente, é 
errôneo abordar os textos nos quais o filósofo dialoga com as artes como meros ensaios estéticos. Aí, 
na verdade, repousa o seu esforço de mostrar a carne – com todas as consequências advindas das 
noções de esquema corporal e imagem do corpo, que lhe subjazem – como nosso modo de ser no 
mundo. 
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que não há experiência sem o sujeito. Ontologia e epistemologia cruzam-se, portanto, 

na imagem. Tal empiètement nos dá, em Foucault, a atitude de modernidade que ele 

chamou de “atitude crítica” ou de “ontologia crítica do presente” (FOUCAULT, 2015; 

2001aa); em Merleau-Ponty, a atualidade é lida pelo enigma da carne, este “tipo de 

desvelamento do mundo, sem pensamento separado” que “é, precisamente, ontologia 

moderna” (MERLEAU-PONTY, 1996a, p. 206).    

O que nos atrai aqui não é, todavia, uma reflexão de ambos sobre a 

Ontologia, sobre o Ser – empreitada cuja relevância parece-nos evidente e que já vem 

sendo realizada pelos estudiosos de suas obras. Dedicamo-nos, ao invés, a pensar 

os modos de ser, que numa terminologia foucaultiana diríamos modos de 

subjetivação. Com eles, o que nos interessa é “determinar o que o sujeito deve ser, à 

qual condição ele está submisso, que status ele deve ter, qual posição ele deve ocupar 

no real ou no imaginário para tornar-se sujeito legítimo deste ou daquele tipo de 

conhecimento” (FOUCAULT, 2001g, p. 1451).  

Conhecemos a inscrição foucaultiana de sua própria obra numa história 

crítica do pensamento, inaugurada por Kant, para quem a resposta à pergunta sobre 

a imagem concreta do homem, como ressaltamos na cena dois, ficou sem resposta. 

O filósofo encontra, entretanto, outras tintas kantianas a partir de sua leitura de 

Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento?. As telas da modernidade pintada 

por ele em O que são as Luzes? e por Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito, retorcem 

a tradicional noção de experiência – noção que a empresa crítica kantiana aprisionou 

no esquematismo transcendental – e oferecem-nos as linhas de um outro registro do 

inteligível, a partir da imagem.  

Ora, em A Guerra Aconteceu, Merleau-Ponty reconhecia nossa 

incapacidade de formular a experiência da catástrofe, dada a nossa afasia e a 

cegueira – que Noite e Neblina, pela primeira vez, rompeu em seu estilo de 

testemunha ocular. Por sua vez, Foucault e Merleau-Ponty oferecem-nos, nos 

supracitados textos, lentes para ver o visível e indicações para nele mover-nos.  

A caracterização que Claude Lefort fez da obra de Merleau-Ponty serviria, 

aqui, para situar a representatividade desses dois textos na obra de ambos: um 

trabalho que, “do interior do pensamento filosófico (...) mina algumas de suas 

categorias dominantes e cria por ela a necessidade de uma mudança de regime” 

(LEFORT, 1978, p. 146). Um regime fundado no corpo – pois emerge das implicações 

da existência incorporada – e que se partilha no visível – haja vista a implicação do 
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sujeito num trabalho de exigência visual que perturba os protocolos de nossa 

aproximação com o mundo.  

Não desprezamos que, nesse contexto, a noção de carne em Merleau-

Ponty é um operador teórico medular. A carne do mundo aparece como uma formação 

lexical que foge ao uso predicativo reinante no universo filosófico. Trata-se de uma 

verdadeira “montagem em filosofia”, pois não são nem conceito nem categoria – no 

sentido com o qual nos acostumamos e nos imobilizamos a partir do criticismo 

kantiano. A carne mesma é montagem, em fórmula linguística, das operações do 

corpo no mundo (IMBERT, 2016).  

Em O Olho e o Espírito, em íntima associação com o olhar e com o 

movimento, a carne é figura de contraposição à racionalidade científica de sobrevoo, 

e indica outra experiência de inteligibilidade do real. Nesse ensaio, último escrito que 

o filósofo terminou em vida, constatamos a sua oposição ao pensamento enquanto 

articulação de técnicas para a captação da realidade, ou como instrumento de 

organização de uma lógica implícita. Ele quer, na verdade, reencontrar, por meio da 

interrogação do olhar e da pintura, a ciência secreta do pintor.  

Entretanto, concordamos com Saint Aubert sobre o fato de não podermos 

entender este ensaio desvinculando-o de todo o esforço que Merleau-Ponty 

empreendeu, desde a Fenomenologia da Percepção, na construção de sua filosofia. 

Do contrário, correríamos o risco de inserir o filósofo num mero esteticismo, quando, 

na verdade, o seu trabalho acerca da expressão, embora originário da linguística e da 

estética, é “matriz de seu pensamento da história e da esfera política” (REVEL, 2015, 

p. 123). O texto acima aludido participa do desenvolvimento de seu projeto ontológico, 

“nutrido de uma antropologia que determina a vida perceptiva e motora” (SAINT 

AUBERT, 2014, p. 24) e que se estende ao mundo político.  

Por isso, quando nele o filósofo afirma que a pintura ilustra o enigma do 

corpo, num “sistema de trocas”, é a um longo processo de amadurecimento do lugar 

do corpo no conhecimento, mediado pelo conceito do esquema corporal, que ele 

alude. A reorganização da experiência sensível proposta por Merleau-Ponty, que em 

seus escritos sobre a pintura encontrará na imagem um operador essencial, exige-

nos essa consciência. 

Para o filósofo, “a imagem é mal afamada porque se julgou irrefletidamente 

que o desenho fosse apenas um decalque, uma cópia” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 

18) que representa algo ausente. Na verdade, ela é um modo de relação com a 
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realidade, com a atualidade, haja vista que entre ela e o meu corpo existe uma 

reversibilidade do sentir. Não se trata de uma abstração cujo objetivo é acessar uma 

lógica representativa, na qual o objeto me é dado à mente. A reversibilidade se 

constitui numa “potência analógica do esquema corporal, que inverte os espaços 

corpóreos (notadamente o dentro e o fora) e os pontos de vista (as perspectivas 

vividas, as situações) no esquematismo sensório-motor e no imaginário, estimulando 

a ação” (SAINT AUBERT, 2013, p. 266-267).  

É por isso que em A Ontologia Cartesiana e a Ontologia Hoje, o filósofo se 

referirá a uma “carne do imaginário”, capaz de fazer-nos compreender “como a visão 

emerge de nosso corpo” por meio do empiètement entre a visão e o movimento, numa 

reversibilidade própria do esquema corporal (MERLEAU-PONTY, 1996a, p. 173). Ser 

carne é condição inerente à existência corporal, é ser vidente-visível. A pintura, ao 

interrogar a “gênese secreta e febril das coisas em nosso corpo” (MERLEAU-PONTY, 

2004, p. 21), visa essa outra experiência do corpo com o mundo e com os outros. Uma 

experiência que despreza a ordem linear dos signos e de seus significados, de uma 

lógica de apreensão do objeto pelo sujeito.  

O regime do visível instalado pela pintura “confunde todas as nossas 

categorias ao desdobrar seu universo onírico de essências carnais, de semelhanças 

eficazes, de significações mudas” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23). Ora, tanto a 

ciência quanto a filosofia são heranças de um pensamento cartesiano, que 

matematiza a visão, o espaço e o corpo num mundo que está diante de mim – como 

se percebe na Dióptrica. O filósofo, ao invés, desde a Fenomenologia da Percepção 

já pensava a relação do homem com o mundo a partir das dinâmicas do hábito e da 

incorporação, que desmantelam e ultrapassam uma lógica objetiva em relação ao 

espaço69. 

A partir de agora, amparados nas perspectivas foucaultiana e merleau-

pontyana esboçadas nos supracitados textos, retornaremos às interfaces entre os 

elementos evidenciados no capítulo anterior. Eles advêm de nossa performance 

enquanto espectadores que se defrontaram com a seleção e montagem feita pelos 

diretores – mas também por nós, pesquisadores-diretores, que selecionamos as 

                                                           
69 “Os lugares do espaço não se definem como posições objetivas em relação à posição objetiva de 
nosso corpo, mas eles inscrevem em torno de nós o alcance variável de nossos objetivos ou de nossos 
gestos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 199). O exemplo dos datilógrafos e dos instrumentistas, dado 
anos antes, o reforça (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 199-201). 
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cenas a serem vistas. Os referidos elementos são: o tipo de corpo com o qual nos 

defrontamos; o olhar dos personagens; o olhar e o lugar do espectador em relação ao 

diretor, aos personagens e ao espaço. Trata-se, em resumo, da assunção e efetivação 

de uma performance visual por parte do espectador. 

Ao revelar-nos um saber da imagem – isto é, um saber oriundo de uma 

determinada partilha do visível –, essa performance nos posiciona no núcleo da 

experiência do moderno. Nela se detiveram Foucault e Merleau-Ponty ao buscar as 

premissas de um novo Aufklärung (IMBERT, 2016). Esta outra configuração do saber 

que aqui apresenta nos confere os instrumentos para, enquanto pesquisadores-

diretores, realizemos, neste último capítulo, uma montagem do visível para a 

educação. 

Fazemo-lo a fim de desenvolvermos as implicações de tais interfaces no 

que concerne à tese anunciada. Alargamos, assim, com a noção de montagem no 

cinema, aquilo que a incursão merleau-pontyana na noção de carne, em seus últimos 

escritos, manifesta – e que, consoante notaremos no último tópico deste capítulo, 

Deleuze reformará. Tal manifestação se constitui, por sua vez, numa resposta à 

pergunta foucaultiana sobre a possibilidade de modos outros de ser, de outras 

experiências de subjetivação, conforme constatamos na entrevista com Duccio 

Trombadori: 

Podemos dizer que o sujeito seja a única forma possível de existência? 
Não pode haver experiências ao longo das quais o sujeito não seja 
mais dado, nas suas relações constitutivas, no que há de idêntico a si 
mesmo? Não haveria portanto experiências nas quais o sujeito possa 
se dissociar, quebrar a relação consigo mesmo, perder sua 
identidade?” (FOUCAULT, 2001e, p. 869).  

Pela imagem, nossa interrogação instala-se no contexto da inquietude 

sensível à qual nos referíamos no início deste trabalho. Inquietude que, nascida do 

exercício do olhar, transborda-o, perturbando o saber que construímos sobre a 

inteligibilidade do real, à medida que “minam secretamente a linguagem” e “arruínam 

de antemão a sintaxe” que definem a nossa prosa do mundo (FOUCAULT, 1966, p. 

09)70.   

                                                           
70 Foucault nomeia de Prosa do mundo o capítulo II de As Palavras e as Coisas. Não podemos deixar 
de ver, aí, a referência à obra de Merleau-Ponty, sobretudo pela referência à representação na pintura, 
logo no início do capítulo. 
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Nota-se que os cineastas filmam a Educação – e a experiência de 

subjetivação e de conhecimento aí vivenciadas – em suas várias nuances. Elas todas, 

evidentemente, poderiam se tornar focos de nossas reflexões. Percebe-se, por 

exemplo, a ênfase na singularidade e na contingência destas experiências em tensão 

com a norma institucional, normalmente de natureza homogeneizadora e 

universalizante – como em Entre os muros da escola e em Vermelho como o céu; há 

a criatividade didática e o engajamento pessoal do docente em Escritores da 

Liberdade; em Senhor Lazhar, há a crítica à fobia ao toque na sociedade 

quebequense. Enfim, os diretores, com suas câmeras e o seus olhares, desvelam 

vários aspectos dos nossos cenários educativos.  

  Mas ao centrar o nosso exercício no universo da visibilidade, notamos 

como o cinema é capaz de revelar dimensões da corporeidade que, não raro, passam 

despercebidas. É, como dissemos anteriormente, a invisibilidade do visível que está 

em questão – não porque há algo supostamente escondido, como numa espécie de 

ideologia subterrânea do ou no corpo. É certo que as câmeras mostram, não raro, as 

intenções do cineasta; contudo, nem mesmo tais intenções podem controlar a 

contingência dos efeitos das imagens no espectador. Os cineastas controlam ângulos, 

tomadas e mesmo a montagem, mas nada disso impede efeitos inesperados a partir 

das cenas. As câmeras liberam, involuntariamente, a multidão de monstros que saíam 

do livro aberto pelo Santo Antônio de Flaubert. A montagem do visível é iniciada pelo 

diretor e continuada pelo espectador, que terá de lidar com as exigências das imagens. 

Nesse contexto, num primeiro nível das implicações dos elementos por nós 

salientados nas cenas, destacamos a regularidade dos engajamentos dos 

personagens em experiências circunstanciais, contingentes, suaves (como em Ser e 

Ter) ou mais intensas (como em Senhor Lazhar), que solicitam ou despertam, por sua 

vez, aspectos da potência expressiva do corpo. Mais ou menos fortemente, é essa 

potência que querendo ou não, o cinema mostra. Ele revela um corpo que se mostra 

em operação expressiva diante de situações problemáticas – obtendo ou não sucesso 

diante delas. Se pensarmos no modo como o corpo se mostra, é assim que podemos 

vê-lo no corpus adotado.  

Esse primeiro nível, ao considerar a repetição ou não de certos elementos 

no corpus fílmico, já nos doa elementos importantes na análise do fenômeno 

educativo. Ao oferecer distintos ângulos do problema em cheque, numa tensão entre 

o real e o ficcional, encontramos pistas de reflexão e ação. No entanto, embora tal 
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nível seja importante, ele não é suficiente para alcançar aquilo a que nos propomos. 

Nele, ainda somos espectadores que se mantêm distantes daquilo que veem, como 

se quisessem apropriar-se do visível (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). 

Num segundo nível de nossas implicações, salientamos a própria 

modalidade da experiência suscitada pelas imagens do cinema – experiência esta que 

diz respeito e envolve, ao mesmo tempo, o espectador e os personagens. Nela, de 

um lado, percebemos os efeitos que as imagens causam em nós ao interrogar o nosso 

olhar e fazer-nos ver diferentemente o visível – posto que nos imergem nele 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16) – efeitos estes provenientes justamente do processo 

de imagem. De outro lado, esse processo é da mesma natureza daquele vivenciado 

pelos personagens em seu engajamento numa ordem sensível. A fricção que a ficção 

das imagens causa em nós, espectadores, encontra sua correspondência na ficção 

da fricção do processo vivido pelos personagens.  

Nesse contexto, é interessante notar a ênfase dos enredos de nosso corpus 

de filmes na dimensão linguística, como se as imagens quisessem perturbar a lógica 

apofântica – e elas o fazem. Mais precisamente, trata-se de tensões entre a Língua, 

a Educação e um modo de ser. Em Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da 

Liberdade, Entre os muros da escola e Senhor Lazhar, as histórias se desenvolvem 

sempre em aulas de Língua e Literatura.  

Na poesia, os alunos do Prof. Keating encontram outro modo de expressar 

o mundo e fazer-se ouvir. Assim como ele, os outros também irão, a partir da escrita 

poética, traçar outros caminhos e tentar superar limites pessoais – o que nem sempre 

terá sucesso, como mostra o suicídio de Neil. Já a Prof.ª Irin, saberá liberar, a partir 

de sua “gramática de merda” [sic] – conforme a afirmação de Eva – saídas para a 

imobilidade à qual eram condenados aqueles estudantes – seja a imobilidade espacial 

na sala, seja a impossibilidade de ver diferentemente a própria existência no mundo.  

Em Entre os Muros da Escola, o aprendizado da sintaxe da Língua vincula-

se à problemática principal da trama: a disciplina. O aspecto normativo da gramática 

joga com a normatividade institucional. Mesmo os esforços do professor em libertar a 

gramática dessa dimensão – a qual era a única que os estudantes conseguiam 

vislumbrar –, como com a leitura de O Diário de Anne Frank e a atividade do 

autorretrato, são em vão. Em Senhor Lazhar, as aulas de Língua Francesa são o palco 

de uma reformulação da experiência do falar, do ver, do tocar e do ser. As crianças 
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devem aprender a formular verbalmente a experiência da morte (o suicídio da ex-

professora da turma) para poder olhar a cena vista por Simon e Alice.  

No entanto, curiosamente, é nos filmes nos quais o aspecto linguístico não 

é tão explícito que se nos torna possível ver outras faces do problema. Em Vermelho 

como o céu, Mirco, devido à cegueira, é impossibilitado de ler e deve aprender uma 

“nova língua”, o braile. O menino, na verdade, pela experiência corporal, desenvolverá 

um modo completamente original de expressão.  

Já no documentário francês, o professor ensina todas as disciplinas, 

inclusive a Língua Francesa, e o próprio título do filme evoca os dois verbos que 

formam o alicerce sintático do Francês e das diversas línguas indo-europeias. Ser e 

ter permitem a enunciação de situação, de espaço, de permanência, de posse, mas 

também a compreensão do tempo da enunciação. Em resumo, esses dois pequenos 

verbos contêm em si a história e a marca de querelas ontológicas e epistemológicas 

do pensamento ocidental.  

No filme, apesar do peso dessa herança no título, o que vemos são os 

primeiros ensaios das crianças na utilização deles, ensaios marcados pela relação 

com o espaço diferenciado na sala de aula, por uma pedagogia afetuosa mas não 

menos exigente, por uma união com a natureza que circunda a escola e pela vida 

familiar. Ser humano e ter conhecimento não são coisas distintas ou opostas, mas 

podem se mesclar harmoniosamente. É nessa bela mistura que a montagem nos 

imerge. 

É nesse sentido que, nós, espectadores, bem como os personagens dos 

filmes, experimentamos o cinema como educação do olhar. Assistimos aos filmes – 

mas não do exterior, tal como o espectador da Dióptrica. Não nos situamos em relação 

à imagem como quem tem um poder divino ou ciclópico em face do real, mas 

engajamo-nos numa performance que nos leva, na verdade, a “assistir por dentro a 

fissão do ser” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 42). Nela, há “inerência daquele que vê 

ao que ele vê” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 17). O cinema, em todas as suas etapas 

– enredo, montagem, decupagem, exibição – desencadeia uma potencialidade 

educativa tanto a partir do campo de análise que ele descortina ao rasgar o real pela 

ficção, tanto quando pela mediação visual da gestualidade corporal. 

A experiência fílmica, como a pintura, rejeita um pensamento operacional 

com o espaço. Nele temos um pensamento de contato, já que a visão do cineasta, 

como a do pintor, se faz gesto, e um gesto que, por seu turno, é pensamento 
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(MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 32). Aqui, tal qual Santo Antônio, nós assumimos o 

lugar daquilo que vemos, dada a nossa inerência ao visível, por sermos feito do 

mesmo estofo dele (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 16). Nele, age o nosso “corpo 

operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de funções” mas 

“um trançado de visão e de movimento” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 16). Instalamo-

nos num espaço outro, que nos doa, por conseguinte, outros horizontes. 

Ora, essa educação do olhar na qual imergimos e que os personagens dos 

filmes, engajados num processo da ordem da imagem igualmente estão, é possível 

graças à reversibilidade carnal, característica da experiência do corpo operante no 

mundo. Tal reversibilidade contrapõe-se, evidentemente, a uma reversibilidade lógica 

com o espaço. O cinema nos mostra muito mais que o movimento-deslocamento. O 

que Merleau-Ponty enfatiza em O cinema e a nova psicologia, inspirado na Gestalt, 

como vimos, é o caráter de forma temporal do filme.  

Em O Mundo Sensível e o Mundo da Expressão ele desenvolverá tal 

caráter afirmando que o cinema cria a expressão, mas é “interiormente animado por 

ela”, e “o deslocamento local não é visto senão através de uma rede de signos cujo 

sentido é ultra-espacial”. Esse sentido é oriundo do “problema de organização que 

eles põem ao nosso ser psico-físico” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 169) enquanto 

espectadores. 

Assim, se o cinema educa – ou se inserimo-nos numa educação de si pelo 

olhar, no cinema – é porque engajamo-nos nessa fissão do Ser que o corpo vidente-

visível, em sua reversibilidade, nos permite. Uma fissão que abre vias para uma outra 

ontologia, posto que dessa experiência motora-visual, novos modos de ser e de 

pensar são liberados. Essa educação implica ainda a realidade de uma relação 

imprevisível com um tempo irreversível e um sentido inesgotável – o que dispensa um 

sujeito cuja intenção seja sugar todo o sentido do real.  

Trata-se, na verdade, de um “renunciar ao visto da intencionalidade, à coisa 

identificada, apreendida ou consumida, por um visível fora do tempo”, como lembra 

Imbert (2010a, p. 285) (itálico da autora). Imbert refere-se, aqui, às novas geometrias 

do visível sobre as quais se deteve Baudelaire. Ver, agora, ultrapassa os protocolos 

que marcaram a filosofia moderna e também a linguagem fenomenológica – 

mormente no que concerne à intencionalidade da consciência – e se liga a uma 

redefinição do nosso protocolo de relação com o real. Merleau-Ponty, já o anunciamos 
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ao longo do presente trabalho, esboçou essa nova geometria do visível por meio da 

carne. 

A carne, figura máxima do inacabamento próprio da atividade expressiva, 

não reclama nenhuma positividade diante do real. Ela não entoa uma ladainha do 

“lamento de não ser tudo” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 46). Merleau-Ponty encontra 

por meio da “pregnância do visual no som e na palavra” presentes no cinema uma 

linguagem indireta que desestabiliza as nossas maneiras de aproximação com o real. 

Isto porque, mesmo o que compreendemos por “elementos realistas” só são 

verdadeiros quando inscritos na ordem da imagem, caracterizadas pela “montagem, 

decupagem, ritmo sonoro-visual,  etc” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 169), que 

desvela a sua contingência – que é contingência da expressão – e o seu 

inacabamento perpétuo. 

Enfim, registro do inteligível é perturbado por esse trabalho de exigência 

visual desencadeado pela imagem cinematográfica. Se, em O Olho e o Espírito, o 

filósofo lança mão da profundidade na pintura moderna para demonstrar como a 

ordem da representação no espaço pictural foi modificada – desequilibrando o 

protocolo da percepção, outrora fundado na perspectiva – com o cinema é o seu 

caráter de forma temporal que o permite, bem como a inerência entre o vidente e o 

visível. Assim, a enunciação do real não se restringe mais à ordem binária da 

identidade e da diferença, ao valor de verdade entre proposições, à adaequatio rei et 

intellectum do Aquinate ou a qualquer outro modo de dizer o real no qual a experiência 

se restrinja ao universo lógico ou de uma teoria do conhecimento enredada nas teias 

do kantismo ou das filosofias da consciência.  

Isto porque “sustentando a incorporação, a reversibilidade carnal se realiza 

aquém da objetivação ou plena diferenciação entre sujeito e objeto” (SAINT AUBERT, 

2013, p. 269). A educação aqui defendida caracteriza-se por uma lógica das “lacunas” 

que “realizam emblemas para significações que eu não possuía” (MERLEAU-PONTY, 

2011b, p. 170). A imagem, situando-nos nas lacunas, borra os limites entre o visível e 

o invisível, o vidente e o visto – como o filósofo evocará pelos conhecidos exemplos 

da mão que toca e é ao mesmo tocada, em O Visível e o Invisível.  

O Ser – esse avatar da ontologia clássica – é fissurado, mas não para 

implodi-lo e destruí-lo, como o verbo pode sugerir, e sim para, através da atividade 

expressiva do corpo, rearticular o visível segundo significações que lhe transcendem 

(MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 170); para, igualmente, na promiscuidade do corpo 



143 
 

com as palavras e com as coisas, oferecer, a partir dele, uma outra prosa do mundo, 

como o fizeram Baudelaire ou Flaubert. O protocolo da percepção e o registro do 

inteligível, acostumados que eram a contar com a clara separação entre um sujeito 

que conhece e um objeto que é conhecido, são atordoados. O cinema como educação 

do olhar faculta-nos modos outros de dizer, de ver, de pensar e de ser. É sobre esses 

modos outros que, doravante, iremos nos deter. 

 

Heterotopias do visível: modos outros de ver e de ser na Educação 

O desenvolvimento das tramas nos mostrou, conforme já acenamos, a 

existência ou a tentativa de um deslocamento, mais ou menos intenso, das palavras 

às imagens – o que se deu por meio de experiências pontuais em cada um. Para nós, 

pesquisadores-diretores, este deslocamento se configurou como uma saída do 

espaço do problema por nós posto rumo às implicações da tese defendida. Notamos 

que, apesar das diferenças, o que aproxima esse movimento de cada filme é o impulso 

rumo a ensaios existenciais, a experiências de novos modos de ser e de conhecer, 

desencadeadas a partir de uma experiência que nomeamos processo de imagem.  

Esse processo se desenvolve de vários modos, por nós explicitados 

anteriormente. Seja por meio da adoção de outras estratégias de ensino e de 

aprendizagem, da utilização de distintos métodos didáticos, de modificações nas 

relações de poder ou no espaço físico escolar, o que está em questão é, sempre, 

modos outros nos quais o sujeito experimenta a Educação. Já no espectador, é a 

maneira de vê-la que é posta em xeque. O status do visível e do vidente é perturbado. 

Isto posto, escolhemos enfatizar um aspecto dessa experiência, 

visualizado em todos os filmes: o movimento de migração das palavras para o olhar. 

Migração que atingiu tanto os personagens quanto nós, espectadores – mais ou 

menos fortemente, dependendo da trama. Aí, o movimento é “interrogação do meu 

ser no mundo natural e {social} por lacunas” (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 170). Tais 

lacunas, como veremos, pela natureza mesma da existência incorporada tornam 

inúteis “as alternativas do fora e do dentro”, situando-nos “nas fronteiras” (FOUCAULT, 

2001aa, p. 1393). O cinema nos transforma nos loucos da nau pintada por Bosch: 

presos no fora, livres no dentro das imagens.  

A convocação do corpo no universo do visível – universo que, na verdade, 

é seu habitat natural – nos desloca para outros lugares, possibilitando-nos não só ver 

o mundo de outra forma, mas vermo-nos, nele, diferentemente. A compreensão da 



144 
 

existência incorporada ganha outros significados. Logo, sendo portadora de 

significação, uma outra sintaxe está em jogo, um outro regime do inteligível, uma 

gramática cujas regras emergem da corporeidade. Tal compreensão não pode ser 

vislumbrada senão enquanto gesto, atitude do sujeito no mundo. A linguagem sem 

apoio evocada na introdução da História da Loucura, e o enquadramento visual como 

um espaço do arquivo, ganha forma no cinema.  Atitude moderna, ethos, dirá Foucault: 

um outro modo de pensar e sentir a atualidade (2001aa, p. 1387). 

É exatamente esse movimento indissociável entre corpo e visibilidade – e 

o nosso envolvimento nele – que nos permite problematizar aquilo que, ao nosso ver, 

se constitui nas implicações da tese do cinema como educação do olhar. Referimo-

nos mormente àquelas que resvalam diretamente na Educação, suscitando e nutrindo 

uma outra inteligência, fundada no visível. Poderíamos dizer que tais implicações se 

constituem em heterotopias do visível. Detenhamo-nos, doravante, nessas 

heterotopias, a fim de empreender uma re-visão do problema e traçar linhas de uma 

outra montagem para a compreensão do fenômeno educativo.  

Inicialmente, cabe nos perguntar: o que entendemos por heterotopias do 

visível? Por que as associamos ao cinema enquanto educação do olhar? Na nossa 

utilização, partimos da formulação que lhe deu Foucault, mas o seu complemento – 

do visível – alimenta-se de Merleau-Ponty. É no cruzamento dos limites do espaço e 

de olhar que as noções de heterotopia e visibilidade se encontram e se fundem. Na 

experiência fílmica, esta imbricação se manifesta de modo singularmente privilegiado, 

com demandas que escapam às nossas já habituais maneiras de aproximarmo-nos 

da realidade. Somos forçados, com ele, a reaprender a ver, haja vista que o nosso 

olhar é conduzido para horizontes desconhecidos, nos quais novas ferramentas do 

pensamento também são necessárias. Mas antes de chegarmos às dimensões mais 

específicas dessa expressão, detenhamo-nos no significado que lhe foi conferido por 

Foucault. 

Por duas vezes, o filósofo se pronunciou sobre o tema da heterotopia71. A 

conferência radiofônica de 21 de dezembro de 1966, na Radio France Culture, foi a 

primeira delas. A segunda se deu poucos meses depois, em 15 de março de 1967, 

por ocasião de um convite feito pelo Círculo de Estudos Arquiteturais de Paris, que 

                                                           
71 No prefácio de As Palavras e as Coisas, o autor já havia feito referência a esse conceito. Nessa 
ocasião, porém, a noção estava em estreita relação com a literatura de Borges (Cf. FOUCAULT, 1966, 
p. 09). 
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queria ouvi-lo falar sobre o tema do espaço. No entanto, a autorização para a 

publicação desse segundo pronunciamento só foi dada por Foucault em 1984, ano de 

sua morte. Ano da publicação de O que são as Luzes? Um ano que, no pensamento 

de Foucault, não foi um ano entre os anos72. 

“Eu sonho com uma ciência (...) que teria por objeto esses espaços 

diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço onde 

vivemos”, diz o filósofo. Mas o que há de mais importante nesses lugares 

“absolutamente outros” (FOUCAULT, 2009, p. 25) é o fato de eles, independente das 

formas tomadas, constituírem-se enquanto “contestação de todos os outros espaços” 

(FOUCAULT, 2009, p. 34)73. Essa contestação se dá de duas maneiras: “criando uma 

ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão” – como o faziam as 

chamadas “casas de tolerância” – ou “criando um espaço real tão perfeito” que o nosso 

passa a ser considerado desordenado – como era o caso dos territórios em 

colonização, sobretudo durante o século XVIII (FOUCAULT, 2009, p. 34). 

Foucault já considerava o cinema como uma heterotopia, uma vez que no 

écran espaços aparentemente incompatíveis são criados e dispostos: numa tela em 

duas dimensões projetam-se espaços tridimensionais (FOUCAULT, 2009, p. 28-29). 

Nele, o olhar é retirado de sua acomodação, seja enquanto mero receptor passivo de 

dados sensoriais, seja enquanto capaz de efetuar uma captura total do visível.  

A incompatibilidade habitante deste espaço revela a farsa de um pretenso 

olhar ciclópico e, como consequência, realiza uma injunção ao ver. Essa injunção se 

traduz, melhor dizendo, num reaprender a ver – o que em Merleau-Ponty se confunde 

com um reaprender a mover-se, a compreender a promiscuidade do corpo com o 

                                                           
72 Utilizamos aqui a expressão de Merleau-Ponty em A Guerra Aconteceu, ao falar do ano de 1945: 
“Nós não queremos que este ano de 1945 torne-se para nós um ano entre os anos” (MERLEAU-
PONTY, 1996b, p. 183). Devemos as precisões de datas a Daniel Defert. Cf. DEFERT, Daniel. 
« Hétérotopie » : tribulations d’un concept entre Venise, Berlin et Los Angeles. In : FOUCAULT, Michel. 
Foucault : Les Corps Utopiques, Les Hétérotopies. Paris : Éditions Nouvelles Lignes, 2009. 
73 Essa ciência dos espaços, nomeada heterotopologia, teria cinco princípios, os quais revelam as 
múltiplas formas das heterotopias. Em primeiro lugar, constituir heterotopias é uma característica de 
todo grupo humano (constroem-se casas para períodos de “crise biológica”, por exemplo: para moças 
em período menstrual; para mulheres que vão dar à luz; colégios ou casas para serviço militar, nos 
quais há a manifestação da sexualidade viril). Em segundo lugar, as sociedades podem fazer essas 
heterotopias desaparecerem ou criar outras (a tentativa de fazer desaparecer as casas de prostituição, 
por exemplo). Em terceiro lugar, a heterotopia põe em justaposição vários espaços supostamente 
incompatíveis (o teatro ou o cinema o fazem, sobre o palco ou sobre o écran). Em quarto lugar, as 
heterotopias ligam-se a recortes do tempo seja a partir da eternização das coisas (como os museus e 
as bibliotecas), da festividade (como as feiras temporárias ou as cidades onde passamos férias) ou à 
transformação (como os colégios ou casernas, no século XIX); por fim, as heterotopias criam um 
sistema de clausura ou de abertura em relação ao espaço (prisões, ritos de purificação ou os motéis) 
(FOUCAULT, 2009, p. 25-32). 
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mundo, o que se constitui numa condição da visibilidade. Espaço e visão estão 

plenamente imbricados e exigem uma outra sintaxe para a compreensão do real.  

Logo, o cinema, enquanto heterotopia, provoca um deslocamento que é 

uma de-portação. Não mais a deportação cujos efeitos os olhos não suportavam ver 

no imediato pós-guerra, e que Alain Resnais mostrou pela primeira vez, despertando 

a necessidade de um aprendizado do olhar. Educação insólita, é verdade, pois rasga 

proteções criadas para não confessar a própria cegueira, cegueira muitas vezes 

institucional – como a cegueira de Mirco, em Vermelho como o céu, nos mostrou, 

denunciando concomitantemente a cegueira daquela instituição. 

Na sala escura, somos deportados muita mais à semelhança dos loucos da 

nau de Bosch. Deslocamo-nos à medida que a experiência da imagem nos leva para 

o imprevisto de uma linguagem sem apoio, desvelando cenas igualmente 

inesperadas, como no Santo Antônio de Flaubert. A experiência fílmica, mesmo sem 

anular a linguagem, distancia-nos dela convocando-nos a uma outra prosa do mundo. 

Dessa maneira, esse des-locamento é também trans-figuração, à medida que 

transforma os modos de ver, de pensar e de dizer o mundo. Nesta heterotopia, 

experimentamos a inquietação, eminentemente sensível, diante do desordenamento 

de uma determinada sintaxe na qual nos apoiávamos para nomear e descrever o real 

(FOUCAULT, 1966, p. 09).  

Destarte, arrancados desse protocolo da percepção, essa inquietação 

advinda da instalação no universo do visível gera-nos o que a instalação do escritor 

no mundo da linguagem gerava: a insegurança. Só podemos compreender o visível 

quando nele nos instalamos e praticamos o exercício do olhar. Ver é aceitar entrar 

num espaço de instabilidade, fluidez, no qual não há fórmulas fixas que nos entreguem 

o conhecimento do mundo. O espectador torna-se, como o escritor, “profissional da 

insegurança” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 379). 

Tal movimento heterotópico está presente nas filosofias de Merleau-Ponty 

e Foucault, as quais também se encaminharam, lentamente, das palavras às imagens. 

Deslocamento que, paralelamente, acompanhamos nas lentes dos cineastas. Estes, 

de algum modo, parecem, de meados do século XX aos nossos dias, partilhar um 

desejo comum de friccionar a sintaxe do real na Educação e descortinar outras 

realidades pela ficção. Nesse sentido, o cinema é um hetero-topos educativo para o 

espectador – pois ele mesmo é uma experiência educativa de si, pelo olhar – bem 

como revela hetero-topos para a nossa compreensão de Educação – dado que, pelo 
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conjunto composto pela seleção, montagem e ritmo, indica uma outra inteligência para 

a experiência pedagógica. 

A articulação dos escritos de Foucault e Merleau-Ponty, sobretudo aqueles 

mais diretamente ligados ao pensamento sobre as imagens, nos confere as bases 

dessa heterotopologia com a qual Foucault sonhava. A articulação, em si mesma, é 

um pensamento outro do espaço, pois nele a relação com o nosso entorno suplanta 

categorias meramente físicas, não obstante estas não sejam ignoradas. O espaço 

passa a fazer parte da constituição desse enquadramento cenográfico do arquivo, 

como bem fez Foucault em seu galerismo filosófico.  

Mas esse cruzamento também faz emergir, concomitantemente, um espaço 

outro do pensamento, à medida que assumimos um estilo de pensar que, enraizado 

no nosso ser corporal, audaciosamente sai de si mesmo, ultrapassa-lhe os limites e 

habita o espaço de nosso entorno. Adota-se, com Merleau-Ponty, a compreensão de 

que entre nós e o espaço o que há é uma relação de empiètement, na qual os limites 

são borrados. Vivemos, nessa compreensão, aquela experiência à qual aludiu 

Foucault na já supracitada entrevista a Duccio Trombadori: uma experiência na qual 

podemos “apreender de maneira inteligível certos mecanismos” e “a maneira pela qual 

chegamos a nos liberar deles, percebendo-os diferentemente” (FOUCAULT, 2001e, p. 

865) 

Entre o dentro e o fora, entre a minha consciência e a dos outros, entre a 

minha visão e a deles, há a partilha da experiência, cuja figura maior, em Merleau-

Ponty, como vimos, é a carne. Suas origens encontram-se, conforme anunciamos, nas 

primeiras reflexões sobre o esquema corporal em suas múltiplas relações com o 

espaço, passando pela imagem corporal e suas influências psicanalíticas74. Nos 

últimos escritos, sua significação está intrinsecamente ligada à transgressão dos 

limites entre o objetivo e o subjetivo, a uma consciência fundadora e transcendental e 

a um receptor passivo. A carne, num processo contínuo de envolvimento do corpo no 

mundo, é gesto de transgressão dos limites – ou fórmula de uma outra montagem 

para o real, como sugere Imbert (2016). 

Ora, que a experiência das imagens nos mostrou, justamente, foi uma nova 

maneira de situar-se no universo do visível. Nele, assistimos e sentimo-nos 

deslocados pelas indicações de novos mapas, de novas montagens, nas quais os 

                                                           
74 Cf. Nota 58. 
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limites – da nossa visão, do nosso conhecimento, de nossa experiência de 

significação e compreensão do mundo – são cruzados. Nascidas no topos do corpo e 

nesse movimento de desterritorialização, elas bem representam “o labor paciente que 

dá forma à impaciência da liberdade” (FOUCAULT, 2001aa, p. 1397) que caracteriza 

o gesto tipicamente moderno para Foucault, que ele nomeou, em O que são as 

Luzes?, de atitude limite – atitude que, ao nosso ver, a carne de Merleau-Ponty bem 

incorpora.  

Em ambas as noções, são novos modos de ser que são despertados – não 

mais numa Ontologia que busca determinar as condições de possibilidade do Ser, 

mas em ontologias cujas implicações despertam novas maneiras de existir. É certo 

que o movimento realizado em cada trama nos levou a experiências desses modos 

de ser pelo cruzamento dos limites – sejam aqueles da Educação, sejam aqueles do 

próprio olhar do espectador.  

História dos limites: esta é uma outra definição para a obra de Foucault, 

consoante ele mesmo escreveu na introdução à História da Loucura. Ao pensar em 

limites, o filósofo inspirava-se em Nietzsche, Bataille, Blanchot, Klossowski. Com eles, 

uma experiência-limite era aquilo que impedia o sujeito de continuar a ser ele mesmo, 

e, por isso, eram des-subjetivatórias (FOUCAULT, 2001e, p. 862). No Prefácio à 

transgressão, sua homenagem a Bataille, “a transgressão é um gesto que concerne 

ao limite” (FOUCAULT, 2001z, p. 264). Mas ela lhe diz respeito não enquanto um 

simples movimento contrário, mas como deslocamento violento que lhe conduz “ao 

limite de seu ser” (FOUCAULT, 2001z, p. 264). 

Agora, porém, os limites tiveram essa compreensão alargada. Antes – 

como com Blanchot – o sujeito os ultrapassava e, ao fazê-lo, desaparecia para dar 

lugar ao ser da linguagem. Nossos filósofos expõem um movimento contrário: a 

linguagem enquanto protocolo de percepção e de enunciação, fundado na linearidade 

do sujeito que conhece e do objeto que é conhecido e enunciado, é perturbado pela 

imagem. Nela, o sujeito também é levado aos seus limites, mas não para desaparecer 

no fora, e sim para subjetivar-se diferentemente, para fazer nascer outros modos de 

ser – muito embora a imagem o leve, como a nau de Bosch, para o fora de seus 

espaços habituais. 

Na entrevista à qual acenamos, Foucault, baseando-se na atividade de 

leitor e escritor, chega mesmo a chamar tais modos de ficção. Isto porque, sendo da 

ordem da experimentação, não podem ser compreendidos a partir de uma lógica 
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apofântica assentada em juízos do verdadeiro e do falso, da verificabilidade histórica 

ou acadêmica. Na verdade, esta e todas as outras experiências – como a que a 

imagem desencadeia – são “sempre uma ficção”, à medida que nos engajam em algo 

que “nós mesmos fabricamos, que não existe antes e que passará a existir” 

(FOUCAULT, 2001e, p. 864). E ele acrescenta: esta é uma “experiência de nossa 

modernidade” (FOUCAULT, 2001e, p. 863) (itálico nosso). 

Mas qual é essa experiência de nossa modernidade? Como afirmará 

Foucault no mesmo ano em O que é a crítica? e alguns anos depois no texto sobre as 

Luzes, a modernidade será um gesto, uma atitude. Trata-se de um ethos que, 

recusando os universais – e, dentre eles, a proposta do humanismo – adere à 

experiência do contingente como possibilidade de mudança. Enquanto o humanismo 

buscava apoio em concepções de homem na religião, na ciência, no marxismo ou no 

existencialismo, a leitura foucaultiana da Aufklärung insistirá no princípio da criação 

permanente do sujeito em sua autonomia. Ao fazê-lo, revela a tensão com o 

humanismo, à medida que se preocupa muito mais com os limites que podem ser 

ultrapassados. Daí a atividade crítica, agora, não ser mais associada à antiga tarefa 

de enunciar os limites do conhecimento – como em Kant – mas ao imperativo de 

demonstrar as possibilidades de seu cruzamento ou transgressão (FOUCAULT, 

2001aa, p. 1392-1393). 

Tal atitude limite, ao nosso ver, Merleau-Ponty já havia tomado ao 

denunciar, por exemplo, em Humanismo e Terror, a “cenografia fictícia” do processo 

de Boukharine. Aí, retomando as minutas do processo, o filósofo apresenta a 

impossibilidade de alguma noção de história apreender a positividade da experiência, 

seja por meio de uma razão prática à la Kant, seja por uma suposta objetividade dos 

fatos. Conforme salienta Caminha (2008, p. 184), ao insistir na necessidade de ver a 

violência de frente, Merleau-Ponty evita pensar esse fenômeno como uma 

necessidade histórica da qual nos pomos à distância, posicionando-nos, na verdade, 

em seu seio.  

Merleau-Ponty classifica esse processo de “cerimônia da linguagem”, pois 

com ela “ficamos nas coisas ditas e não temos em momento algum o sentimento de 

tocar os fatos mesmos através delas” (MERLEAU-PONTY apud IMBERT, 2005, p. 40-

41). Sintoma da afasia que ele já havia denunciado anos antes em A Guerra 

Aconteceu, que retoma em O homem e a adversidade e, alguns anos depois, em As 

Aventuras da Dialética, para mostrar a inseparabilidade da experiência humana da 
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ordem dos fatos, dissolvendo dicotomias e objetivismos na compreensão da história 

e buscando outros meios para balizar a experiência (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 369; 

2006b, p. XI-XII). Apontará, nesses últimos anos de seu trabalho, outras formas de vê-

lo e entendê-lo (IMBERT, 2005, p. 41), possíveis a partir, justamente, da transgressão 

contínua nascida do corpo. 

Ora, o pensamento maduro de Merleau-Ponty encontrará na carne uma 

formulação da experiência humana que mina as antinomias clássicas, pois, como 

vimos, o que caracteriza tal noção é a indivisão, o quiasma do sujeito que sente e do 

objeto sentido. Os sucessivos estudos de Merleau-Ponty ao longo dos anos cinquenta 

encaminharam aquilo que era o corpo-próprio da Fenomenologia da Percepção, de 

algum modo enredado nos dualismos clássicos (BARBARAS, 2001, p. 24-33) para 

uma espécie de “corpo-impróprio” (D´ESCRAGNOLLE; LARISON; PINTO, 2011, p. 

27). Isto porque as múltiplas figuras do modo de ser de nossa existência – a 

reversibilidade, o quiasma, a promiscuidade, o empiètement – levam-nos a vislumbrá-

la a partir de movimentos de transgressão contínua entre os limites do corpo e os 

limites do mundo. 

 A partir do topos do corpo, de sua materialidade, Merleau-Ponty chegou a 

mostrar os limites do cadastro do inteligível, isto é, do que podemos conhecer e de 

como podemos fazê-lo. Pelo fato de a carne nos situar constantemente em situações 

de transgressão, nelas nós borramos os limites do que conhecemos, sentimos, 

vemos. Aí o pensamento está sempre em vias de se fazer, dada a nossa inaptidão a 

apreender completamente o sentido – como acontece na pintura, na literatura e 

também no cinema. Isso nos mostraram os vários personagens do nosso corpus de 

filmes, mas especialmente – e, paradoxalmente, dada a sua cegueira – Mirco. Desse 

modo, é também o sujeito que está enredado no inacabamento, numa subjetivação 

sem fim. 

Essa subjetivação infinita da modernidade, à qual se refere Foucault na 

entrevista com D. Trombadori, liga-se ao contexto de sua revisão da anunciada morte 

do homem no fim de As Palavras e as Coisas. Nessa ocasião, ele sublinha dois 

aspectos para esclarecer a expressão outrora empregada. Primeiramente, quando as 

ciências humanas nascentes, ao longo dos séculos XIX e XX, reduziram o homem em 

objeto de conhecimento, o primeiro golpe na subjetividade foi realizado. Em segundo 

lugar, as diversas maneiras de se tornar sujeito ao longo da história da humanidade 

não nos darão jamais uma imagem única. Assim, “os homens engajam-se 
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perpetuamente num processo que, constituindo objetos, desloca-o [o homem] ao 

mesmo tempo, deforma-o, transforma-o, transfigura-o como sujeito” (FOUCAULT, 

2001e, p. 894). 

Na verdade, o anúncio do desaparecimento do homem ligava-se a uma 

determinada maneira de compreendê-lo: aquela da antropologia desenvolvida a partir 

dos alicerces fincados por Kant, conforme demonstramos anteriormente75. Livrar-se 

da imagem do homem deixada pelo filósofo de Königsberg era se desembaraçar de 

uma antropologia impossível, do Homem, liberando a possibilidade de uma outra 

experiência do real. A reformulação dessa experiência será um símbolo da impossível 

questão do sujeito e de sua identidade essencial, que marcará a filosofia no pós-

guerra (IMBERT, 2008, p. 186).  

Os deslocamentos realizados pelos cineastas encarnam a atitude limite da 

qual fala Foucault, que é atitude de modernidade. Isto porque, ao fazê-lo, eles lançam 

tanto os sujeitos da educação para além dos limites aparentemente intransponíveis 

da experiência de subjetivação, quanto nos fazem a nós, espectadores, cruzar limites 

do olhar. Limites que, a partir de 1945 – aquele ano que não poderia ser mais um 

simples ano entre tantos outros (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 183) – Merleau-Ponty 

continuará a ultrapassar.  

A partir de então, mas mais especificamente a partir de O Mundo Sensível 

e o Mundo da Expressão, a sua escritura se insere num “abandono progressivo dos 

conceitos clássicos em proveito da potência descritiva de figuras topológicas”. Dentre 

elas, vemos o empiètement, os entrelaços, os quiasmas, os cruzamentos, os círculos, 

os imbricamentos, dobras, nós, promiscuidades76 – todas com status análogo à figura 

maior, a da carne (SAINT AUBERT, 2004, p. 19) (itálico nosso). Nesse sentido, 

poderíamos dizer que essas figuras utilizadas por Merleau-Ponty são essencialmente 

gestos críticos de seu pensamento, ou atitudes limite. Estas extrapolam o âmbito da 

sua filosofia da expressão, formulando uma nova gramática que é, simultaneamente, 

ontológica e política, como bem lembra Judith Revel (2015, p. 114). 

Como novos Baudelaire, os cineastas, por sua vez, não se contentam em 

“fazer abrir os olhos, prestar atenção e colecionar na memória”, mas em transfigurar 

o real e o sujeito. Trata-se de um exercício difícil, posto que se dá nos limites entre “a 

                                                           
75 Cf. Cena 2, Olhar com Foucault. 
76 Empiètement, chiasme, entrelacs, enjambements, cercles, enroulements, doublures, nœuds, 
promiscuités. 
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verdade do real e o exercício da liberdade” (FOUCAULT, 2001aa, p. 1389). A atitude 

de modernidade dos cineastas é imaginar o presente diferentemente, mas sem 

destruí-lo. Uma outra experiência do olhar apaga as aparências, revela outras faces 

do fenômeno e do sujeito do fenômeno.  

Ora, e se alguns desses limites são ultrapassados nos filmes, ou se nos 

aproximamos do núcleo do problema por nós investigado, é graças, também, ao corpo 

mesmo enquanto carne. Isto porque, como tal, a sua relação com o espaço é de 

empiètement. Aqui, o corpo não pode ser utópico – como sugeria Foucault na 

conferência radiofônica O Corpo Utópico, poucas semanas antes da anteriormente 

mencionada. De um modo que, sem dúvidas, poderíamos dizer muito merleau-

pontyano, Foucault refere-se à espacialidade do corpo como topos em torno do qual 

o mundo se dispõe para nós.  

Mas ele não pode fazê-lo senão por ocupar um lugar. Desse corpo, “saem 

e brilham todos os lugares possíveis, reais ou utópicos” (FOUCAULT, 2009a, p. 18) – 

como nos mostram os personagens de Vermelho como o céu, ou como poderiam 

sonhar as crianças de Ser e Ter. O corpo mesmo é um topos da transgressão, nele e 

dele se operam os cruzamentos dos limites e se desenha uma outra experiência da 

subjetividade. Não o único, mas, sem dúvida, um topos privilegiado.  

Mirco e seus amigos, bem como os alunos do documentário francês, 

revelam de modo simples aquilo que parece ser o impensável na Educação: a nossa 

ligação indissociável com o tecido do mundo. No primeiro filme, o cineasta educa os 

sentidos dos espectadores ao mesmo tempo em que Mirco reconfigura os seus 

Acompanhamos o menino no deslizamento de seus pés pelas folhas do jardim, de 

suas mãos pelas paredes da escola, pelos instrumentos e objetos que ele transforma 

em sons da natureza. Deslizamos, com ele, de uma experiência fundada na linguagem 

– e mesmo a de libras, como vivenciada pela escola – em direção a uma experiência 

com as imagens nascidas do seu corpo, do imbricamento deste com o mundo, com o 

espaço do corpo e com o espaço do mundo. Mirco somos nós, reaprendendo a ver. 

Em Ser e Ter, o cineasta imerge-nos na supracitada invasão por meio da 

ênfase da relação das crianças com o espaço, com os objetos, com a natureza, entre 

elas mesmas, com o professor, com as suas crenças, e com os conteúdos da 

aprendizagem. Tudo ali, era feito da mesma carne do mundo – o que não quer dizer 

que o processo de aprendizagem, e os primeiros passos da construção de uma 

subjetividade não acontecia sem dificuldades. No entanto, essas dificuldades eram 
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vistas a partir de outras lentes, o que tornava o cotidiano da escola leve e afetuoso. 

Muito diferente do que percebemos ao assistir Entre os muros da escola. Lá, é 

impossível sentir a invasão do corpo no mundo quando há tantos muros – físicos e 

simbólicos – que bloqueiam o desenvolvimento de um empiètement, apesar da boa 

vontade do professor, conforme assinalamos anteriormente.   

O cinema, ao mostrar o fenômeno educativo, também nos lançou aos 

limites: do nosso olhar sobre a Educação, da nossa capacidade de olhar, do Logos 

instituído. A experiência fílmica aqui experimentada mostra a Educação em suas 

fronteiras e arranca-nos de nossos lugares habituais a partir dos quais olhamos a 

Educação e repetimos verborragicamente os mesmos discursos. O deslocamento 

provocado no nosso lugar de espectador, a partir do cinema enquanto espetáculo da 

carne, cria esses outros lugares para nós e para o visível. É, como Noite e Neblina 

bem nos mostrou, por ser um enquadramento móvel que a imagem perturba a 

percepção e seus sentidos estabelecidos, mostrando que o sujeito é oriundo dos 

enquadramentos e revelando a vicissitude da constituição do real (MANIGLIER, 2011, 

p. 121).   

Essas heterotopias às quais somos levados no e com o visível são novos 

espaços do pensamento, que nos afastam daquela “impostura profissional do filósofo” 

que Merleau-Ponty rejeitava e denunciava. Esses modos aproximam-se da maneira 

de conceber o pensamento como estilo, como maneira de ser, como uma certa 

estética da existência. Baudelaire, para Foucault, foi um dos primeiros a praticar essa 

nova relação com o presente, relação de transfiguração do real a partir de uma 

elaboração de si que encontrava na arte o seu lugar de realização (FOUCAULT, 

2001aa, p. 1390).  Para Merleau-Ponty, Baudelaire foi o primeiro a fazer da pintura 

“uma experiência fundamental do pensamento e uma questão filosófica que todos, 

depois dele, praticaram” (IMBERT, 2010, p. 280) (itálico da autora). 

A um modo de pensar – que, aqui, é eminentemente um modo de ver, já 

que concebemos o olhar como uma experiência de conhecimento – corresponde um 

modo de ser. Ao fazermos do cinema uma “experiência do pensamento”, vivemos, 

enquanto pesquisadores, uma experiência tal como a compreende Foucault e que 

tantas vezes aqui já retomamos: “alguma coisa da qual saímos nós mesmos 

transformados” (FOUCAULT, 2011b, p. 860). Sair do cinema como experiência do 

pensamento nos deu possibilidade também de “estabelecer novas relações com 

aquilo que está em questão” (FOUCAULT, 2011b, p. 861), o que se deu, em grande 
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parte, ao aporte com Merleau-Ponty – ele mesmo experimentador da arte como 

maneira outra de pensar. 

O que está em questão nessa reflexão, porém, não é somente uma 

experiência de ordem pessoal enquanto pesquisadores. Mas é também – e não teria 

sentido para a pesquisa se assim não fosse – a possibilidade de que outros partilhem 

dessa experiência. Aliás, “nós não podemos fazê-la plenamente senão na medida em 

que ela escapará à pura subjetividade e onde outros poderão, eu não digo retomá-la 

exatamente, mas ao menos cruzá-la e reatravessá-la” (FOUCAULT, 2001e, p. 866). É 

certo que a experiência por nós aspirada só poderá se efetivar caso encontremos 

novos fundamentos para o visível na Educação. Na conclusão desse capítulo, 

traçamos linhas de partilha dessa experiência. 

 

Uma outra visibilidade para a Educação: pistas de um roteiro 

O cinema nos mostrou que uma outra montagem para a Educação passa 

indubitavelmente pelo universo do visível. Esta afirmação, à primeira vista, suscita 

uma certa estranheza, dada a sua aparente abstração no que concerne à área em 

estudo. Normalmente, as pesquisas em Ciências da Educação tendem a buscar 

efeitos “mais concretos”. Em torno dessa expressão, evidentemente, nós 

empregamos toda as aspas possíveis.  

Este trabalho, que desde o início assumiu explicitamente sua dimensão 

filosófica, baseia-se no pressuposto de que, desde o primeiro instante de vida, não há 

nada de mais concreto para nós que a nossa existência incorporada. A carne, conceito 

último da obra merleau-pontyana, consoante apresentamos, não se desprende do 

esquema corporal em suas relações com o espaço e com os objetos do mundo. O que 

acompanhamos no percurso feito até agora, recorrendo às imagens do cinema e no 

processo no qual somos inseridos por meio delas, é a atividade desse corpo-carne 

enquanto operador visual: sua materialidade, manifestada nos gestos e condutas, 

imbricada à materialidade do mundo que nos circunda. Tal atividade, como vimos, 

acontece também no cinema. 

Provocador de um regime de imagem, por nós experimentado e que nos 

transforma ao atacar nossos sentidos, o cinema suplanta a distinção entre verdade e 

aparência, real e imaginário, e torna-se “uma força entre outras”, na qual o 

pensamento “reconhece a sua própria potência expressiva, para além da 

representação objectiva [sic] do real”, lembra-nos Pellejero (2009, p. 17) ao comentar 
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o aprendizado extraído de Bergson por Deleuze. Pôr em xeque a representação 

objetiva da realidade é submeter o próprio status da empiria à prova.  

Todavia, isso acontece não para deslegitimar epistemologicamente 

práticas de pesquisa que abordam o real a partir da observação de modelos reduzidos 

de uma dada realidade, na observação de suas regularidades com vistas à uma 

proposição passível de universalização. É certo que a abordagem filosófica aqui 

efetivada, ao lançar mão do pensamento sobre a imagem, obnubila algumas 

distinções clássicas que fundamentam a pesquisa nas Ciências Humanas.  

Fazemo-lo, porém, não para suprimir tais distinções, e sim para, na 

recorrência à atividade expressiva – regularmente desprezada no universo acadêmico 

– perturbá-las, dilatá-las, impulsioná-las na busca de outras sintaxes para a 

compreensão do real. Não é essa a tarefa da ficção criada pela imagem? Tarefa 

moderna por excelência, pois reformula nossas negociações com o real. As filosofias 

de Merleau-Ponty, Foucault e outros não se eximiu dessa obrigação. 

Nosso pensamento defrontou-se com uma força estético-política, tão 

característica das obras de ambos os filósofos, nas quais a obra de arte é indissociável 

da hermenêutica da realidade. Tal constatação, vinculada ao itinerário anteriormente 

percorrido, recorda-nos que as diversas modalidades do fenômeno expressivo, ao 

desencadear o exercício dos sentidos, são, em si, uma “manifestação de um princípio 

crítico fundamental que, pelas formas singulares nas quais se confronta com o visível, 

desafia as partilhas dadas do sensível”. Ao fazê-lo, recusa-se e apaga-se “qualquer 

distinção entre interpretar e transformar o mundo” (PELLEJERO, 2013, p. 310).   

Imiscuídos no visível enquanto campo no qual as imagens estão ligadas às 

modificações de nosso comércio com o real – o que passa pelo corpo enquanto carne, 

isto é, enquanto visibilidade (CARBONE, 2011, p. 07) – as distinções materializadas 

pelas dicotomias clássicas são borradas e relativizadas. O regime do visível, no qual 

irrompe o processo no qual nos inserimos pela imagem, abarca não só a variedade 

dos sujeitos e de seus corpos, mas também as nossas inúmeras práticas sociais. O 

olhar, enquanto experiência de conhecimento nascida do corpo vidente-visível, faculta 

a problematização dos fundamentos epistêmicos e hermenêuticos do real77.  

                                                           
77 As diversas contingências às quais o nosso corpo está submetido, seja por determinações biológicas 
(como a cegueira ou outros tipos de limitações físicas), seja por as escolhas dos sujeitos (como na 
prática do body modification ou dos hibridismos) estão agregadas ao regime do visível. O itinerário 
percorrido até agora demonstra que a nossa insistência no termo visibilidade não tem ligação estrita 
com a visão biológica, mas com os arranjos de nossos elos com o mundo, o que atravessa todos os 
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Compreende-se, nesse contexto, a defesa do cinema como educação do 

olhar, tese que atinge transversalmente as pedagogias de nossas sociedades 

ocidentais. O cinema, que a priori não estaria diretamente ligado às nossas práticas 

educativas, nos revelou, contudo, outra Educação possível. A lição de enredar-se nas 

tramas do problema através do cruzamento dos limites da disciplina – nesse caso, a 

Educação – nós a aprendemos com os nossos filósofos.  

Merleau-Ponty nunca hesitou em recorrer à neurologia, à anatomia, à 

fisiologia, à psicanálise, à arte, à literatura, para desenvolver suas teses; Foucault, 

bom aluno que foi, o soube fazer tão bem que não sabiam se o tratariam por 

historiador ou filósofo. Ademais, não era a Aufklärung, tal como ele a apresentou em 

O que são as Luzes?, uma análise sobre os limites que nos são postos e a prova de 

seu possível cruzamento? (Cf. FOUCAULT, 2001aa, p. 1396). Não era essa a história 

dos limites que estava em jogo desde a História da Loucura?  

A realidade da educação formal se constitui num desses limites a serem 

cruzados. E ela dirigimos mais diretamente as nossas reflexões, dado o esgotamento 

de seu modelo logorreico, alicerçado sob uma epistemologia que fissurou corpo e 

mente, real e imaginário, enclausurando-se numa gramática afásica. Urge 

continuarmos o esforço de desenhar novos cenários epistêmicos. Nesse contexto de 

cruzamento de limites se situarão as pistas de um roteiro de uma outra visibilidade 

para a Educação.  

Tais pistas não constituem nenhum programa fechado, nem se organizam 

de modo cronológico. Estão, na verdade, absolutamente interligadas. Se aqui nós as 

dividimos, é por uma preocupação didática que visa facilitar o entendimento das 

implicações da tese aqui defendida. Talvez elas sejam melhor compreendidas se 

considerarmos que é enquanto pesquisadores-diretores que as elencamos. Somos 

movidos pelo interesse de dar a ver, de orientar o olhar, de partilhar o visível 

diferentemente – atribuições eminentemente cinematográficas.  

Se desde o início propusemos fazer emergir as imagens pelos conceitos, 

neste momento as pistas assumem o lugar das indicações que, constando no roteiro 

de um filme a ser gravado, auxiliam o diretor a selecionar os trechos para a 

decupagem e posterior montagem. Por isso, a questão que nos orientará nos 

parágrafos seguintes é: como o olhar educa?  

                                                           
sentidos do corpo – perspectiva bem representada pela noção de reversibilidade em Merleau-Ponty 
(2012). 
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Primeiramente, ele o faz ao mudar, como o cinema, os ângulos, as 

perspectivas, os planos. Quando o real nos imobiliza, quando não podemos mais dizê-

lo, quando estamos presos à alternativa do tipo ou isto ou aquilo – ou sim ou não, ou 

real ou ao imaginário, ou filosofia ou ciência, ou engajado ou desengajado – é preciso 

mudar o modo de vê-lo. E para voltar a dizê-lo, faz-se necessário reaprender a ver – 

e essa é a lição de A Guerra Aconteceu.  

Com Foucault e Merleau-Ponty, essa mudança se deu pelo corpo e pela 

imagem. Esse êthos filosófico, que Foucault chamou de atitude limite, já o dissemos, 

é empiètement. Ele nos leva a “escapar a alternativa do fora e do dentro”. A imagem 

situa-nos nas fronteiras (FOUCAULT, 2001aa, p. 1393). A visibilidade já é esse outro 

modo de aproximar-se do mundo, de impulsionar um processo no qual as mudanças 

se materializam. A primeira pista de nosso roteiro se constitui, portanto, no 

investimento em um aprendizado do olhar – aprendizado que só se adquire na prática, 

como lembra o trabalho do pintor em O Olho e o Espírito (MERLEAU-PONTY, 2004b, 

p.19).  

Não há fim nesse processo. Não há telos. Há renovados esforços de 

problematização e cruzamento desses limites. “A ação do filósofo”, dirá Merleau-

Ponty, “é uma ação a longo prazo, mas é, de todo modo, uma ação” (MERLEAU-

PONTY, 2000, p. 286). Uma ação de caráter experimental, como a imagem. Olhamos 

para a realidade e sua imagem muitas vezes intolerável, e criamos visões outras 

dessa imagem. Gesto moderno (FOUCAULT, 2001aa, p. 1393), sempre inacabado, 

contingente – como o são a imagem e a filosofia – inacabamento do qual a estesiologia 

corporal é ícone por excelência.  

O corpo estesiológico sabota as dicotomias, pois as produções de sentidos 

– como lembra Nóbrega (2015) ao referir-se ao corpo em movimento na dança, “nos 

descondicionam dos padrões habituais, metamorfoseando nossa corporeidade e 

nossa percepção de nós mesmos, das coisas, dos mundos”. Inacabamento que 

caracteriza a Aufklärung: as Luzes nunca foram plenamente alcançadas – e talvez 

nunca o serão; elas são “um trabalho paciente que dá forma à impaciência da 

liberdade” (FOUCAULT, 2001aa, p. 1397), sempre a se fazer.  

Aqui, é preciso salientar uma remarca importante de Foucault ao 

contextualizar a atitude crítica característica da modernidade: foi justamente a partir 

“da fenomenologia e dos problemas postos por ela” – isto é, “a partir da questão do 

sentido e daquilo que pode constituir sentido” – “que nos chegou a questão do que é 
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a Aufklärung” (FOUCAULT, 2015, p. 46). Vimos que as investigações finais da 

fenomenologia de Merleau-Ponty desenvolveram ao máximo, pela noção de carne, 

essa questão da constituição dos sentidos, distanciando-se do modo como a 

compreendia a fenomenologia “tradicional”. A conjugação das filosofias de ambos 

permitiu-nos acercarmo-nos da educação assumindo o olhar como atitude moderna.  

Nas cenas anteriores, detemo-nos sobre o cinema e a educação enquanto 

“formas historicamente singulares nas quais foram problematizadas as generalidades 

de nossas relações com as coisas, com os outros e com nós mesmos” (FOUCAULT, 

2001aa, p. 1396-1397). Essa problematização foi possível graças ao engajamento 

numa performance visual. A experiência do olhar aí vivenciada se manifestou como 

atitude limite, gesto transgressor, empiètement, que monta diferentemente o real da 

Educação. Poderíamos mesmo dizer que ele empreende uma outra “mostragem”, 

para retormar Lapoujade citado por Deleuze – filósofo a quem recorreremos doravante 

– ao contextualizar a passagem da imagem-movimento para a imagem-tempo, do 

cinema clássico para o cinema moderno. A mostragem remete-nos à mudança que 

este último desdobrou na relação entre movimento, tempo e imagem. 

Como em Noite e Neblina, o movimento das imagens continua presente, 

mas a nova relação entre elas não é mais linear e nem se fixa, como antes, num 

prolongamento motor. Cria-se, ao invés, um circuito portador de “um ponto de 

indistinção entre o real e o imaginário” (DELEUZE, 2013, p. 72), no qual o tempo é 

rasgado: o passado torna-se co-presença sempre possível (MANIGLIER, 2011, p. 

113). Ao mostrar diferentemente as transações da realidade e do imaginário, essa 

nova relação entre as imagens provoca a emersão de uma pedagogia da imagem, um 

aprendizado do visível que, por sua vez, associa o trabalho da imagem ao trabalho do 

pensamento.  

Tal como o pensamento, pela câmera, a imagem leva-nos a formular o real 

de outros modos (DELEUZE, 2013, p. 72) – como a câmera de Resnais ao visitar pela 

primeira vez aqueles blocos silenciosos do campo de concentração. Mas a câmera 

também partilha essa experiência, cria “ficções” nas quais a subjetividade está 

implicada (FOUCAULT, 2001e, p. 864). É nesse contexto que é possível compreender 

uma pedagogia da imagem ou do visível a partir do olhar, e é pensando nessa 

pedagogia que a obra de Deleuze, associada a dos nossos dois outros filósofos, 

fornece-nos outras pistas para o nosso roteiro.  
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No que concerne às relações entre filosofia e cinema, é ponto pacífico que 

Deleuze foi bem além de Foucault e de Merleau-Ponty. Todavia, ele o fez não sem 

dívidas no que diz respeito à obra deste último. O problema da percepção e da 

produção de sentidos a partir da imagem – questões tão presentes no pensamento 

merleau-pontyano – será desenvolvido a partir de sua inserção no tempo e no espaço 

em Cinema 1: Imagem-Movimento e em Cinema 2: Imagem-Tempo – obras magnas 

de Deleuze.  

Por outro lado, as relações do cinema com a história e com os modos de 

subjetivação fazem-no aproximar-se de Foucault – mas também, uma outra vez, de 

Merleau-Ponty, haja vista que a noção de história naquele, conforme já aludimos ao 

evocar Revel (2015), é atravessada pelo pensamento deste último. Ademais, não 

estava o problema do sentido da imagem já presente na Introdução a Sonho e 

Existência, no Posfácio a Flaubert e nos outros escritos foucaultianos por nós 

explorados ao longo da Cena 2? 

Evidentemente, não iremos, nessa ocasião, aprofundarmo-nos nas obras 

deleuzianas e nem nas críticas que ele faz à fenomenologia no que concerne à relação 

desta corrente de pensamento com o cinema. Não nos privaremos, contudo, no que 

diz respeito às referidas críticas, a pontuar determinadas questões que, ao nosso ver, 

fazem justiça à obra de Foucault e de Merleau-Ponty. De modo geral, entretanto, 

limitamo-nos a sublinhar alguns elementos que, em diálogo com o os capítulos 

anteriores, ajudam-nos a apresentar a segunda pista de nosso roteiro: uma 

reformulação de nossa compreensão da linguagem. 

Estes elementos nós os extraímos das entrevistas coletadas em 

Conversações78, nas quais Deleuze expõe de modo sintético, dentre outros tópicos, o 

seu pensamento sobre o cinema e suas ligações com a obra de Foucault. Já em 

Francis Bacon: a lógica da sensação, encontramos indicações para dilatar a reflexão 

sobre o corpo e a visibilidade, a partir da noção de corpo sem órgãos, a qual Deleuze 

retoma, por sua vez, de Antonin Artaud79. 

Com as duas grandes obras supracitadas, o objetivo de Deleuze foi fazer 

uma história do cinema. Mas não se trata de uma história tradicional. Na verdade, é a 

uma taxinomia das imagens que ele aspira, a partir da descoberta de Henri Bergson, 

                                                           
78 Tradução brasileira de DELEUZE, Gilles. Pourparlers : 1972-1990. Paris : Éditions de Minuit, 2007. 
79 Lapoujade (2002, p. 90, n. 16) lembra que a noção de corpo sem órgãos já está presente em 
Diferença e Repetição, nas discussões sobre o embrião. 
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em Matéria e Memória, das imagens-movimento. Interessar-lhe-á mostrar como o 

cinema, em sua capacidade de gerar as imagens – dentre as quais as principais são 

as imagens-percepção, as imagens-ação e as imagens-afecção – provoca-nos a 

pensar num novo status para elas e para os signos80. Escapando das classificações 

próprias da linguística, as imagens do cinema inauguram uma outra lógica, numa 

história não-evolutiva (DELEUZE, 2013, p. 64-65; p. 68)81. 

Duas palavras não poderiam passar despercebidas: uma história e uma 

outra lógica. Elas nos permitem fazer a primeira ressalva concernente às relações da 

obra de Deleuze com a dos nossos dois outros filósofos. Com efeito, quando inserimos 

a nossa problemática de pesquisa na perspectiva de uma filosofia das imagens a partir 

do século XIX, nós já estávamos, com Foucault e Merleau-Ponty, imersos nesse 

projeto que Deleuze assumiu, posteriormente, como seu – mas que já vinha sendo 

traçado pelos pincéis dos pintores e pelas penas dos escritores desde o supracitado 

século.  

As telas de Matisse e Cézanne, as ideias sensíveis de Proust, as pinturas 

de Manet, as fotografias de Fromanger, a reinvenção da prosa por Flaubert nos 

mostraram que, de algum modo, a história e a lógica já haviam sido vistas 

diferentemente por ambos os autores em suas incursões no moderno. Ora, em A arte 

e o mundo percebido, uma das conversas radiofônicas gravadas em 1948, Merleau-

Ponty afirma que 

Quando a nossa experiência do cinema for maior, poderemos elaborar 
uma espécie de lógica do cinema, ou até uma gramática e estilística 
do cinema que nos indicarão, a partir de nossa experiência das obras, 
o valor a se atribuir a cada elemento numa estrutura de conjunto típica, 
para que cada um deles possa aí se inserir sem problema. 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 61-62) (itálico nosso)  

Aqui recorremos a Imbert (2010b, p. 96) para não nos esquecermos de um 

dado importante: Merleau-Ponty foi aluno de Cavaillès antes da Segunda Guerra. 

Falar de lógica, para ele, não era de modo algum estranho. O salto da lógica para a 

                                                           
80 Para Deleuze (1990, p. 47), os signos “são os traços de expressão que compõem essas imagens, as 
combinam e não param de recriá-las, levadas ou carregadas pela matéria em movimento”. Em Dúvidas 
sobre o imaginário ele dirá que “os signos são as imagens consideradas do ponto de vista de sua 
composição e de sua gênese”, e acrescenta: “É a noção de signo que sempre me interessou” 
(DELEUZE, 2013, p. 87). 
81 A divisão operada por Deleuze através da passagem da imagem-movimento (própria do cinema 
clássico) à imagem-tempo (própria do cinema moderno), bem como a noção de história a partir daí 
engendrada foi criticada por Jacques Rancière em A fábula cinematográfica, obra à qual enviamos o 
leitor, dada a nossa impossibilidade de aqui desenvolver tais críticas. Cf. RANCIÈRE, Jacques. A 
fábula cinematográfica. Campinas: Papirus, 2013. 
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pintura como linguagem indireta, livre da enunciação proposicional que atinge a 

gramática, ele o fará nos anos seguintes. O Olho e o Espírito é o maior representante 

desse salto. O mais moderno, talvez, por ter desenhado de modo original as linhas de 

uma nova relação do inteligível com o real.  

Ora, esse “esforço do pensamento moderno” que o prefácio à 

Fenomenologia da Percepção já atribuía à fenomenologia tanto quanto à literatura e 

à pintura, caracterizava-se “pela mesma vontade de apreender o sentido do mundo 

ou da história em estado nascente” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20) (itálicos nossos). 

Tomar a ideia em estado nascente é, dirá o filósofo na conferência de 1945, 

característica do cinema, que produz sentidos através do arranjo espaço-temporal do 

filme, revelando uma linguagem tácita (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 73). Esse modo 

tácito de decifrar o mundo será, sabemo-lo, retomado anos mais tarde em A linguagem 

indireta, texto publicado em A Prosa do Mundo, que assumirá seu formato final em A 

linguagem indireta e as vozes do silêncio. 

Mas essa lógica do cinema – também ele um modo de expressão em 

linguagem indireta (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 206) –, por ele enunciada na 

referida conversa radiofônica, não encontrou tempo para nascer em sua obra, não 

obstante o seu tímido retorno no curso de 1953, O Mundo Sensível e o Mundo da 

Expressão (Cf. MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 168-170), e nos anexos do curso de 

1960-1961. Na divisão das etapas deste curso, o filósofo punha como a terceira delas 

a seguinte: “Nas artes. Cinema ontologia do cinema [sic] – Ex. A questão do 

movimento no cinema” (MERLEAU-PONTY, 1996a, p. 391). Projeto inacabado, mas 

cuja fecundidade inerente ao próprio inacabamento faz-nos continuar, até hoje, a 

explorar a sua questão. 

Já as reflexões de Foucault sobre o cinema, por seu turno, foram 

acentuadamente atravessadas pela temática da memória e da história com o presente 

– como lembram Maniglier & Zabunyan (2011, p. 05-06) –, reflexões da qual a 

entrevista Anti-Retrô, publicada em 1974 no Cahiers du Cinéma, é um exemplo82.  A 

Deleuze, contudo, coube dar-lhe tons mais originais e precisos ao concentrá-las mais 

no movimento e no tempo da imagem cinematográfica – o que possibilitaria uma 

história e uma lógica do cinema. Ele distendeu aquilo que, ao nosso ver, estava 

embrionário no pensamento de Merleau-Ponty e de Foucault.  

                                                           
82 Nela, Foucault discorre sobre as lutas populares na França do século XX, em referência a filmes 
como Le Chagrin et la Pitié e Portier de Nuit. 
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Contudo, esta herança não impede Deleuze, na entrevista Sobre a 

imagem-movimento, de retomar a crítica da relação da fenomenologia com o cinema, 

desenvolvida em Cinema 1: A Imagem-Movimento83. O entrevistador ressalta a 

mencionada crítica, por tal corrente “tê-lo compreendido mal, por ter minimizado a 

importância do cinema ao compará-lo e contrapô-lo à percepção natural”, ao que o 

autor responde:  

Tenho a impressão de que as concepções filosóficas modernas da 
imaginação não levam em conta o cinema: ou elas creem no 
movimento, mas suprimem a imagem, ou elas mantêm a imagem, mas 
suprimem dela o movimento. [...] Merleau-Ponty se interessava pelo 
cinema, mas para confrontá-los às condições gerais da percepção e 
do comportamento. (DELEUZE, 2013, p. 65-66) (itálico nosso) 

Concordamos com Deleuze quando este afirma que Merleau-Ponty recorre 

ao cinema para confrontá-lo o modo de funcionamento de nossa percepção – 

conforme também salientam Fahle (2005, p. 130-132), Kristensen (2006, p. 134) e 

Zernik (2006). Entretanto, Deleuze parece, lembra-nos Fahle (2005, p. 127), chegar à 

uma conclusão apressada sobre as relações entre a fenomenologia e o cinema. No 

excerto acima citado, não há como não associar a sua afirmação à conferência O 

Cinema e a Nova Psicologia, pronunciada, como sabemos, três anos antes das 

conversas radiofônicas. Mas o que é problemático aqui é o fato de Deleuze associar 

a reflexão de Merleau-Ponty, nessa ocasião, àquela da fenomenologia, quando o que 

interessava ao filósofo não era um aporte entre esta corrente de pensamento e o 

cinema.  

Consoante anuncia o próprio título da única conferência de Merleau-Ponty, 

tratava-se de uma relação com o que ele chamou de nova psicologia, isto é, a Gestalt 

(ZERNIK, 2006, p. 102). Anteriormente, já mencionamos a importância dessa nova 

psicologia na organização do método fenomenológico de Merleau-Ponty, bem como 

as suas implicações na percepção cinematógrafica84. Malgrado essa constatação, não 

se pode identificar a Gestalt à fenomenologia, nem mesmo em sua vertente merleau-

                                                           
83 Referimo-nos especificamente à seguinte afirmação: “Observar-se-á que, sob certos aspectos, a 
fenomenologia se atém a condições pré-cinematográficas, que explicam sua atitude embaraçada: ela 
confere a percepção natural um privilégio que faz com que o movimento ainda se reporte a poses 
(simplesmente existenciais em vez de essenciais); consequentemente, o movimento cinematográfico 
tanto é denunciado como infiel às condições da percepção, quanto exaltado como uma nova narrativa 
capaz de ‘se aproximar’ do percebido e do percipiente, do mundo e da percepção.” (DELEUZE, 1983, 
p. 69) 
84 Para a noção de Gestalt, Cf. nota de rodapé n. 21; para o papel da Gestalt em O Cinema e a Nova 
Psicologia, Cf. Cena 1 – Um método para olhar a experiência. 
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pontyana; tampouco se pode desprezar que a percepção, para Merleau-Ponty, é 

indissociável do corpo em movimento – abordagem que, já presente na 

Fenomenologia da Percepção, foi aperfeiçoada no curso de 1953 a partir da noção de 

expressão.  

Deleuze tem a impressão de que a filosofia moderna da imaginação 

desprezou o cinema, posto que ela não soube lidar bem nem com a imagem e nem 

com o movimento. Ele não cita, todavia, que já na conferência de 1945, Merleau-Ponty 

refere-se ao sentido do filme enquanto oriundo do arranjo temporal e espacial dos 

seus elementos (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 73). E no referido curso de 1953, as 

reflexões do filósofo circunscrevem-se em torno do movimento no cinema (Cf. 

MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 168-170).   

Ora, naquele ano que não era um ano dentre tantos outros, o editorial de 

Les Temps Modernes revelava o esgotamento e a precariedade da montagem 

operada pela modernidade cartesiana (IMBERT, 2010b, p. 99). A filosofia fracassou 

em formular o real. Sabemos que o filósofo publica nesse ano, A Fenomenologia da 

Percepção, a sua conferência no Institute des Hautes Études Cinématographiques e 

A Dúvida de Cézanne – além do próprio editorial para a revista.  

A percepção ordinária, a percepção cinematográfica, e a primeira incursão 

mais madura no enigma da visibilidade pictural: tudo isso no tempo e no espaço do 

imediato pós-guerra. Se é verdade que as articulações entre imagem, movimento e 

cinema não foram especificamente desenvolvidas pelos escritos posteriores de 

Merleau-Ponty, não se pode acusá-lo de ignorar a temática. Esta cintila tanto no 

conjunto de sua obra quanto na amplitude das montagens do real que doravante 

nasceriam da filosofia francesa contemporânea, em sua incursão nas exigências do 

moderno – incursão esta da qual os textos acima são excelentes representantes. 

Em face desse contexto, caber-nos-ia, agora, perguntar: quais são, de fato, 

os outros elementos deleuzianas que nos permitem expandir a nossa percepção sobre 

o real e facultar novas montagens dele e nele, a partir de suas articulações com os 

elementos da obra de Foucault e Merleau-Ponty anteriormente apresentados? 

Centremo-nos naqueles que dialogam diretamente com a nossa tese: as noções de 

imagem e de corpo. 

Após a Guerra, a imagem tomou novos rumos não só na história da arte ou 

do cinema, mas do Ocidente. Talvez nas artes visuais ou na sétima arte, pelas suas 

naturezas, as mutações às quais ela foi submetida são mais evidentes. Depois do 
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grande conflito do século XX, as imagens são criadas a partir da combinação dos 

mesmos elementos e signos, combinação esta que só ocorre em determinadas 

condições, dentre as quais encontram-se condições históricas e geográficas, bem 

como relações com outras artes. Os filmes de Joseph Losey, Orson Welles, Jean 

Renoir e Alain Resnais são mencionados como exemplos de fecundidade na invenção 

de novas imagens. Podemos vislumbrar um pouco dessa mutação com Noite e 

Neblina85. De todo modo, essa história, que Deleuze chama de “natural” não é 

evolutiva e nem é a mesma da “história histórica” (DELEUZE, 2013, p. 68).   

Uma enorme contribuição do cinema – e, para além dele, da própria 

imagem – foi, sem dúvida, o rompimento da linguagem enunciativa, a narração. 

Godard é exemplo disso na série de programas televisivos que ele produziu com 

Anne-Marie Miéville em 1976 para o canal FR3. Tratava-se de seis programas, cada 

um dividido em dois. Na entrevista Três questões sobre Seis vezes dois (Godard), 

Deleuze refere-se à grande arma da produção de Godard: a utilização da conjunção 

E. Contrapondo-se à filosofia, saturada pelos juízos de atribuição ou de existência 

concretizados por meio do verbo ser, os juízos de relação efetivados pela conjunção 

E fazem nascer uma “gagueira criadora” que perturba o modo de enunciar a realidade. 

Deleuze ainda chama esta estratégia de “fronteira” (DELEUZE, 2013, p. 61-62). 

Estratégia semelhante foi usada por esse mesmo cineasta recentemente, em Adeus 

à linguagem (2014). 

Difícil não nos recordarmos da afirmação de Foucault em O que são as 

Luzes?, à qual já aludimos anteriormente: “Devemos escapar à alternativa do fora e 

do dentro; é preciso situar-se nas fronteiras”. Atitude característica do ethos moderno, 

estar nas fronteiras consiste em praticar o “cruzamento possível” daquilo que nos foi 

dado como como “universal, necessário, obrigatório” (FOUCAULT, 2001aa, p. 1393). 

Godard, ao explorar o “E” em Seis vezes dois, não faz nem uma dialética nem uma 

coleção de imagens, como poderíamos supor. Em ambos os casos, ainda haveria um 

certo “primado do Uno”. É à criação de fronteiras entre uma imagem e outra – ou entre 

a imagem e os sons – que ele nos leva. O E multiplica os limites entre elas. Fazendo-

o, ela destrói das identidades.  

Nesse espaço, vemos o imperceptível, marcam-se outras margens, fixam-

se novas bordas, forma-se uma verdadeira “micropolítica das fronteiras” (DELEUZE, 

                                                           
85 Cf. Cena 1, Da afasia ao olhar. 
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2013, p. 63-64), que, em linguagem merleau-pontyana, poderia ser chamado de 

empiètement. Nem objetivismo, nem psicologismo, mas transgressão dessas 

fronteiras, o movimento é mistura do eu com as coisas (MERLEAU-PONTY, 2011b, p. 

89-92; SAINT AUBERT, 2011b, p. 25). Isto identifica os filósofos e os cineastas, que 

com o pensamento e as técnicas revelam uma certa maneira de ser, uma certa visão 

do mundo (MERLEAU-PONTY, 1996b, p. 75). 

Essa micropolítica questiona, inclusive, o monopólio das imagens em 

movimento pelo cinema, ao deslocar a problemática da visibilidade do écran para a 

televisão. Mas, no fundo, é à linguagem que Godard toca ao abordá-la como um 

sistema de comando: “fornece-se sintaxe às crianças assim como se dá ferramentas 

aos operários, a fim de que produzam enunciados conformes às significações 

dominantes” (DELEUZE, 2013, p. 57).  

Ao propor, pela imagem, um outro modo de se relacionar com a linguagem 

– uma gagueira, uma interferência, um silêncio, um grito –, vemos a tentativa de se 

situar na linguagem “como um estrangeiro”, criando uma “linha de fuga” para ela 

(DELEUZE, 2013, p. 58). “O som toma o poder sobre uma série de imagens”, diz o 

filósofo (2013, p. 58). Ora, não foi isso que vimos com Mirco, quando este cria um 

outro topos para a linguagem, no seu corpo? Primeiro, ele o fez como estrangeiro, 

dado o estranhamento à sua nova condição; depois, como habitante dela, ao tomar a 

responsabilidade sobre o seu corpo operante. 

Reconfigurar o espaço da linguagem em suas relações com a imagem em 

nossas dinâmicas educativas se constitui numa segunda pista para nossas 

montagens. Para tanto, é preciso dilatar a nossa concepção de imagem. Elas não são 

decalques, já dizia Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito, inserindo o sujeito da 

percepção num regime de visibilidade, num quiasma; Deleuze fez algo semelhante 

em sua teoria do cinema ao propor a transformação do mundo em imagem 

(RANCIÈRE, 2013, p. 115), rompendo a hierarquia entre o conceito e a imagem no 

que concerne ao pensamento. Uma lógica comum pode ser extraída da obra de 

ambos pensadores (FAHLE, 2005, p. 132-134), uma vez que ambos intentam superar 

o problema da dicotomia sujeito-objeto e encontram na visibilidade essa possibilidade.  

“Uma imagem não é nem o que vemos nem um duplo das coisas formado 

por nosso espírito”, afirma Rancière (2013, p. 115) ao elucidar a noção de imagem em 

Deleuze. Este dirá que “existem imagens, as coisas mesmas são imagens, porque as 

imagens não estão na cabeça, no cérebro [...]. Não há diferença alguma entre as 
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imagens, as coisas e o movimento.” (DELEUZE, 2013, p. 59) (itálico nosso). É nesse 

sentido que se compreende a conclusão à qual chega Rancière (2013, p. 115), ao 

dizer que, em Deleuze, o cinema “é o nome do mundo”.  

Os desenvolvimentos que Deleuze opera no conceito de imagem 

aprofundam o envolvimento do corpo num regime de visibilidade que o transborda, 

mas que ao mesmo tempo o envolve com as coisas do mundo. Ao estabelecer tal 

perspectiva a partir do cinema, o filósofo permite-nos articular os modos de ver aos 

modos de constituição da própria subjetividade. Isto porque, para Merleau-Ponty 

(2012, p. 133-134), o corpo também é coisa entre as coisas – embora tenha, entre 

elas, um status diferenciado, por ser visível e vidente. 

Não se pode, portanto, separar as imagens, as coisas e o movimento do 

próprio sujeito em sua atividade perceptiva – e essa lição nós já havíamos aprendido 

com Merleau-Ponty. Ao prolongá-la com e no cinema, Deleuze expande nosso 

encontro com a matéria do mundo. Ela, diz Rancière, passa a ser olho, a imagem 

passa a ser luz e esta, por sua vez, consciência – para nos lembrar que a imagem não 

é o efeito de alguma operação humana que lhe imputa seu sentido, mas existe por si. 

Esta caraterística, essa potência perceptiva das imagens, todavia, precisa ser 

recuperada (RANCIÈRE, 2013, p. 117), e nessa recuperação o corpo continua a 

exercer papel preponderante, porquanto é no quiasma entre ele e o mundo que se dá 

esta operação: “meu corpo como coisa visível está contido no grande espetáculo” 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 135) 

A visibilidade é sempre transcendência, posto que constituída na 

reversibilidade dos sentidos, rompimento do sensível, e não na atividade constituinte 

de uma consciência intencional (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 196). A imagem, seja 

em Merleau-Ponty, seja em Deleuze, não é um intermediário entre dois interlocutores. 

A fundação de um regime de imagem em ambos coincide com o apagamento das 

dicotomias – sujeito/objeto, real/imaginário. Isso se dá num processo sempre 

inacabado, à medida que interroga o mundo, desdobra-o nas telas e, ao mesmo 

tempo, é sempre ultrapassado pela velocidade deles (FAHLE, 2005). Aí, outros modos 

de ser são possíveis, pois nascem novas ontologias que nos permitem repensar os 

fenômenos culturais (CARBONE, 2011, p. 08).  

Defrontar-se com uma tal noção de imagem nos conduz à terceira pista de 

nosso roteiro. Ela nos faz retornar de modo mais específico ao problema assumido 

nesta tese. Porque a nossa relação com a linguagem tem sido, não raro, 
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eminentemente instrumental – como o é com o corpo –, o universo do visível, habitado 

pelas imagens, perturba diretamente esta relação. A superação da perspectiva 

apontada por nós como problemática, não pode, entretanto, ser considerada como 

pressuposto, ou como primeira etapa para a reconfiguração supracitada. O próprio 

processo já é parte dessa superação. Um processo que poderíamos dizer de 

modernidade, haja vista que se interroga e busca novas maneiras de experimentar o 

real e de torná-lo inteligível. Um dessas novas maneiras se dá pelo apelo à sensação: 

eis a nossa terceira pista. 

A experiência à qual aludimos, sendo compreendida nas dinâmicas do 

corpo tal como o compreende Merleau-Ponty, se dá concomitantemente no sujeito e 

no objeto. Pergunta-se o filósofo: “onde colocar o limite do corpo e do mundo, já que 

o mundo é carne? Onde colocar no corpo o vidente, já que, evidentemente no corpo 

há apenas ‘trevas repletas de órgãos’, isto é, ainda o visível?” (MERLEAU-PONTY, 

2012, p. 134) (itálico nosso).  

O cruzamento dos limites – característica da atitude moderna tal qual 

Foucault a compreendeu – é retomada por Merleau-Ponty como princípio da atividade 

da carne do mundo e no mundo e, ainda mais, enquanto elemento que lhe confere 

inteligibilidade – tal como a physis grega (MERLEAUPONTY, 2012, p. 136). 

Retomamos, assim, a pergunta que fizemos no início deste capítulo: como o olhar 

educa? Agora, no entanto, retornando à citação de O Visível e o Invisível, a 

reformulamos: como é possível ver, se nesse corpo vidente não há senão uma treva 

repleta de órgãos?  

O enigma da visibilidade encontrou novas vias pela já anunciada noção 

artaudiana de corpo sem órgãos, estudada por Deleuze ao interrogar a pintura de 

Francis Bacon. Ao se debruçar sobre ela, o filósofo apresenta algumas técnicas 

pictóricas – assim como o fez com cinema ao explorar suas dimensões técnicas – que 

facultaram ao pintor alcançar seu objetivo de romper com a representação. Para tanto, 

ele joga com três elementos pictóricos: a Figura, as grandes superfícies planas em 

volta da Figura, e o lugar, que é o limite entre os dois primeiros (DELEUZE, 2013, p. 

11-15). Tais procedimentos não imobilizam a Figura, mas são um esforço inicial contra 

o surgimento de um caráter figurativo, ilustrativo ou narrativo. À medida que isola a 

Figura, impedindo o nascimento de relações de representação, de ilustração e de 

narração, mesmo quando estas figuras são acopladas – como é o caso dos vários 

trípticos. 
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O que acontece nas telas de Bacon, porém, não é um espetáculo no sentido 

de representação e há mesmo um “esforço para eliminar todo espectador, e com isso 

todo espetáculo” (DELEUZE, 2007, p. 20). Mas esse espectador a ser expugnado não 

tem relação com aquele que tratamos no decorrer das cenas anteriores. O nosso 

espectador identifica-se com o que, em Bacon, é testemunho, pois este “faz parte da 

Figura”, haja vista são “elemento-referência [...] em relação à qual se estima uma 

variação” (DELEUZE, 2007, p. 21).  

E é num certo atletismo do corpo nas telas que essa expulsão de um 

espectador exterior é possível, posto que a Figura, que é corpo, se movimentará em 

direção à superfície plana. O corpo se contorcerá, praticará um atletismo com seus 

órgãos, para escapar por um espasmo, numa cena histérica. As telas nos mostrarão 

vômitos, excremento, contorcionismo, boca que grita, como meios por meio dos quais 

o corpo inteiro tenta escapar. Doravante a Figura não será só um corpo, mas um corpo 

deformado que escapa (DELEUZE, 2007, p. 22-25), e que a noção de vianda traduz: 

“esse estado do corpo em que a carne e os ossos se confrontam localmente, em vez 

de se comporem estruturalmente” (DELEUZE, 2007, p. 30).  

Essa tentativa de liberar-se da Figuração-Narração-Ilustração, Cézanne o 

fez por meio da sensação. Ela foi a sua Figura. O que se pinta é a sensação, o corpo 

vivido experimentando uma determinada sensação (DELEUZE, 2007, p. 43), 

sensação esta que dá origem ao que Merleau-Ponty nomeou em A Dúvida de 

Cézanne de “deformações coerentes”. Essa experiência da Figura reaparece em 

Bacon. Em ambos, o pintor é aquele que deve “fazer ver uma espécie de unidade 

original dos sentidos e fazer aparecer visualmente uma Figura multissensível” 

(DELEUZE, 2007, p. 49) – operação possível graças ao Ritmo, provocadora de uma 

lógica não do cérebro, mas dos sentidos. Aquela “lógica dos sentidos” de Cézanne 

está, de algum modo, associada àquela outra lógica à qual Merleau-Ponty fazia 

referência ao falar do cinema e que Deleuze buscou explicitar, por sua vez, em A 

Imagem-movimento e A Imagem-tempo. 

É aí que entendemos o apelo de Deleuze ao corpo sem órgãos de Artaud, 

uma vez que ele suplanta a noção de corpo vivido da Fenomenologia – insuficiente 

para lidar com essa potência sensível, segundo ele86. Pelo corpo sem órgãos 

ultrapassa-se o organismo e chega-se ao limite do corpo vivido. A Figura de Bacon é 

                                                           
86 Deleuze não leva em conta que a fenomenologia de Merleau-Ponty ultrapassou a noção de corpo 
vivido pela de corpo estesiológico, como demonstram os cursos sobre a natureza. 
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o corpo sem órgãos de Artaud: o que é pintado é sentido, não representado. Trata-se 

da ação de forças sobre diferentes níveis do corpo, a sensação implicando diferenças 

de níveis que ignoram a localização nos órgãos do corpo: “o que é boca em 

determinado nível se torna ânus em outro, ou no mesmo nível, sob a ação de outras 

forças” (DELEUZE, 2007, p. 55).  

O corpo sem órgãos possibilita uma presença histérica, no sentido de ser 

uma presença excessiva, interminável. Logo, é possível falar da pintura como essa 

histeria estetizada, pois ela extrai a presença da representação. Deleuze (2007, p. 59) 

afirma que essa pintura “coloca olhos por todos os lados”, pois, subjetivamente, ela 

“se apodera de nosso olho, que deixa de ser orgânico para se tornar órgão polivalente 

e transitório” e objetivamente ela “põe diante de nós a realidade de um corpo”. Vidente 

e visível, como já o postulara Merleau-Ponty. Mas essa polivalência do olhar reenvia-

nos à matéria. Somente o olhar “pode se ocupar da existência material” (DELEUZE, 

2007, p. 61). 

Imbert (1997, p. 53-53; p. 64) nos lembra do lugar – embora discreto – que 

Merleau-Ponty dá a Artaud ao falar da literatura e da pintura moderna enquanto 

pensamento fundamental. Artaud desloca a existência. O corpo sem órgãos pode ser 

compreendido como uma outra formulação do entrelaçamento do corpo com o mundo 

por meio das sensações. O atletismo corporal nas telas de Bacon evoca uma 

existência que não cessa de se recriar e de, ao fazê-lo, inventar modos de escape. É 

uma outra lógica dos sentidos que está em cheque – como anuncia o subtítulo da 

obra.  

A noção de Artaud, tal como foi retomada por Deleuze, convoca-nos a 

relacionarmo-nos com as imagens por meio da inserção nessa outra lógica, não-

figurativa, não-representativa e não-narrativa. Pela sensação, liberamo-nos da 

representação. O corpo sem órgãos, como o cinema, insere-nos num movimento de 

exercício da sensibilidade, de uma pedagogia da imagem que não pode ser 

compreendida senão pelo imbricamento do olhar com a matéria do mundo. 

Independentemente da posição corporal – sentados, no cinema, na sala de aula, ou 

em pé –, exercitamos um atletismo corporal pelo olhar. Mais uma vez, movimento e 

visão manifestam o seu entrelaçamento. A performance visual desencadeada por 

essa lógica é um verdadeiro exercício muscular. 

Desenhamos, assim, as pistas que nos auxiliam a montar diferentemente 

um roteiro para a visibilidade na Educação. O olhar educa ao mudar os ângulos; ao 
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reconfigurar a linguagem e ao inserir-nos numa lógica da sensação. A vibração dos 

sentidos e o atletismo desse corpo que não se deixa aprisionar pelas lógicas 

corriqueiras solicita da reflexão acadêmica novos modos de se aproximar do real, isto 

é, novas metodologias. Entrar no ritmo das vibrações às quais alude Deleuze passa 

por fazer da estesia do corpo um modo de ser, de ver e, na dobra destes dois – um 

modo de pesquisar.  

Acreditamos que, assim, pode-se inaugurar um processo de subjetivação 

da ordem de uma “criação permanente” (FOUCAULT, 2001aa), caracterizado por ser 

uma “deformação coerente” (MERLEAU-PONTY, 2004c): a corporeidade dá vazão a 

outros cenários epistêmicos, num processo sempre inacabado. Neste, o corpo vivo 

opera uma certa “deformação” do vivido, e o conhecimento se efetiva mesmo antes 

que a experiência vivida possa descrever o que nos aconteceu (ANDRIEU, 2010b; 

2014a; 2014c). 

E é exatamente essa criação permanente e deformação constante do real 

que constitui a resistência – o que nos mostrou a pintura (FRIED, 1993, p. 263-264) e 

a literatura modernas, na qual Merleau-Ponty encontrou esse pensamento 

fundamental. A liberação da compreensão do regime de enunciação e o seu 

enlaçamento ao visível (MERLEAU-PONTY, 1996a, p. 166; p. 173; p. 187) – processo 

de imagem no qual se situam as pistas acima elencadas – auxiliam-nos a superar o 

nosso estrabismo ontológico (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 164).  

Contra o estrabismo, é a arte do olhar que reclama a nossa atenção. Como 

no cinema, ser espectador é algo a ser aprendido, e embora tenhamos dado 

sugestões de pistas, o primeiro passo, na verdade, está nesse verbo cujo signo é tão 

curto, mas cuja significação prolonga nosso corpo ao mundo: ver. Já somos 

impregnados do real. O empenho consiste, porém, em sempre encontrar maneiras de 

manifestá-lo. Trata-se de uma tarefa infinita, o que faz do exercício do olhar, 

igualmente, um aprendizado sem fim, do qual a Educação pode ser uma propedêutica, 

como o é o cinema.  

É preciso encontrar modos de fazer da Educação uma sala de cinema, na 

qual seja possível partilhar esse outro regime de inteligibilidade do real, fundado no 

visível. As pistas acima elencadas são uma indicação de horizonte a se ver e a se 

trilhar. Visão e movimento continuam imbricados. É de uma lógica do corpo – 

eminentemente estesiológica, como vimos – que uma outra maneira de produzir e 

organizar o conhecimento do mundo emerge. Ao desvelar outros ângulos da 
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realidade, formulando-a diferentemente e explorando as sensações, as cadeiras da 

escola transformam-se em cadeiras de cinema, e as mesas são os novos balcões de 

Manet.  
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FINS 

 

“Ninguém jamais me ensinou isso”. A afirmação de Teeteto em O 

Sofista, retomada na apresentação do enredo deste trabalho, sintetiza o 

sentimento que nos toma agora: a surpresa. Enquanto pesquisadores-

espectadores, experimentamos o espanto – e a vertigem – de Teeteto, a mesma 

vivenciada enquanto espectadores do corpus fílmico aqui posto em tela. Filha da 

surpresa, a filosofia encontra no cinema sua nova acrópole mental, o novo 

espaço da cidade, a heterotopia que havia sido circunscrita pela posição corporal 

de Sócrates e Teeteto: sentados.   

Essa admiração, própria da atitude filosófica – mas também, 

evidentemente, da experiência cinematográfica –, aparece de modo bastante 

alegórico em um outro filme, ausente de nosso corpus: E la nave va, de Fellini. 

Nos últimos enquadramentos, apresentam-se o cenário do filme e o travelling 

das câmeras ao redor do navio ficcional, no qual se havia celebrado o funeral de 

uma célebre cantora. Agora, porém, o diretor convida o espectador a um outro 

funeral: aquele da representação, da narração, da figuração. O jornalista, que no 

início do enredo havia anunciado a sua função de “falar de quem não conheço”, 

admite, no fim da trama, não poder mais reconstituir a ordem exata do que ali 

acontecera nos últimos dias. Algo de estranho havia acontecido no cotidiano 

daquele navio, ele reconhece. Aquela viagem havia levado todos os passageiros 

a um lugar inesperado.  

A viagem, tema caro ao romance de formação (Bildung) dos alemães, 

encontra em E la nave va sua manifestação cinematográfica. Todavia, a 

formação que aí se desenrola se dá por meio de uma aprendizagem visual. 

Manifesta-o o fim desse enquadramento, ao fazer-nos a nós, espectadores, 

defrontarmo-nos diretamente com a câmera de Fellini. Espantados, olhamos 

para o olho que nos educou o olhar, e que pela decupagem e montagem final, 

nos conduziu ao espanto.  

Constatamos, então, o desnível da nossa educação, tal como o 

desnível da educação de Alcibíades retomado por Foucault em A Hermenêutica 

do Sujeito. Trata-se da defasagem entre a pedagogia como mero aprendizado e 

à pedagogia enquanto cultura de si ou Selbstbildung (FOUCAULT, 2010, p. 43). 

Aqui, como nos filmes abordados ao longo desta tese, essa outra aprendizagem 
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evocada por Foucault se manifestará numa pedagogia da imagem: mobiliza-se 

o corpo na visibilidade, fazendo dele um operador visual que desencadeia uma 

educação do sujeito, pelo olhar. 

Ora, não foi uma nau a imagem utilizada por Foucault para introduzir 

em sua filosofia uma história dos limites, que depois ele, num movimento 

digressivo ao olhar para a sua obra, chamará de história da subjetividade ou dos 

modos de ser? Fazendo do arquivo um cenário através de inúmeras imagens – 

partindo da stultifera navis, passando pelo Panóptico, plantas de quartéis e 

escolas, bem como pelas telas de Velásquez e de Manet, e pelas fotografias de 

Fromanger –, o filósofo ensinou-nos que ver impõe sentido.  

Ademais, a transgressão operada pelas imagens, a sua demanda por 

uma outra economia de nossa inteligência exigiu o trabalho do diagnóstico, 

aquele de um certo jornalismo filosófico – como evoca a resenha Por uma moral 

do desconforto, já anteriormente mencionada (FOUCAULT, 2001t, p. 783) – 

como o jornalismo praticado por Kant em Resposta à pergunta: O que é o 

Esclarecimento? Como o jornalista do clássico de Fellini, o itinerário das imagens 

levou-nos para lugares nos quais tivemos de falar daquilo que não conhecíamos. 

Aqui, conhecer ainda estava associado à uma inteligência presa à lógica 

objetiva, às aporias de um esquematismo transcendental e de uma 

fenomenologia cujos protocolos de conhecimento, atados à enunciação, 

tornaram-se incapazes de dizer o real. 

Ao longo do texto, fizemos uso ambíguo de Kant – posto que 

intentamos suplantar seu esquematismo, mas inspiramo-nos em seu diagnóstico 

do presente, que a ontologia foucaultiana toma como modo moderno de fazer 

filosofia; aprofundamo-nos nos escritos de Merleau-Ponty, que mesmo ainda de 

certo modo ligados à tradição fenomenológica, manifestam uma ruptura cada 

vez mais progressiva – talvez a mais moderna de todas, dada as suas incursões 

em protocolos outros da formulação do real, tal como as artes visuais, a literatura 

e o cinema.  

Como anunciado, realizamos um movimento duplo, mas 

concomitante: ao mesmo tempo em que, com o cinema, víamos os cenários do 

corpo na educação, nós percorremos os escritos de Foucault e de Merleau-Ponty 

que tratavam mais ou menos intensamente e explicitamente do corpo enquanto 

instância a partir da qual se desdobrava um trabalho de exigência visual. Ao fazê-
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lo, dilatamos as relações entre a filosofia e a educação; revelamos o corpo como 

agência visual implicada no plano educativo; e expusemos o modo por meio do 

qual o cinema problematiza nossas compreensões e práticas formativas. O 

empírico e o teórico se cruzaram, enriqueceram-se e propuseram, num único 

movimento, pistas de novos horizontes a serem percorridos.  

As pistas que exploramos na última cena são materializações dos 

objetivos anunciados no enredo. Quando recorremos à performance visual 

exigida do espectador pelo cineasta, bem como às nuances da decupagem e da 

montagem no que concerne ao lugar do movimento e da visibilidade em cada 

filme, mergulhamos num modo de aprendizagem diferente daqueles aos quais 

estamos tradicionalmente ligados. Embora no cinema também estejamos 

sentados – como na sala de aula – o quadro ao qual olhamos não se dá em 

discurso. E nós não somente olhamos para ele; ele olha para nós.  

  Esses olhares estão, conforme afirmamos acima, desnivelados. Ao 

menos num primeiro momento, dada a nossa inaptidão ao ver, caminhamos 

cegamente, como Mirco. Pouco a pouco, a tela que nos olha propõe-nos um 

caminho a seguir. Ela o faz ao convocar, por meio do enredo e das inúmeras 

técnicas dos quais o cineasta dispõe, o movimento e a visibilidade do corpo. Num 

determinado momento, a pedagogia da imagem desencadeada pela montagem 

já nos inseriu na dinâmica fílmica, de modo mais ou menos consciente.  

Nesse momento, somos capazes de partilhar o conjunto de sentidos 

convocados pelo diretor. É aí que, como os personagens de Sociedade dos 

Poetas Mortos, subimos à mesa para ver a sala e o mundo diferentemente. 

Afinal, não é tanto a posição física do corpo que importará. O protocolo 

estabelecido por Platão se desfaz. Não mais uma geometria determinará a 

gramática do real, mas uma partilha do sensível. As mesas e cadeiras da sala 

do Senhor Lazhar, embora organizadas tradicionalmente, não impediram que um 

outro lugar nascesse. Demonstram-no os modos de ser e conhecer que os 

personagens desses filmes assumem após esse outro modo de experimentar o 

real – e com eles, somos também nós que experimentamos, podendo ler e dizer 

as existências de outros modos.  

Essas outras maneiras de dizer o real se constituem num processo de 

problematização dos pressupostos filosóficos da educação. Uma pedagogia da 

imagem, ao partir do fenômeno da incorporação, é tão inacabada quanto este. 
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O que há são sempre indicativos de percursos a serem trilhados, fins – que são 

horizontes, e não conclusões ou telos – possíveis. Não há jamais um fim. Não 

há a imagem perfeita da mulher ou do homem a serem educados. Há 

possibilidades que, desencadeadas pelo caráter corporal de nossa existência 

subjetiva, podem mostrar a ineficácia ou afasia de várias de nossas práticas 

educativas – muitas delas ainda encerradas numa conjunção entre olhar e 

discurso, visibilidade e conceito, que a disciplina kantiana tão bem soube 

manifestar. Não é essa imobilidade que os cineastas nos mostraram em Entre 

os muros da escola e em Escritores da Liberdade? 

Embora não haja um programa de estudos a se seguir, acreditamos 

que um impulso nessa direção – a de uma educação do olhar tal como a 

desencadeada pelo cinema, mas também por outras artes visuais e práticas 

corporais – vem se elaborando ao longo dos anos por meio dos estudos em 

Filosofia do Corpo. Trata-se de dar maior impulso e desenvolvimento na 

academia justamente o que aspiramos com essa tese: uma Filosofia da 

Educação atravessada por uma Filosofia do Corpo e da Imagem, e vice-versa. 

Esse trabalho é um exercício que já vem sendo feito há alguns anos por 

pesquisadores do Estesia e de outros grupos de pesquisa no Brasil e na França.  

No Brasil, os vários trabalhos de Nóbrega aqui citados são exemplos 

desse exercício, bem como os de Porpino (2006), Medeiros (2010), Vieira (2012), 

Viana (2013), Silva (2013), Lima (2013), quando põem em tela a dança, as 

danças populares, o esporte, as artes visuais. Destacam-se ainda os trabalhos 

de Pellejero (2009; 2014), que, ao expandir as reflexões de Merleau-Ponty, 

Foucault, Deleuze, Rancière e outros, aponta para uma filosofia política da arte, 

situada no fulcro de uma outra relação com o real. 

As pesquisas de Gleyse (1997; 2006; 2010) exploram, recorrendo à 

arqueologia foucaultiana, a constituição dos discursos e das diversas práticas de 

educação do corpo. Os trabalhos de Andrieu (2014a; 2014b; 2010a; 2010b) têm 

desenvolvido uma emersiologia do corpo vivo na consciência do corpo vivido. 

Suas pesquisas, ademais, indicam outros caminhos metodológicas quando se 

trata de estudar o corpo: uma metodologia imersiva (Andrieu, 2011) ou emersiva 

(Andrieu, 2015). Já os de Imbert (1997; 2004; 2008a; 2010a; 2010b; 2015) 

recorrem à lógica, às artes e à história da filosofia para demonstrar o 
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estabelecimento de outras negociações da existência incorporada com a 

realidade1.    

Acreditamos que esse exercício precisa continuar a se expandir para 

além dos espaços nos quais as práticas corporais estão mais tangivelmente 

presentes, dilatando-os pela imersão do corpo em movimento no mapa do visível 

– como o fez Nóbrega (2015) em sua mais recente obra sobre a dança, 

articulando uma abordagem fenomenológica desta prática corporal a uma 

ecologização do corpo pela emersiologia. Esta última noção, cunhada e 

desenvolvida, como acabamos de mencionar, nos estudos de Andrieu sobre a 

emersão do corpo vivo pela consciência, manifestam de modo inovador novos 

caminhos para a exploração da sempre instigante afirmação de Espinosa – 

ninguém sabe o que pode o corpo – e que Lapoujade (2002) transformou em o 

corpo que não aguenta mais.  

Essas trilhas investigativas abrem outros horizontes para novas 

abordagens do fenômeno da corporeidade, pois neles o olhar (NÓBREGA, 

2009), o universo do visível e o corpo em ação (ANDRIEU; BERTHOZ, 2010b) 

se constituem num espaço no qual as nossas configurações epistêmicas são 

problematizadas diferentemente. Nelas, o corpo, esse eu que não aguenta mais, 

“não é, portanto, o signo de uma fraqueza da potência, mas exprime, ao 

contrário, a potência de resistir do corpo” (LAPOUJADE, 2002, p. 89) (itálico do 

autor).  

Assim sendo, para referirmo-nos a alguns campos importantes da 

educação formal nos quais essas novas abordagens encontrariam terreno 

propício a se desenvolver, citaríamos o currículo, a formação de professores, a 

didática, as políticas educacionais. Na educação, são esses os espaços de 

“transformações bem precisas”, “mesmo parciais”, nas quais a atitude moderna 

                                                           
1 Evidentemente, os pesquisadores acima citados são representantes de um panorama mais 
amplo de investigação. Para um cenário histórico e filosófico do desenvolvimento dos estudos 
que se cruzam com a Filosofia do Corpo, no Brasil, cf. NÓBREGA, Terezinha Petrucia; SILVA, 
Liege Monique Filgueiras; LIMA NETO, Avelino Aldo. Movimentos do pensamento: cenários da 
Filosofia do Corpo no Brasil, Dialektiké, v. 2, n. 1, 2015. Salientamos que as parcerias franco-
brasileiras nesse âmbito de pesquisa se iniciaram em 2006, mas a sua primeira sistematização 
conjunta aconteceu no I Simpósio Internacional Franco-Brasileiro “Corpo, Educação e Cultura do 
Movimento”, em Outubro de 2014, na Faculdade de Educação da Universidade de Montpellier. 
Uma parte dos trabalhos dos pesquisadores e de seus orientandos foi publicada em anais on 
line (http://www.sfb.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2015/01/Artigos-anais-Arquivo-
%C3%BAnico.pdf), e outra em um número da Revista Holos, do IFRN 
(http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/issue/view/65).  

http://www.sfb.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2015/01/Artigos-anais-Arquivo-%C3%BAnico.pdf
http://www.sfb.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2015/01/Artigos-anais-Arquivo-%C3%BAnico.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/issue/view/65
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atravessa os limites. Trata-se de espaços epistêmicos a serem vislumbrados sob 

a ótica da visibilidade, ou melhor, a serem compreendidos como fenômenos nela 

imersos e que dele poderiam emergir diferentemente. Muito se teria a ver, a 

pensar, a conjecturar nesses âmbitos – trabalho para o qual esta tese não se 

propõe, mas que o aponta como necessário.  

Todavia, para além desses campos mais amplos, o visível se instala 

nas relações cotidianas da instituição escolar, de modo especial naquelas entre 

estudante e professor – conforme pudemos verificar nos filmes de nosso corpus 

de análise. Nessas relações, é possível investir naquilo que Gallo (2006, p. 188) 

chama de “educação menor”, na qual os sujeitos criam e incitam práticas 

desviantes, experiências outras, nos nós entre os fatos e a liberdade, capazes 

de estetizar o cotidiano. E isso pode se materializar seja numa estratégia didática 

diferenciada ao projeto político-pedagógico de uma escola – isto é, em 

dimensões micro e macropolíticas. Múltiplas possibilidades nascidas dos 

desvios, dos pontos de resistência à homogeneização – tendência que 

acompanha a instituição escolar desde seu nascimento. 

Essa vastidão de possibilidades configura a atitude moderna 

sustentada por Foucault em O que são as Luzes?. Tal vastidão assusta-nos, 

dado o seu caos. Todavia, com Deleuze e Guattari (2010, p. 59), aprendemos 

que é preciso assumir o caos como plano de inserção da Filosofia. Ela – como a 

arte e a ciência, mas estas de outro modo – se ocupa em dar consistência ao 

caos, instaurando aí um plano de imanência que nele opera um corte e cria 

conceitos. É nesse sentido que o desenvolvimento de um trabalho teórico que 

rasgue o real com conceitos continua urgente. Tarefa de uma filosofia que, 

inspirada na herança do pensamento de filósofos como Foucault e Merleau-

Ponty, põe o corpo em movimento no fluxo das ideias, misturando-se “ao mundo 

de toda gente” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 289) – imagens caras à Nóbrega 

(2011).  

Aquela Filosofia que, estando aqui e lá (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 

289), por ser pensamento móvel (FOUCAULT, 2001t, p. 787), por estar, enfim, 

no quiasma entre o mundo e a nossa existência, torna-se apta a suspender a 

atitude natural. Ao fazê-lo, ela nega um ponto de vista absoluto, renuncia a esta 

vã esperança ciclópica. As linhas de fuga, as novas maneiras de ver e de 

compreender o fenômeno educativo são elas mesmas limitadas e, por isso, 



179 
 

convidam-nos ao recomeço, lembra-nos ainda Foucault (2001aa, p. 1394). É no 

mapa do visível, no qual estamos incrustrados e a partir de onde contemplamos 

o horizonte, que podemos dizer “eu posso” (Merleau-Ponty, 2004d, p. 16). O 

cruzamento com uma Filosofia do Corpo e da Imagem, conforme aludimos, 

parece-nos campo privilegiado para essas criações, potências por vir. As telas 

do cinema são uma superfície propícia para tais criações, moderna por 

excelência, sobretudo a partir dos novos caminhos traçados por Deleuze.  

O que são as Luzes? e O Olho e o Espírito – textos que, de algum 

modo, doam a imagem mais madura das obras de Foucault e Merleau-Ponty, e 

que retomamos nessas últimas linhas – levaram-nos a cruzar certos limites 

impostos pela filosofia ocidental, de Platão à fenomenologia, para afirmar o 

cinema como educação do olhar. A sala escura é iluminada pelas imagens em 

movimento. Uma pedagogia da imagem leva os sujeitos à uma educação de si 

pelo olhar.  

Sentados, como Teeteto, eles quebram agora a geometria platônica: 

dirigem o olhar para cima, para a tela – tais como os cegos de Baudelaire, na 

epígrafe que abriu este trabalho. Fernando Pessoa complementa: “não sei 

explicar, mas vejo coisas inconcebíveis à visão”. As coisas inconcebíveis que 

Mirco, os outros personagens de nosso corpus de filmes e nós, pesquisadores-

espectadores, vemos. A performance visual que impõe e partilha sentidos, 

experiência vivenciada quando se assume o cinema como educação do olhar, 

instala balcões de Manet pelas salas de aula.  

Doravante, portanto, o olhar deve ser compreendido como uma 

experiência de conhecimento e de subjetivação. Ver passa a ser uma atitude, 

gesto tipicamente moderno. Ele o é pois, como queria Foucault, manifesta-se 

enquanto “uma maneira de pensar e sentir” na atualidade, apresentando-se 

como uma “tarefa”. Os pintores e cineastas bem o souberam assumir, não 

somente enquanto tarefa, mas também como risco – lembra Merleau-Ponty no 

fim do prefácio a Sentido e não-sentido (MERLEAU-PONTY, 1969a, p. 09). Um 

risco que vale a pena correr – e “correr” mesmo que estejamos sentados. Afinal, 

“todos os meus deslocamentos por princípio figuram num canto de minha 

paisagem, estão reportados ao mapa do visível” (2004d, p. 16), ressalta Merleau-

Ponty em O Olho e o Espírito. Ele põe em e-vidência o imbricamento do ver e do 

mover. Imergir no percurso visual também é tomar atitude. Ver é agir. 
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“Quem chegou, ainda que apenas em certa medida, à liberdade da razão, não pode sentir-
se sobre a Terra senão como andarilho – embora não como viajante em direção a um alvo 
último: pois este não há. Mas bem que ele quer ver e ter os olhos abertos para tudo o que 

propriamente se passa no mundo; por isso não pode prender seu coração com demasiada 
firmeza a nada de singular; tem de haver nele próprio algo de errante, que encontra sua 

alegria na mudança e na transitoriedade.” 
 

F. Nietzsche1 

 

Nunca fui muito afeito às mudanças. Sempre preferi a segurança do 

conhecido, do solo firme, dos instrumentos já manuseados, do caminho já trilhado, do 

pensamento bem esquematizado. Mas os últimos anos me provocaram a viver 

mutações com certa frequência, o que me convocou a lançar-me por espaços – 

interiores e exteriores – outrora não percorridos. Isso se deu, não raro, numa mistura 

de gozo e de dor.  

Essa mistura não poderia se inscrever senão no corpo, no qual nasce e 

cresce e o meu pensamento. Senti meu “corpo arrancado em seu próprio espaço e 

projetado num outro espaço”2, antes inabitado. Comparo esse processo a um parto. 

Obviamente, nunca sentirei em meu corpo a dor e o gozo que habitam o corpo de uma 

mulher por ocasião do nascimento de uma criança. Todavia, a minha forte ligação com 

elas me permite ao menos entrever, de outro modo, essa experiência do corpo vivido.  

Essa experiência é nutrida pelas muitas mulheres que me circundam: mãe, 

tias, primas, amigas, orientadoras, professoras, figuras mitológicas ou religiosas. Das 

esculturas de Diana aos ícones da Virgem Maria; das estátuas de Atena aos rodopios 

de Iansã num terreiro de candomblé; da mãe de família à Geni de Chico. Não sei o 

que querem as mulheres – para utilizar a expressão de Serge André3. Sei, porém, que 

vibro, sorrio e choro com elas; sobretudo – e esta é uma lição da qual tomei 

consciência nos últimos anos –, eu sinto e penso em sintonia com elas.  

Com elas, vivo o significado de nascimento. Talvez seja por isso que elas 

me impressionam tanto. Seus corpos se preparam para gerar vida, ciclicamente. 

Sagrado e profano, esse corpo é empoderado – ou se empodera ele mesmo – para 

gestar a vida, seja na forma de uma criança, seja em outras formas de transformar e 

                                                           
1 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983. p. 118. 
2 FOUCAULT, Michel. Le Corps utopique. In : ______. Le Corps utopique suivi de Les Hétérotopies. 
Paris : Nouvelles Éditions Lignes, 2009. p. 16. 
3 ANDRÉ, Serge. O que quer uma mulher? Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 
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fazer crescer algo que era apenas um embrião. No meu caso, esse embrião vincula-

se ao pensamento, como com um cordão umbilical. 

Essa experiência embrionária começou no ano de 2010, primeiro do meu 

mestrado, orientado pela Prof.ª Cinara Nahra. Naquela ocasião, minha pesquisa 

tratava da ética sexual desenvolvida por Kant. Como parte do programa de mestrado, 

interessei-me particularmente numa disciplina sobre o curso A Natureza, de Merleau-

Ponty. Na minha graduação, que aconteceu de 2005 a 2008, havia feito a disciplina 

de Fenomenologia, com uma ênfase voltada para Husserl. Posteriormente, no mesmo 

período, fiz um minicurso sobre a ontologia e a fenomenologia de Merleau-Ponty. Este 

contato inicial com a obra do filósofo só foi retomado anos depois através da 

supracitada disciplina, ministrada pela professora Petrucia da Nóbrega. 

Esta, recém-chegada de seu estágio pós-doutoral na PUC-SP e na 

Universidade de Montpellier, nos trouxe algumas notas de cursos inéditas. Eu não a 

conhecia. Mas me impressionou o fato de alguém da Educação Física (sim, há um 

preconceito) passear pelos conceitos com tanta elegância (e, convenhamos, não há 

nada mais atraente para os amantes da filosofia que a elegância conceitual). Aquela 

mulher não só apresentava os conceitos; ela sequer usava o quadro ou o datashow. 

Sua linguagem era outra: seus gestos, a entonação da sua voz, o seu corpo encarnava 

aquelas noções filosóficas. 

Esse encontro inicial findou-se com o término da disciplina. Quase dois 

anos depois, no início de 2012, ingressei no doutorado em Filosofia. Porém, devido a 

um problema no processo seletivo, considerado nulo pela Justiça, os alunos que 

participaram daquele certame tiveram suas matrículas anuladas. Nesse mesmo ano, 

passei no concurso para professor efetivo do IFRN, trabalho que me obriga a viajar 

todas as semanas para o interior do estado. Mudanças no rumo do pensamento e no 

rumo profissional se esboçavam... 

No fim mesmo ano, notei que aquela professora estudiosa de Merleau-

Ponty havia oferecido uma vaga de orientação para o doutorado em Educação. Como 

meus interesses sempre estavam no corpo e também na Filosofia da Educação, 

acreditei que, talvez, fosse possível ser orientado por ela. Fiz o processo seletivo. Mas 

fi-lo sem muita esperança de aprovação, pois não havia me dedicado o suficiente.  

Para minha surpresa, passei nas duas primeiras etapas. Fui para a 

entrevista, numa banca composta por ela, pela Prof.ª Karenine e pelo Prof. Luiz 
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Assunção, antropólogo. Lembro-me de ter visto em suas mãos o livro O Estrangeiro, 

de Albert Camus, obra que me acompanha desde minha graduação e que eu havia 

citado em meu projeto de pesquisa. Sobre a entrevista: tanto ela quanto a professora 

Karenine não pouparam críticas, mas consideram viáveis algumas mudanças e o 

desenvolvimento daquelas ideias embrionárias. 

Início de 2013: sentia-me, como o Meursault de Camus, meio estrangeiro 

naquele novo lugar. Como alguém da Filosofia fora parar na Educação Física? Era 

quase o absurdo camusiano! Eu, já tão acostumado com os corredores do setor II e 

com a biblioteca setorial do CCHLA, tinha que me fazer presente na sala do Estesia, 

grupo do qual eu passara a ser membro. Resisti um pouco, e fugi algumas vezes para 

a biblioteca setorial... 

Terminei me acostumando ao novo ambiente. Havia umas fotos 

espalhadas, as reproduções de telas de Matisse e de Cézanne, uns banners de alguns 

eventos. Havia corpo por todo lado. Às vezes era um pouco difícil de me concentrar 

devido à conversa dos outros estudantes. Mas, com o tempo, me acostumei. Ali 

passou a ser o meu lugar. E, naquele lugar, senti-me seguro para olhar mais além. Na 

primeira orientação com a professora Petrucia, expus o meu desejo de realizar um 

estágio sanduíche. O desejo de partir para estudar em outro lugar era antigo (Há algo 

de fascinante no conhecimento, que ainda não sei explicar. Ele me permite superar 

medos, inclusive o de mover-se, o de mudar). A solidão necessária à tese incentivava 

ainda mais esse sonho. De imediato, ela acolheu muito bem a ideia.  

Depois de um certo tempo e de uma consulta ao professor Jacques Gleyse, 

decidimos pela ida à Universidade de Montpellier. Iniciei rapidamente a burocracia 

junto ao Campus France e à UFRN. Pouco tempo depois, a professora Petrucia foi 

passar uma temporada de três meses na França. Quando voltou, já tinha em mãos a 

carta de acolhida do Prof. Jacques. Eu estava muito feliz, e entrevia nisso tudo o início 

de uma nova fase em minha vida pessoal e acadêmica. 

A vida pessoal passou por problemas nesse período, com um fim de 

relacionamento. Um lugar no qual eu pensava que era meu, ou um lugar no qual eu 

era eu, um lugar no qual eu habitava e que, sonhador, pensava que iria sempre habitar 

passou a não mais existir (e essa consciência de perda do lugar só veio com o tempo 

e com a minha imersão em mim mesmo). Essa experiência de luto teve seus efeitos 

também na pesquisa: pouca concentração. As ideias não se articulavam, as leituras 
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tornaram-se senão um passatempo para amenizar a dor. Mas os meses foram se 

passando, e num trabalho interior de transformação de sentidos, as forças foram 

sendo recobradas.  

“Apreende a experiência lésbica: o êxtase de te deitares contigo”, diz Hilda 

Hilst num dos últimos versos de Alcoólicas4. Na terapia que eu fiz comigo mesmo, um 

dos modos de deitar-me comigo mesmo, de explorar o espaço interior devastado pela 

perda era correr à beira-mar, em Ponta Negra, aos sábados de manhã. Corria e sentia 

a areia molhada, aquele odor do mar e o cheiro das pessoas que também corriam, 

bem como o Sol que, galante, espelhava-se no mar e se refletia sobre todos nós. 

Depois do exercício, sentava-me, tomava uma água de coco e contemplava aquela 

paisagem que só fica a quinze minutos de distância de minha casa. Há estesia por 

todo lugar, inclusive na cicatrização das feridas. 

“Sentirei saudades disso tudo”, dizia para mim mesmo. Ponta Negra faz 

parte da vida de quem mora em Natal, principalmente de um natalense. Ali, desde 

criança, eu nadava, brincava, descia rolando do Morro do Careca, caminhava sobre 

as pedras. Uma vez me cortei, e guardo até hoje uma cicatriz no pé. Uma cicatriz de 

explorador. Às vezes tentava olhar até onde o horizonte ia, e me perguntava o que 

existia depois daquela linha onde o olhar não alcança mais. Mal sabia que, para 

conseguir ver, era preciso aprender. Assim como aprendemos a andar, aprendemos 

a ver. Além disso, como todo aprendizado, ver também comporta riscos e, com estes, 

a possibilidade de outras cicatrizes. 

No dia 03 de fevereiro de 2014, às 14h30, deixei, novamente o meu lugar, 

para ver o que estava além daquela linha desenhada entre o céu e o oceano. 

Novamente porque outros lugares já haviam sido deixados: um outro doutorado, um 

amor. Peguei o voo para São Paulo. A partilha do sensível, de Jacques Rancière, foi 

meu companheiro de viagem. Deixei a capital paulistana rumo à Paris por volta das 

23h. Cheguei à Cidade Luz às 15h do dia seguinte, e me perdi no aeroporto Charles 

de Gaulle.  

Mas não tinha medo. Se há algo que quem tem medo de mudanças se põe 

a praticar, desde a mais tenra idade, é planejar. E eu planejei esse momento. Passei 

meses estudando a Língua Francesa, e fiz questão de ir direto ao setor de informação. 

O primeiro uso da língua foi, assim, para me orientar no espaço. Foi para dizer para 

                                                           
4 HILST, Hilda. Alcoólicas. In: ______. Do desejo. São Paulo: Globo, 2004. 
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onde eu deveria ir. Segui a orientação e cheguei a uma outra área do aeroporto, onde 

peguei o voo da Air France para Montpellier.  

Chego à nova cidade por volta das 20h. Claudine, companheira do Prof. 

Jacques, muito gentilmente me buscou no aeroporto. Era inverno e fazia quase zero 

grau – enquanto em Natal era verão (como quase durante o ano inteiro) e fazia vinte 

e oito graus. Mas aquele novo, ao contrário do que habitualmente sentia, não me deu 

medo. Senti-me bem naquela cidade. Não era apenas ao novo da cidade que eu me 

avizinhava, era ao desenvolvimento de um novo estilo de pensamento. No dia 

seguinte, fui recebido pelo Prof. Jacques, que me apresentou a Faculté d’Éducation e 

o LIRDEF. Conheci pessoalmente um doutorando com o qual eu já fazia contato via 

Facebook, o salvadorenho Raul Velis. Tornamo-nos amigos e companheiros. 

Compartilhamos a identidade de estrangeiro que, agora mais que nunca, passava a 

fazer parte de mim. Outros estrangeiros fizeram parte desse grupo: Maurício 

(colombiano), Guilherme (brasileiro com cidadania espanhola), Sebastian 

(colombiano), Raquel (brasileira de Recife), Claudia (brasileira de Vitória) e Matthieu, 

um petit français de alma multicultural. 

Um mês depois, fui, pela primeira vez, à Paris. Tive um primeiro encontro 

com a Prof.ª Claude Imbert, da École Normale Supérieure. Falamos sobre a minha 

tese e ela deu algumas sugestões de leituras (uma mulher genial... se meu cérebro 

tivesse boca, ele ficaria boquiaberto enquanto ela falava). Em Paris, visitei alguns 

locais turísticos, históricos e culturais, dentre os quais destaco o Memorial da Shoah. 

Desde a graduação, quando lia o filósofo judeu Martin Buber e os pensadores da 

Escola de Frankfurt, sentia-me de algum modo próximo à experiência da deportação 

(curiosamente ou não, por duas vezes fui confundido com um judeu em minha estada 

na França). Voltaria à Paris em junho para o Colóquio Foucault, e uma outra vez nas 

férias de verão, quando finalmente consegui encontrar o túmulo de Merleau-Ponty, 

ofuscado no cemitério do Père Lachaise por personagens mais midiáticas da cultura 

francesa.  

Os meses se passavam. A vida acadêmica em Montpellier se caracterizava 

pelo avanço nas leituras de Foucault e de Merleau-Ponty, os encontros com o 

orientador, a frequência aos seminários doutorais, a preparação para o I Simpósio 

Internacional Franco-Brasileiro (sim, também fiz doutorado em organização de 

eventos... e estou certo de que faz parte!).  
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Outras experiências marcantes se deram ao redor das muitas garrafas de 

(bom) vinho Pic Saint Loup, Saint Chinian ou algum que Jacques prazerosamente nos 

oferecia nos jantares em sua casa – e eu, mais prazerosamente que ele, aceitava de 

bom grado, claro. Muitas outras foram as experiências gastronômicas e sensíveis 

vivenciadas com os amigos, nos restaurantes, cafés, bares, museus, ruas e praças 

daquela linda cidade, na qual, rapidamente, eu me adaptei.  

Próximo à Place da la Comédie – ponto de encontro de todo mundo o tempo 

todo – está um dos lugares nos quais eu mais me fiz presente ao longo de minha 

estada na cidade: o cinema Diagonal. Filmes fora do eixo tradicional, filmes antigos e, 

evidentemente, filmes franceses – raros em Natal – eram exibidos cotidianamente. O 

Diagonal foi um lugar de aprimorar o exercício da compreensão oral da Língua e da 

cultura francesas e, sobretudo, de praticar um novo olhar. Cabe dizer que ao lado da 

Comédie fica também um dos lugares que eu mais visitei: a Livraria Sauramps (talvez 

o lugar onde eu mais gastei dinheiro também. Muito bem gasto, claro). 

A partir de julho, os trabalhos de preparação para o I Simpósio Internacional 

Franco-Brasileiro se intensificaram. Nesse mês, Petrucia chegou à Paris para o seu 

estágio sênior. Eu preparava também a apresentação de um trabalho para um 

colóquio em Braga, Portugal, país que visitei em setembro. Também visitei a Espanha, 

a Itália, a Inglaterra, a Irlanda, o Marrocos e a Turquia. Ah! Quase me esqueci de 

Andorra... (esses deslocamentos, na maior parte do tempo, foram acompanhados por 

grandes olhos negros, dotados de grande perspicácia política e de energia de viver. 

Olhos que revelaram regiões obscuras de mim mesmo. Mas olhamos em direções 

diferentes, em ritmos diferentes, e cada qual seguiu o que o horizonte foi 

descortinando).  

No I Simpósio Franco-Brasileiro, pude respirar um pouco mais do Brasil em 

Montpellier. Os colegas do Estesia se fizeram presentes em massa. Um pedacinho do 

Brasil esteve na cidade por alguns dias. Quando se foram, senti um vazio. Mas a 

quantidade de estudos me ocupava, e a escrita da tese foi avançando. Avançando à 

medida que descobri, inclusive, que umas dores que eu sentia nos pés e no joelho 

direito, há alguns meses, não eram uma tendinite – como o ortopedista pensava –, 

mas um reumatismo. Uma doença autoimune que atrapalhou muito o meu movimento. 

Com um tratamento, fui recuperando-me bem, reaprendendo a mover-se. 
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Concomitantemente, a tese também foi chegando a novos lugares. Chegamos ao 

início de 2015. 

Em março, fui novamente à Paris para encontrar-me com Petrucia e com a 

Prof.ª Claude Imbert. Muitas dificuldades – algumas delas criadas por mim mesmo – 

foram dissipadas, e os horizontes do pensamento mostravam seus novos rumos. 

Naquela ocasião, também fomos à exposição O Nascimento da Intimidade, no Museu 

Marmottan Monet. Passamos alguns dias conversando sobre meu trabalho, conversas 

que acompanhavam deslocamentos. Fomos até a Place de la Contrescarpe, citada 

por Merleau-Ponty em La Guerre a eu lieu. Emocionamo-nos. Imaginamos as crianças 

que, dali, eram levadas para os campos de concentração.  

Fui à Bibliothèque nationale de France, e consultei – por erro de iniciante 

no uso do material – o manuscrito de O Visível e o Invisível. Mas não era aí que 

Merleau-Ponty esboçava as grandes linhas de uma nova ontologia do sensível, que 

atravessava a visão? E, entre idas e vindas à Livraria Vrin, ao cinema, a outras 

livrarias, as conversas com Petrucia me davam rumos para continuar minha vida de 

andarilho-pesquisador. A escrita era errante, mas os olhos aprendiam, pouco a pouco, 

a mover-se para a finalização do trabalho.  

Em abril, de volta à Paris, fomos juntos ao Colóquio Poéticas e Políticas do 

Corpo, encerrado com a conferência do Prof. Bernard Andrieu, um filósofo cujas ideias 

sobre emersiologia e a experiência do corpo vivo tanto me instigam. Em meu último 

dia na capital, hospedei-me num albergue muito próximo à Torre Eiffel. Olhei pela 

última vez o Sena, os amantes, os turistas e os parisienses perdidos nessa multidão 

que compõe o cenário da fascinante capital francesa. Por coincidência, no albergue, 

escutei um sotaque francês meio nordestino. Era uma senhora de Natal. O Brasil já 

começava a me chamar de volta... 

Os últimos dias em Montpellier foram marcados por muito trabalho na tese, 

pois pouco tempo me restava antes do último seminário doutoral, marcado para julho. 

Foi difícil trabalhar no contexto da despedida, com tantos sentimentos misturados. Fui 

muito bem recebido em Montpellier, e ali já me sentia quase em casa. Já tinha meus 

amigos, com quem partilhava a vida cotidianamente – e as garrafas de vinho nas 

soirées de sábado; e, pasmem: já tinha até amigos franceses! Mas eu sabia o porquê 

de a despedida ser difícil: novamente, era preciso mudar. Era preciso deixar o que foi 

construído. Era preciso partir, mover, mover-se, para continuar a ver. 
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Depois de algumas comemorações de despedidas, regadas a lágrimas – e 

a vinhos, obviamente – deixei a França no dia 04 de maio. A próxima parada, antes 

do Brasil, foi Madri. Acompanhado dos amigos Claudia, Raul e Matthieu, visitei a bela 

capital espanhola, que me proporcionou a última forte experiência na Europa: 

contemplar a tela Las Meninas, de Velásquez, no Museu do Prado. Êxtase, 

perturbação, encanto, desestabilização do espectador. Estesia dos sentidos! Senti-

me na famosa descrição de Foucault em As palavras e as coisas. Não poderia haver 

melhor despedida do Velho Continente, agora que eu precisava finalizar um trabalho 

que – dizem os acadêmicos – precisam mostrar algo novo. 

Desembarquei em solo tupiniquim no dia 11 de maio. Que felicidade foi 

seguir a fila dos “passaportes brasileiros”, e não mais dos “passaportes estrangeiros”! 

No mesmo dia, fui à Ponta Negra. Precisava me sentir em casa, e isso significava pôr 

os pés nas águas do mar, nele banhar-me. Olhei de novo para aquele horizonte que, 

agora, tinha acabado de cruzar, contente e choroso. Uns dias para rever os amigos, 

para readaptar o organismo ao horário local. Logo em seguida, a escrita continuou, 

somado à organização do IV Colóquio Internacional Corpo e Cultura do Movimento e 

do II Simpósio Internacional Franco-Brasileiro. 

O nascimento durou vários anos. Mas estaria eu pronto para nascer? O 

trabalho não está pronto. Ele pode até estar viável para a apresentação – embora, em 

minha análise, sempre haja algo a ser feito. Mas também aprendi que a maturidade 

plena de um texto é ilusória. A maturidade, na verdade, é uma ilusão que dá segurança 

a quem tem medo do imprevisível, como eu. Talvez, por isso, Merleau-Ponty tenha 

recorrido tanto às artes, à literatura, para revelar seu pensamento.  

Aí a obra está sempre em vias de se fazer, ao mesmo tempo em que já 

aponta direções que não são percorridas senão se o olhar deixar-se atacar pelo 

espetáculo, nele envolvendo-se. Talvez, pela mesma, razão, senti-me tão próximo a 

experiência do pensamento desencadeada pela filosofia de Merleau-Ponty, que junto 

à de Foucault, me deu coragem para nascer. Esta tese, que aglutina as ideias centrais 

de um pensamento em vias de se fazer, revela os sentidos de um nascimento. O 

nascimento que se deu com múltiplos movimentos e olhares – físicos e subjetivos –, 

mas que foi acompanhado por aquelas que entendem de dor e de nascimento – e, por 

isso, são as melhores parteiras: as mulheres. Elas são como Sócrates que 

acompanham a minha vida.  
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Mover e ver, mo(ver), são as experiências que produziram esse texto, no 

qual está também o que sou. A escrita dessa tese, ao longo dos últimos três anos – e 

mesmo com o que os anos que os antecederam – é marcada pela busca e 

manifestação dos sentidos de um nascimento. O nascimento de um novo olhar sobre 

o mundo, esse mapa do visível no qual se dá um espetáculo protagonizado pelo corpo, 

em toda a sua potência que é composta também por nossas fragilidades. Um 

nascimento doloroso, para quem é acostumado à segurança do útero materno. 

Finalizar um doutorado é deixar o corpo da mãe, é nascer – para empregar a metáfora 

psicanalítica retomada por Bernard Andrieu5.  

Os sentidos que compõem a fenomenologia deste nascimento que ora vivo 

foram partilhados com as muitas mulheres que fazem parte de minha vida. Ver-se 

irremediavelmente como corpo no mundo, aprender a ser errante, a refazer-se 

ciclicamente – mesmo quando das nossas entranhas escorre sangue – é algo que 

elas me ensinaram.  

Nesse nascimento, acerco-me, em certa medida, da liberdade da razão 

evocada pelo velho Nietzsche. Sei que, de vez em quando, soltarei aquele choro da 

criança após deixar o ventre materno. Mas também sei que aprendi a deixar os olhos 

abertos para não me cansar de surpreender-me com o que pode o corpo. E é ao corpo 

que, ainda com Hilda Hilst, rendo uma homenagem final. Ao olhar para ele – e, 

sobretudo, ao ser corpo –, desejo não cessar de me mover sempre para além dos 

aparentes limites da vida e do pensamento: 

“Carrega-me contigo. Pássaro-Poesia 
Quando cruzares o Amanhã, a luz, o impossível 

Porque de barro e palha tem sido esta viagem 
Que faço a sós comigo.  Isenta de traçado 

Ou de complicada geografia, sem nenhuma bagagem 
Hei de levar apenas a vertigem e a fé: 

Para teu corpo de luz, dois fardos breves. 
Deixarei palavras e cantigas. E movediças 

Embaçadas vias de Ilusão. 
Não cantei cotidianos.  Só te cantei a ti 

Pássaro-Poesia 
E a paisagem-limite: o fosso, o extremo 

A convulsão do Homem. 
 

Carrega-me contigo. 
No amanhã.” 

 

                                                           
5 ANDRIEU, Bernard. No corpo de minha mãe: método emersivo. Natal: Editora do IFRN, 2015. (no 
prelo) 
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Figura 1: Lavandières (Renoir) 

  
 
 

 

Figura 2 : Un bar aux Folies Bergères (Manet) 
 

Fonte : Saison, 2004. 
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Figura 3 : Le Balcon (Manet) 
 

Fonte : Saison, 2004. 
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ROTEIRO DE ANÁLISE DE FILMES 
 

Título:  
Local/Ano:  
Direção:  
Gênero:  
Duração:  

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento:  
Foco narrativo:  
Cenário e Figurino:  
Trilha sonora/sonorização:  
Fotografia e Câmera:  

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento:  
Corpo e Tempo:  
Corpo e Estesia:   
Corpo e Instituições:  

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 
(Três níveis de análise: sujeito, instituição e espaço) 

3.1 Sujeito 
Indicadores observados em três níveis: 

Gestos, usos do corpo, posturas, fisionomias, posições, vestimentas, olhares, ângulos, focos, emoções, 
expressões, cores, afetos, sexualidade, condutas, movimentos, tempos, ritmos, proximidades, voz, distâncias. 

Movimentos da câmera, planos, efeitos de montagem. Tais indicadores são observados sobretudo nas 
relações consigo. 

(imagem) 

ASPECTOS VISUAIS 
 

ASPECTOS VERBAIS 
 

3.2 Instituição 
INDICADORES OBSERVADOS:  Gestos, usos do corpo, posturas, fisionomias, posições, vestimentas, olhares, 
ângulos, focos, emoções, expressões, cores, afetos, condutas, movimentos, tempos, ritmos, proximidades, 
voz, distâncias. Tais indicadores serão observados sobretudo nas relações com o estudante (Empatia? 
Distância? Assertividade?) e com a instituição, por meio de seus representantes – sendo ele um deles – e do 
espaço escolar. Atenção especial será dada à relação destes indicadores com a categoria de normalização 
disciplinar (demarcação de espaços a serem ocupados; controle do tempo das atividades dos alunos; 
estabelecimento de sequências e ordenações dessas atividades em função de objetivos precisos, conduzindo 
ao adestramento e ao controle permanentes). 

(imagem) 

ASPECTOS VISUAIS 
 

ASPECTOS VERBAIS 
 

3.3 Espaço 
Indicadores observados: 

Relações entre o espaço do corpo e a arquitetura, a organização das salas de aula, os móveis, os tipos de 
espaços (fechados, abertos), luzes, sombras, cores, tempo, ritmos.   Indicadores espaciais carcerais 

(enclausuramento, quadriculamento, localização funcional, filas). Atenção especial será dada à relação destes 
indicadores com a categoria de normalização disciplinar (quais são os espaços demarcados a serem 

ocupados; sua relação com o controle do tempo das atividades dos alunos e com o estabelecimento de 
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sequências e ordenações dessas atividades em função de objetivos precisos, conduzindo ao adestramento e 
ao controle permanentes). 

 

(imagem) 

ASPECTOS VISUAIS 
 

ASPECTOS VERBAIS 
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ROTEIRO 1: VERMELHO COMO O CÉU 
  
Título: Rosso come il cielo 
Local/Ano: Itália 
Direção: Cristiano Bortone 
Gênero: Drama  
Duração: 96min 
Idioma: Italiano 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: O filme desenvolve-se nos campos da Toscana, no verão de 1970, inspirado na história 
de Mirco Balleri. Depois de um acidente, o menino, de apenas 10 anos, fica cego. Para continuar seus 
estudos, é obrigado a ingressar no Instituto Cassoni, escola voltada especialmente para meninos 
deficientes visuais. Sua relação com a cegueira começa a se modificar quando encontra um gravador. 
A partir de então, começa a fazer novas experiências táteis e sonoras, que modificarão sua relação com 
o próprio corpo e subjetividade, com a educação, com os outros, com o mundo.   
Foco narrativo: Objetivo 
Cenário e Figurino: Mescla entre cenários produzidos em estúdios e paisagens da natureza, bem como 
outros ambientes naturais.  
Trilha sonora/sonorização: Há usos realistas, não-realistas e ilusionistas nos foleys. Geralmente, 
acompanham o primeiro plano e estão sempre em alto volume, pois o som desempenha, neste filme, 
papel central, à medida que é o encontro com a sonoridade que transforma a relação de Mirco com a 
cegueira. 
Fotografia e Câmera: As cores e tons variam à medida que a situação de Mirco muda. É como se os 
tons e cores acompanhassem a situação visual dele. No início, quando ele vê, os tons são mais 
avermelhados; quando entra no Instituto Cassoni, os tons são mais azulados e acinzentados. No fim do 
filme, aparecem as cores claras. Presença constante de contraste (luz e sombra) e efeitos de iluminação 
(foco, penumbra). Há planos abertos, médios e fechados; geral, de conjunto, médio, americano, 
primeiríssimo plano e plano detalhe (sendo estes dois últimos centrados, sobretudo, no rosto e nos olhos 
de Mirco). Predominância do ângulo plongée no enquadramento.  

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento: A brincadeira da “cabra-cega”, ao ar livre, dá início ao filme. Para poder se mover, 
era preciso fechar os olhos. O espaço são os imensos campos da Toscana, onde as crianças podiam 
correr e brincar. Posteriormente, Mirco depara-se com a limitação de seus movimentos por causa da 
cegueira e do internamento no Instituto Cassoni. Ele tem que reaprender a mover-se. Ao longo do filme, 
por causa do novo vínculo com o som e com o tato, Mirco passa a se movimentar de outro modo – até 
mesmo guiando Francesca no escuro. No fim, de volta à Toscana, Mirco já consegue brincar de “cabra-
cega” e vencer, com movimentos rápidos.  
Corpo e Tempo: O filme desenvolve-se nos anos 70, quando os movimentos sociais ganham força. No 
Instituto Cassoni, os sujeitos ainda são tratados como completamente limitados, destinados a serem ou 
telefonistas ou tecelões. Tenta-se homogeneizá-los de todos os modos. O tempo também é um 
instrumento disciplinar, através da organização dos ritmos. Os ritmos dos sujeitos devem obedecer ao 
ritmo da instituição. Os desvios são punidos.  
Corpo e Estesia:  Na transformação da atividade perceptiva do próprio corpo, Mirco passa a perceber 
o mundo de outra forma. Ele cria novos modos de sentir as coisas, as relações e o mundo ao seu redor. 
Recria a relação com a aprendizagem, com a instituição educativa. Passa a expressar-se não mais pelo 
que via, mas pelo que ouvia e tocava. Os sons e o tato passam a criar outras imagens. Mirco se torna 
um outro sujeito no fim do filme – graças à reconfiguração de seus sentidos. Os meninos desenvolvem, 
até certo ponto, a audição e o tato. A chegada de Mirco os faz perceber que é possível ir além, e isso 
graças à sua relação anterior com o cinema. Há presença da afetividade na relação entre os meninos – 
sobretudo entre Mirco e Felice, que logo desenvolvem uma amizade –, mas também entre o professor 
(Don Giulio) e Mirco. Este último também vive a descoberta de uma outra dimensão da afetividade com 
Francesca.  
Corpo e Instituições: A escola aparece como uma instituição de encarceramento. Cortam-se as 
relações com a família, que deve aceitar o destino do filho cego. O diretor detém o poder, e as freiras 
são suas representantes submissas. Eles mantêm uma certa distância física dos meninos. O professor, 
embora seja padre, é uma figura de autoridade destoante, pois se aproxima das crianças, inclusive 
fisicamente. No espaço da escola, mormente na sala de aula, é possível notar as categorias carcerais 
apresentadas por Foucault em Vigiar e Punir: enclausuramento (a escola como instituição heterogênea 
a outras na sociedade, na qual os indivíduos serão inseridos); quadriculamento (cada indivíduo no seu 
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lugar, para que possa ser bem observado e vigiado; evitar aglomerações; espaço analítico); localização 
funcional (o espaço ocupado deve ser útil à aprendizagem que a instituições propõe; essa é a maneira 
de exercer bem a função a partir do espaço ocupado, seja na sala de aula ou nas oficinas); filas (nas 
salas, nos corredores, no refeitório; mas a fila enquanto classificação dos indivíduos também aparece 
em relação ao comportamento, pois os que faziam “boas ações” ganhavam um grão de milho, que 
correspondia a pontos).   

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 

3.1 SUJEITO 

 
 

ASPECTOS VISUAIS 
Olhos fixos na bolinha vermelha e branca, que ele 
impulsiona com um movimento dos dedos. O foco 
está no rosto de Mirco. Na sequência, após a fala do 
pai descrita ao lado, Mirco se põe a concertar uma 
panela. 
A roupa de sua mãe tem tons de vermelho; a bolinha 
tem um lado vermelho; a ferramenta que ele usa 
para consertar a panela tem uma parte vermelha.  
 

ASPECTOS VERBAIS 
Na sequência da cena, após a bolinha quebrar-
se e a mãe de Mirco reclamar, seu pai diz “Deixa-
o fazer (...). Assim ele vai aprender como são 
feitas as coisas”.  
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Mirco mantém o olhar fixo na tela. A luz, vindo de 
trás dele, reflete-se nos seus olhos. Tais olhos – e o 
brilho deles – são o centro da cena. Há como que 
um êxtase, um arrebatamento em sua fisionomia. Ao 
mesmo tempo, porém, todos os outros espectadores 
são desfocados pela câmera. Não podemos ver 
senão esboços de corpos. Quando a câmera abre, 
percebemos que é noite. As roupas das pessoas 
são em sua maioria de tons escuros. A cena termina 
com o escurecimento da tela, como num cinema. 
Enquadramento: primeiríssimo plano, contra-
plongée, 3/4. 
 

AUSENTES 

 
 

Mirco olha para a arma como quem olha para o céu. 
Ele segura a bolinha vermelha e branca, outra vez 
quebrada. Metade do seu corpo é sombra, metade 
é luz. Do lado vermelho da bolinha, há luz; do lado 
branco, há sombra. Na sequência, há o jogo de 
movimento e toque entre o olhar de Mirco, suas 
mãos e a arma. A música é instrumental; começa 
bem sutil, mas à medida que a queda se aproxima, 
o volume aumenta, e para após o disparo da arma. 
Enquadramento: primeiro plano, normal, frontal. 

AUSENTE 
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Mirco está envolto num cenário de luz e de 
ascensão, que agora parece se completar: de início, 
o centro era seu olhar, que se elevava; agora ele 
está de frente para a arma, e não vemos mais seus 
olhos; depois, a subida na escada; posteriormente, 
no primeiro plano, a aparece a lâmpada da cozinha, 
e, em segundo plano, a centralidade do fuzil. 

AUSENTE 

 
 

Dos olhos de Mirco, escorre o sangue, que também 
está em suas mãos e no chão. A luz parece entrar 
de uma janela, bem como da porta, e se projeta 
sobre Mirco e seu pai. Da arma, ainda sai fumaça. 
Parece-me haver um excesso de formas 
geométricas na cena: a porta, a perna da mesa, a 
caixa de ferramentas, o piso. Enquadramento: plano 
médio, ponto de vista de uma barata, frontal.   
 

AUSENTE 
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Cenário quase predominantemente branco e preto. 
O médico e a sua assistente têm a fisionomia 
angustiada, tensa. O pai de Mirco começa a 
conversa com o rosto aliviado, pois seu filho 
escapou da morte. À medida que escuta as 
recomendações do médico e de sua assistente, seu 
rosto mistura angústia e raiva, pela diagnóstico 
quase sentencial recebido: “são as Leis”. A 
mudança de câmera mostra a porta batendo e, ao 
lado da porta, um desenho do corpo humano. 
Naquela sala, é o organismo enquanto máquina que 
é analisado. Enquadramento: meio primeiro plano, 
normal, frontal.  
 

- Médico: “Seu filho só consegue ver sombras.” 
- Assistente do médico: “Não é culpa nossa. São 
as Leis. Seu filho não pode frequentar uma 
escola normal. É proibido. Ele deve frequentar 
uma escola para meninos como ele .” 
- Médico: “É preciso encontrar um instituto 
adaptado, e eu posso sugerir um que, para mim, 
é o melhor: o Instituto Cassoni.” 

 
 

Após a cena no hospital, os amigos de Mirco jogam, 
enquanto ele está sentado. Suas roupas são em 
tons de azul, como a cor do céu. Seu rosto não 
demonstra mais emoção. A câmera toma o lugar da 
visão de Mirco: ele só vê esboços, sombras, vultos. 
Deita-se na relva; o vento sopra e balança as 
plantas. Olha para o céu e não vê mais o azul, só 
uma espécie de bola branca (provavelmente o sol), 
rodeada por um tom de cinza. A música é 
instrumental e triste, e continua até a cena da saída 
de seus pais do Instituto Cassoni. Enquadramento: 
plano americano, plongée, frontal. 

- “Não quero [jogar]. Estou cansado.” 
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No início da cena, o som é formado pelo alto volume 
do barulho dos talheres nos pratos. O som passa a 
ter um lugar mais forte no filme a partir de então. 
Felice toca Mirco para conhecê-lo. Conhecer passa 
pelo corpo, pelo toque, pelo rosto. Enquadramento: 
primeiro plano, normal, frontal.  
 

- Freira: “Aqui é o seu lugar.” (cada aluno com o 
seu lugar específico). 
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No início da sequência, Mirco anda lentamente no 
parque. Há barulho das folhas, dos pássaros e das 
vozes dos meninos. Sobe a escada para encontrar 
com Felice. Este explica a Mirco como é a vida na 
escola. Mirco, por sua vez, explica a Felice como 
são as cores, fazendo uso do corpo, dos sentidos, 
do movimento e da natureza para as suas 
comparações. Leva a mão de Felice à árvore, para 
“sentir o marrom”. O foco é nas mãos. Pode-se 
estabelecer um paralelo com a saída da caverna 
(Platão). Felice é o primeiro que começa a sair da 
caverna, graças a Mirco. 
 
 

 

 
 

Ouvidos atentos. As mãos tocam o gravador com 
curiosidade, com energia, com entusiasmo. Trata-se 
da última parte da cena na qual Mirco é posto de 
castigo no dormitório, e sai bagunçando o mesmo, 
até encontrar o gravador. A partir deste encontro, 
começa uma reconfiguração – mesmo que tímida de 
suas relações com a cegueira e com o próprio corpo. 
Ele começa a gravar sons sobre uma gravação já 
existente – a do Evangelho. É como se o 
determinismo presente na religião fosse, a partir de 
agora, superado pelo corpo de Mirco. Ironicamente, 
seu corpo será “transubstanciado” (conceito 
cristão). Doravante, ele será carne do mundo 
(Merleau-Ponty). Enquadramento: primeiro plano, 
normal, frontal. 
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Mirco começa, junto com Felice, a experimentar os 
outros sentidos. Transforma a tabuinha da escrita 
em braile, utilizando a fita com os sons que ele 
gravou. Reconfiguração de sua limitação. Uma 
reinvenção a partir da norma. Explora espaços que 
não são seus. Vai à sala dos professores e rouba 
uma fita. A norma o leva a produzir – mas fora 
daquilo que ela esperava que ele produzisse.  

 
 

 

 
 
 
 



203 
 

 

 

Na primeira imagem, Mirco começa a usar o gravador 
dado pelo professor. Seu rosto manifesta empolgação, 
e suas mãos se movimentam rapidamente, para 
produzir o som, como as mãos de um pianista; na 
segunda imagem, que vem logo após a cena da aula de 
piano com o professor, ele toca as notas fá-sol-la no 
piano – como o professor havia ensinado mas que, na 
aula, ele não havia tocado. Fica pensativo e depois 
sente o som de suas cordas. Na terceira imagem, ele 
maneja as cordas do tear, formação obrigatória da 
escola. Nesta cena, a trilha sonora é de uma peça de 
piano. É mais um sinal de que, pelo corpo, sobretudo 
pelo som, Mirco começa a transformar a sua relação 
com a cegueira. Produz para além da norma. Atenção 
para os enquadramentos em plano detalhe, normal, 
perfil. 
 

 
 

 

Tons escuros e sombras contrastam com a clareza que 
emana do gravador. Após ganhá-lo, Mirco começa a 
gravar com Francesca e, depois, por necessitar de 
outras vozes, outros sons, com os outros meninos. 
Todos se reúnem ao redor do gravador e estão 
surpresos pela beleza dos sons gravados. Há clareza 
ao redor do instrumento. Enquadramento: plano 
médio, plongée. 

- Como você teve essa ideia? 
- Mirco: É assim que fazem nos filmes. 
- Menino: Eu também gostaria de ir ao cinema. 
- Fellice: Mas não dá pra entender nada. 
- Mirco: Todos podem ir ao cinema, mesmo se 
não podem ver. Você entende o filme, mesmo 
assim, por causa dos sons e das palavras.  
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Alternam-se imagens da apresentação dos meninos 
para os pais e imagens dos espaços da escola. A 
escola corresponde ao castelo no qual eles estão 
presos, e as imagens dos espaços da escola 
correspondem ao bosque assustador pelo qual eles 
têm de passar para conseguir fugir. As imagens 
sucedem-se do interior ao exterior: dormitório, salas 
de tecelagem, corredores e porta de entrada do 
colégio; do interior do castelo (da história) para fora. 
Cada vez mais, há mais luz. A porta da escola, na 
última cena, abre-se e deixa a luz entrar. No fim da 
o filme, é em torno do espaço – de seus corpos 
reinventados e do espaço escolar – que o foco se 
centra. Uma parte das falas corresponde a uma 
adaptação do diálogo que Mirco e Francesca 
tiveram com Ettore, no dia em que eles fugiram da 
escola. O dragão, provavelmente, corresponde ao 
diretor, “com sua expressão terrível”.  O branco/luz 
que toma conta progressivamente da cena, no fim 
do filme, se contrapõe ao negro/escuridão do início 
do filme, quando Mirco chegou na escola.  
 
 

- Narrador: Havia rumores misteriosos. Tudo, no 
bosque, lhes dava medo. Os irmãos mais velhos 
não dava atenção ao que o mais novo dizia. 
Crianças não podem voar – ele disse. Mas o 
irmão menor começou a tentar todo dia, 
enquanto os outros pensavam sobre como 
podiam fugir do castelo.  
- Menino: Poderíamos usar uma corda e descer 
pela janela. 
- Menino 2: Mas se o dragão nos vir enquanto 
escapamos? Ele vai nos atacar. 
- Menino 1: Mas como faremos para enfrentar o 
dragão, se só de olhá-lo nos paralisamos de 
medo? 
- Irmão menor: Fechamos os olhos, assim não 
o veremos.  
- Menino 1: De fato, porque conhecemos muito b 
em o caminho deste bosque, mesmo sem olhar. 
Se usarmos vendas, o dragão não nos fará mais 
medo com sua expressão terrível.   
- Narrador: Só o irmão pequeno não teve medo. 
Pegou Elisa pela mão e abriu a janela da torre. 
Os dois pularam no espaço, e se transformaram 
em duas belíssimas gaivotas brancas.  
- Menino 2: Vocês viram? Eles podem voar. Não 
é impossível! 
- Narrador: Todos decidiram segui-los. E um 
após o outros tornaram-se, através da mágica, 
em gaivotas brancas. 
- TODOS: E foi assim que os 15 meninos e a sua 
irmã voaram para muito longe, e viveram felizes 
pelo resto de suas vidas.  
 

 
 

Novamente, a claridade dos campos da Toscana, 
como na primeira cena. Contra as expressões e 
corpos paralisados de seus amigos, que não sabiam 
como reagir à nova situação de seu velho amigo, 
Mirco mostra o movimento e a habilidade que 
adquiriu. 

- Mirco: Regras são regras. Eu cheguei por 
último, então está comigo [a venda]. 
Mirco “obedece às regras”, mas agora ele 
modificou o modo de relacionar-se com elas, 
graças à nova relação que ele criou com seu 
próprio corpo.  

3.2 INSTITUIÇÃO  
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Aflição no rosto da mãe de Mirco. Alguma esperança 
nos frágeis sorrisos do pai. Apatia completa da parte 
do diretor. A escuridão se completa nas vestes das 
freiras e do próprio diretor. Movimentos calculados. 
Quadrados no armário, na porta, na mesa: uma 
espécie de gradeamento no cenário. O que Mirco 
poderá fazer está limitado, gradeado. 
Enquadramento: plano médio, normal, perfil.  
 
 

- Pai: “O importante é que ele possa terminar a 
escola elementar, depois ele poderá escolher o 
que ele gosta de fazer.” 
- Diretor [sobre a futura profissão de Mirco]: “O 
problema não é mais o que ele gosta de fazer, 
mas o que ele pode fazer. (...). A coisa mais 
importante é que vocês procurem aceitar o que 
aconteceu. De outro modo, não poderão ajudá-
lo.” 
- Mãe de Mirco [com voz hesitante]: “Mirco gosta 
de uma luz acesa ao lado da cama, pois tem 
medo do escuro... Mesmo agora. Uma luz acesa 
não vai incomodar os outros meninos, vai?” 

 

 
Cena quase monocromática. O diretor e a principal 
freira ao centro – esta, de mãos postas; aquele, com 
as mãos juntas – ladeados pelos alunos. Os corpos 
dos superiores são rígidos. Os únicos corpos bem 
delineados são os seus. Todos os meninos estão 
desfocados, e suas cabeças demonstram uma 
postura de submissão. Cada um ocupa o seu lugar 
no espaço. Os superiores assumem a 
responsabilidade de traçar aquilo que eles devem 
ser, o seu destino – já que se trata de meninos 
cegos, sem muitas oportunidades no que diz 
respeito às escolhas para o futuro. 
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Primeiro dia de aula de Mirco. Aula de Geografia. O 
professor demonstra empatia, toca na sua mão para 
ajudá-lo a usar a tabuinha de escritura para cegos, 
ensina-o a sentir o espaço. Mirco empurra a 
tabuinha. Ele se nega a fazer a atividade de toque 
nas plantas, para aprender sobre as estações, pois, 
segundo ele, ele vê. O professor se aproxima 
novamente, e conversa de modo afetuoso com 
Mirco. Abaixa-se. Os enquadramentos revelam isso 
(de primeiríssimo plano  na segunda imagem, de 
primeiro plano na primeira e na terceira).  

- Mirco: Eu não preciso. Eu vejo. 
- Professor: Eu também vejo. Mas não é 
suficiente. 
(Fala sobre os outros sentidos: cheirar a flor, 
tocar a neve, escutar a música). 
- Professor: Você tem cinco sentidos, Mirco. Por 
que usar só um? 
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O professor se reúne com os alunos ao redor do 
piano, como eles se reuniram com Mirco ao redor 
do gravador. Na cena, há claridade – apesar do 
fundo escuro, das roupas escuras, da cegueira.  

 
 

 

Mirco é o primeiro que se dispõe a tocar no piano. 
Toca notas aleatórias, contra a fórmula que o 
professor havia ensinado (fá-sol-la). Todos se 
divertem. O professor ri e brinca com ele. Há 
proximidade. Há clareza em ambos os rostos. 
Enquadramento: primeiro plano, normal, frontal.  

 
 

 

Expressões de enfrentamento, à mesma altura, na 
sala do diretor, com o gravador sobre a mesa. O 
diretor não sai de seu lugar institucional – por trás da 
mesa de diretor – até o fim da discussão. Seu discurso 
reforça a sua posição espacial, sinal de sua 
autoridade. À sua frente ele tem o instrumento que 
rasurou as regras das quais ele se orgulha, e um 
professor – que supostamente deveria representar e 
fazer valer as regras institucionais – que também 
quebrou as mesmas regras, já que deu o gravador 
para o menino.   
 

O diretor entrega as gravações ao professor. 
- Professor: Você ao menos as escutou? 
- Diretor: Estamos no fim do ano, don Giulio, 
não tenho tempo a perder. 
- Professor: Mas não é tempo perdido. Algumas 
vezes ele exagerou, eu sei. Mas ele tem um 
modo pessoal, único, de se aproximar das 
coisas, descobri-las e descrevê-las, 
completamente diferente em relação aos 
outros. Não há nada de errado nisso. 
- Diretor: Esse colégio tem quase 100 anos. Em 
todo este tempo, a vida aqui se transcorreu 
tranquilamente, sem nenhum problema. Você 
sabe por quê? Porque nós, aqui, temos regras. 
Para algumas pessoas, pode parecer estúpido 
e antiquado. Mas são as regras que permitem 
a esses menino ter uma garantia de vida lá fora, 
quando terminam a escola.  
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- Professor: Esses menino não veem, é 
verdade. Mas estão vivos! São cheios de 
entusiasmo, de imaginação. Nós não lhe 
ajudamos se não lhes damos a liberdade de 
exprimir-se... 
- Diretor: ... de se machucarem. 
- Professor: Por que não? Eles aprendem assim 
também.  
- Diretor: Você passa um tempo com eles. Eu 
sou um deles. A liberdade é um luxo que nós, 
cegos, não nos podemos permitir.  
- Professor: “Nós, nós”... Eu sei qual é o seu 
problema. Há 30 anos você podia ver. Não 
esteve aqui dentro quando era criança. Estava 
fora. Teve a possibilidade de estudar, de viajar. 
Por que quer negar a esses meninos as 
possibilidades que você teve? 
- Diretor: Porque eles não as têm! São cegos! 
- Professor: Talvez porque você as nega a eles.  
- Diretor: Acabou? 
- Professor: Fui eu quem deu o gravador a 
Mirco.  
- Diretor: E você acha que eu não sabia? Você 
fez muito mal. De todo modo, isso não justifica 
o comportamento destes meninos. A 
indisciplina de um talvez não ponha em risco o 
bem de todos.  



210 
 

 

 

 
 

Don Giulio, mais uma vez, quebra a norma do espaço 
escolar. Aproxima-se de Mirco e senta-se ao seu lado 
(não sente no lugar do professor). Fala-lhe ao pé do 
ouvido. Enquadramento de plano geral seguido pelo de 
primeiríssimo plano (contraposição).  

- Professor: Escuta, Mirco. Escuta. Tu, dentro 
de ti existe alguma coisa de especial. Uma 
coisa única. Prometa-me, Mirco, que, fora 
daqui, você não vai deixar ninguém tirá-la de 
você... Espero que você possa continuar a 
estudar. 
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 Don Giulio fala com Concentinna: 
- Professor: A que serve esta escola? Nós 
ensinamos esses meninos a empalhar uma 
cadeira, a nos obedecer. Orgulhamo-nos 
porque faremos deles bons tecelões ou 
telefonistas. Mas você sabe o que fazemos, 
de verdade? Tolhemos-lhe a coisa mais bela 
que eles têm dentro de si nesta idade: seus 
sonhos. 
- Concentinna: Don Giulio, eu não sou 
educada. Eu não entendo isso. Mas se isto 
não te agrada, porque não demonstra isso a 
eles? 
- Don Giulio: Eu queria que fosse fácil assim, 
mas não sou eu que mando aqui. Existe um 
diretor.  
- Concentinna: Sim, eu sei. Mas se ninguém 
o disse isso, não saberá que está errando. Se 
você está convencido disso, faça-o. Lembre-
se, don Giulio, que na vida é preciso sempre 
dizer o que sentimos lá dentro.   

3.3 ESPAÇO 

 
 
 
 
 
 

Na cena de entrada no Instituto Cassoni, percebe-
se a escuridão que vem do interior do prédio. Tal 
prédio é alto, com grandes imagens de santos. Uma 
estrutura conventual. As paredes dão sensação de 
frio, reforçada pelos tons de azul. Enquadramento: 
plano geral. 

 

 

Modelo clássico de organização da sala de aula 
(mesmo os alunos sendo cegos). Segue a estrutura 
carceral explicada por Foucault em Vigiar e Punir. A 
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mesma organização pode ser observada na oficina 
de tecelagem (ver imagem mais acima, nas últimas 
do tópico sobre o sujeito). Detalhe: há cartazes 
espalhados pela sala, mas para que eles servem, se 
os alunos são cegos? 

 
 

Arquitetura claustral. A maior parte das roupas dos 
meninos é da mesma cor do hábito das freiras: 
preto. O preto eclesiástico significa morte para o 
mundo.  
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ROTEIRO 2: SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS 
 

Título: Dead Poets Society 
Local/Ano: Estados Unidos, 1989 
Direção: Peter Weir 
Gênero: Drama  
Duração: 128 min 
Idioma: Inglês 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: O filme desenvolve-se na tradicional e conservadora Welton Academy, em 1989. 
Um grupo de jovens, com projetos de vida já traçados por seus pais, conhecem um novo professor 
de literatura inglesa. A partir de então, seu modo de pensar e de viver se transforma. 
Foco narrativo: Narração objetiva, centrada na relação do Sr. Keating com seus alunos, 
especialmente sete dentre eles: Neil, Todd, Charlie, Meeks, Pitts, Overstreet e Cameron. 
Cenário e Figurino: O cenário explora as estruturas físicas da escola e a bela natureza que lhe 
circunda. Outros locais são a casa de Neil, a escola e a casa de Chris, bem como o teatro. O 
figurino na escola é clássico, composto das fardas dos alunos (mesmo nos momentos esportivos). 
Os professores também se vestem de modo formal (terno e gravata). 
Trilha sonora/sonorização: O som do clarinete escocês aparece no início e durante o filme. A 
música acompanha ações e emoções dos personagens.  
Fotografia e Câmera: Há diversos enquadramentos abertos, para mostrar o cenário, bem como 
planos americanos, mostrando os olhares entre professor e alunos. Vemos também 
enquadramentos médios, quando o professor está com um grupo. Normalmente, a fotografia 
acompanha as estações do ano, variando as cores conforme a situação psicológica do grupo. 

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento: Há a ruptura das categorias carcerais do espaço escolar, através do 
movimento. O professor quebra a horizontalidade, aproxima-se dos alunos, toca-os. Os novos 
movimentos do corpo manifestam uma nova maneira de ser que, ali, está em vias de formação. 
Corpo e Tempo: Há três relógios no filme: o da capela do colégio; o da parede da escada; o de 
Todd, que aparece no início do filme. O tempo é muito importante no filme: tanto o cronológico 
quanto o das estações do ano. Elas acompanham o desenvolvimento do enredo e a situação dos 
personagens.  
Corpo e Estesia: A reconfiguração dos sentidos inicia pelo contato com a poesia, através das 
aulas de literatura do Sr. Keating. A partir de então, o modo de pensar e agir dos alunos começa 
a se transformar, até chegar ao próprio corpo, que assume outras posturas: Neil tem a coragem 
de representar; Todd sobe na mesa; Charlie pinta o rosto, tórax e muda de nome; Overstreet 
manifesta sua paixão por Chris através do corpo. Eles fazem, docemente, ao longo do filme, um 
percurso que vai das palavras ao corpo. Nesse caso, as imagens evocadas pela poesia foram o 
veículo para a transformação da vida, no corpo. A cena de Todd e Keating, na sala de aula, é 
uma imagem da estesia do corpo nesse filme: mistura, reversibilidade dos sentidos (olhos 
fechados fazem surgir novas imagens), libertação de Todd. 
Corpo e Instituições: A escola e a família aparecem como duas instituições extremamente 
pesadas neste filme. Acopladas, eles cooperam juntas para a disciplinarização dos jovens, para 
a docilização dos seus corpos, que devem ser úteis ao sistema (boas notas, para entrar na 
universidade e alcançar um bom status social). A resistência à instituição é apresentada de 
maneira estética, por meio das aulas de literatura do Prof. Keating. Por fim, a instituição parece 
esmagar as singularidades e os desejos de emancipação, mas há uma semente que fica plantada 
no meio dela, e que mesmo o seu poder institucional não consegue destruir. Onde há poder, há 
resistência.  
 

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 
 

3.1 SUJEITO 
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ASPECTOS VISUAIS 
Atenção às vestes: fardas, condecorações, crachás. 
O sorriso triste de Neil após as advertências de seu 
pai. 

ASPECTOS VERBAIS 
 
 

 
 

 

 
Os primeiros olhares em direção ao Sr. Keating, 
quando ele anuncia que pode ser chamado de 
“Meu comandante”. Por trás dos olhares, fotos das 
turmas antigas.  
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Imagem (foto) e olhares atentos. Distâncias 
temporais. Algumas semelhanças expostas pela 
fala de Keating. Na primeira aula, Keating já se 
desloca das palavras (do quadro, dos livros, das 
notas) para as imagens (da poesia – mesmo usando 
o livro – e das fotos do passado). A primeira lição 
é a do olhar (primeira imagem). Aproximam-se 
para “escutar” (segunda imagem). Há uso dos 
sentidos, do corpo. 

Após a leitura de um poema que 
apresenta o tema “carpe diem”, Keating 
mostra a foto das turmas do início do 
século XX aos rapazes. Chama-os para 
olhar os “rostos do passado” mais de 
perto (diz que eles passam muitas vezes 
ali, mas nunca os olharam 
atentamente). Lembra-lhes que eles não 
são muito diferentes deles: mesmo corte 
de cabelo, mesmos hormônios, crendo-se 
invencíveis, destinados à grandes coisas, 
olhos cheios de esperança... tudo isso 
como os rapazes que agora estão a olhar 
para eles. Pede para eles se 
aproximarem mais, para serem capazes 
de ouvir o sussurro do legado deles 
para os jovens de hoje. Ele mesmo 
sussurra o “carpe diem”. Esse é o legado. 
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Anderson copia o mote carpe diem em seu 
caderno. Relógio ao lado (relógio que ele olha na 
primeira cena no quarto). Ao lado dos muitos livros 
de ciências exatas, um trecho de um poema. Há 
luz sobre o escrito. Escutam-se os ponteiros do 
relógio, para o qual ele olha. Estaria mesmo 
“aproveitando o dia”? Suspira e arranca a folha 
escrita. Amassa-a, joga fora e pega o livro de 
Química.  

 

 

 
A “representação” do poema, que Keating chama de 
excremento. Arrancar a escrita. Toda a introdução é 
arrancada pelos alunos. Transformação do modo de 
pensar a escrita, a relação escrita X realidade.  
 

DIZ QUE NÃO SE PODE COMPREENDER O 

POEMA A PARTIR DE UMA LÓGICA ASSIM 

RESTRITA, COMO SE FÔSSEMOS INSTALAR 

CANOS. PEDE QUE OS ALUNOS ARRANQUEM A 

PÁGINA. DIZ QUE ISTO É UMA BATALHA, E AS 

VÍTIMAS PODEM SER AS ALMAS E OS 

CORAÇÕES. 
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Meeks, que acompanhou toda a leitura copiando os 
gráficos feitos pelo professor do quadro, usa uma 
régua para rasgar as páginas do seu livro. Hesita em 
fazê-lo. Ele gosta dessa lógica, sente-se bem com 
ela.  
 

 

 
 
 

A introdução à poesia vai para o lixo. O que ele diz 
liga-se à imagem. O que ele propõe é um outro 
modo de viver o aprendizado: pensar de outro modo, 
saborear, olhar, enfim, usar os sentidos.  

Keating diz que, nas suas aulas, não vão 
medir poesias, mas aprender a pensar 
por si mesmos, a saborear palavras e 
linguagem. 
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Primeira noite antes de partir para a caverna, para a 
primeira reunião da nova Sociedade dos Poetas 
Mortos. Sobre a mesa: o livro “Cinco séculos de 
poesia”, uma máquina de escrever, papéis 
amassados, os livros das disciplinas e uma lanterna. 
Escritura, poesia, luz, imagem.  

  

 
Primeira noite na caverna. Luz vinda de fora, luz das 
lanternas, tentativa de fazer uma fogueira que não 
funcionou. Comparação com a caverna de Platão.  

Leitura da mensagem de abertura 
(trechos de Thoreau): “Fui para a floresta 
para buscar a liberdade, para sugar o 
tutano da vida; para quando morrer, não 
descobrir que não vivi.” 
  

 
Anderson começa a escrever o seu poema. 
Rabiscos, rascunhos, correções. Ênfase na palavra 
SONHO. 
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Keating dispõe os alunos em fila indiana, mas não 
como acontece nos outros filmes. Não é uma 
estratégia disciplinar. Ele reconfigura essa 
estratégia ao fazê-los ler frases de encorajamento, 
de emancipação. Pede para escutar a música 
enquanto leem as frases. Corpo, música, escritura, 
movimento, todos os sentidos se misturam naquelas 
frases que eles leem. 

 

 
 

Música na caverna. “Fazer mais, ser mais”, diz 
Charlie nos intervalos de sua performance.  
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O conjunto de secretaria jogado ao vento. Vemos as 
folhas caindo, o relógio da capela, a noite e o riso de 
Todd e Neil. Todd foi capaz de fazê-lo. A escrita que 
ele usa agora – a de suas poesias – não depende 
mais dessa antiga escrita, a da lei que rege o 
pensamento de seus pais, por exemplo. Ele 
reconfigurou a escrita. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Na caverna, Charlie pinta seu rosto, que está 
iluminado pela lanterna de alguém. Ao fundo, a luz 
do “deus da caverna”. Também Charlie se 
transformou. Ele evoca a característica de 
“experimentação” da SPM,  e diz que escreveu um 
artigo defendendo a admissão de meninas na 
escola. Assim, soma-se a Neil (o papel de ator), 
Todd (vencer a timidez) e a Overstreet (a luta pelo 
seu amor) nas transformações de si.  

 

3.2 INSTITUIÇÃO  
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Abertura do ano acadêmico. Os lemas da escola. 
 

 
 

  

Percebe-se que há alunos que entram na escola 
ainda crianças. Isto nos lembra os exércitos e 
seminários, onde os meninos entravam bem cedo e 
saíam formados, numa estrutura de 
internato/enclausuramento. 

O diretor anuncia: “A luz do 
conhecimento” 

  
 

Os professores ocupam o lugar do clero no espaço 
da igreja; o diretor fala do púlpito. 

Ênfase nos números da escola: números 
de graduados e de aprovados nas 
melhores universidades (75%). 



222 
 

 

 

   
Olhares para o diálogo entre pai e filho (exceto 
Anderson, que ajusta o horário de seu relógio). 
Cores escuras e tons neutros na imagem.  

O pai de Neil vai ao quarto para dizer que 
ele estava com muitas atividades extra-
curriculares e que decidiu que ele sairá 
do jornal da escola esse ano. 
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Imagens das primeiras aulas de Química, Latim e 
Trigonometria, respectivamente. Muitos livros, 
repetições das declinações e punições em notas, 
respectivamente. Métodos tradicionais.   

 

 
Na primeira aula, o Sr. Keating já perturba o espaço 
e leva os alunos para fora da sala. Plongée, plano 
aberto.Vemos três dos quatro pilares expostos nos 
estandartes.  

 

  
A funcionalidade do espaço é violada por Keating. 
Os alunos hesitam em sair, mas ele os chama todos 
ao redor dele, para contar um segredo. Abaixa-se. 
Fica mais baixo que os alunos, inclusive. A 
horizontalidade também é violada. Todos olham-no 
atentos. 

 O segredo é que não escrevemos poesia 
porque é bonitinho, mas porque somos 
humanos e a humanidade está 
impregnada de paixão. Não nega a 
importância dos negócios, da medicina. 
São necessários. Mas a poesia, a beleza, 
o romance, o amor, são as coisas pelo 
que vale a pena viver. Cita Withman: a 
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pujante peça continua e você pode 
contribuir (para ela) com um verso. Qual 
será o vosso verso? 

 
Prof: Você se arrisca muito encorajando-os a serem 
artistas. 
Keating: Não estamos falando de artistas, mas livre 
pensadores. 
Prof.: Livres-pensadores aos 17 anos? 
(...) 
Prof.: Mostre-me um coração livre de sonhos loucos 
e eu te mostrarei um homem feliz. 
Keating: Só nos seus sonhos os homens podem ser 
verdadeiramente livres. Sempre foi assim e sempre 
será. 
Georges pensa que Keating está citando alguém, 
mas a frase é dele mesmo. Para os que se baseiam 
na autoridade das falas alheias e legitimamente 
reconhecidas, ser livre pensador – como Keating 
tornou-se – é quase impensável. Atenção para a 
relação com o sonho/imaginário em Foucault. 

Prof. de Latim: Você se arrisca 
encorajando-os a serem artistas. 
Keating: Não estamos falando de artistas, 
mas de livres pensadores.  
Prof.: Livres-pensadores aos 17 anos? 
(risos) 
Prof 
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Troca de olhares entre o Mr. Keating e Anderson. 
Mr. Keating percebe o quão nervoso ele fica quando 
uma pergunta é direcionada a ele, e imediatamente 
pergunta a outra pessoa.  

Keating: Para que a linguagem se 
desenvolveu? 
Neil: Para comunicar. 
Keating: Não! Para cortejar as mulheres.  

 

 
Mais uma vez, violação do espaço funcional da sala. 
Há sorrisos, não há tensão – como nas aulas dos 
outros profs – em torno do professor. Mr. Keating 
está sem o terno, como normalmente estão os 
outros professores.  
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Na cena seguinte, Mr. Keating sobe à mesa, 
violando novamente o espaço escolar, a disciplina, 
o “decoro” do professor. Dá “mau exemplo” aos 
alunos. Há luz ao seu redor. Todos os alunos olham 
para ele. A câmera toma a posição do professor e, 
depois, a dos alunos. Depois eles tomam o lugar do 
professor e têm a sua visão da sala.  

Por que estou aqui? Porque devemos 
lembrar que devemos olhar para as 
coisas de um jeito diferente. Mr. Keating 
ainda refere-se ao fato de, quando lemos, 
não devemos ter em mente o que o autor 
pensa, mas o que nós pensamos (Mr. 
Keating articula palavra, imagem, 
pensamento num só ato-Estesia). 
“Ousem avançar e encontrar novos 
pontos de vista (new grounds)”. 

 

 

Toque, impulso, um jato de confiança em Anderson. 
Toma-lhe pelo braço e leva-o ao centro da sala, para 
que grite “yawp” e leia o seu poema. Mas é mais que 
isso: para que pare de pensar que o que tem dentro 
de si é sem valor e inútil. Mistura de sentidos, 
paradoxo (descrever, de olhos fechados, o que vê). 
O movimento circular da câmera centra-nos na 
relação Keating-Anderson, numa doce violência. De 

Em um dado momento, pede para que 
feche os olhos e descreva o que vê. 
Anderson diz que a imagem de Walt (a 
foto que estava acima do quadro da sala 
de aula) está ao seu lado. “Não pense, 
responda”, diz Keating. Ele sugere uma 
outra lógica, um outro modo de perceber 
o mundo ao redor, que não é o do 
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início, ele tem medo e hesita. No fim, Keating 
contempla a obra de suas mãos (quase literalmente, 
pois ele lhe fechou os olhos com as mãos, abrindo-
os para a imaginação e a poesia). De olhos 
fechados, sem medo, Anderson continua, agora 
sozinho, e segue a recitar sua poesia, que toca seu 
corpo, sua boca, seu olhar.   

pensamento “tradicional”, formal. No fim, 
Keating diz: “Não se esqueça disso”. 

 
 

Mais uma prática corporal: futebol. As cenas são 
acompanhadas por uma ópera. Keating assiste ao 
jogo e mexe os braços, como o regente de um 
concerto, como se regesse os corpos daqueles 
adolescentes à sua frente. No fim, é carregado por 
eles. As árvores foram uma cortina por trás deles, 
com o sol a se pôr e a estender os seus últimos 
raios. 

 

 
 

Mais uma perturbação no espaço escolar. Diante da 
tradicional estrutura física da escola, práticas 
pedagógicas diferentes, que fazem uso do corpo, 
modificam a relação com o espaço. É como a 
peripatética, de Aristóteles. Mas, do alto, o “olho do 
poder”, como no panóptico, observa as 
transgressões. 

“Não há classificações, rapazes. Somente 
andem.”, diz Keating. O prof mostra que 
cada um começou com o seu passo, e 
depois ficaram iguais. Quis mostrar o 
quanto é difícil manter as próprias 
convicções diante dos outros. “Eu quero 
que vocês encontrem a própria maneira 
de anda”, diz o prof. 
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Punição física em Charlie após a sua publicação 
clandestina no jornal. 

 

 
 

Olhar severo do diretor em direção a Keating. Em 
frente à janela de onde se pode ver o pátio no qual 
ele deu sua “aula diferente”. 

O diretor lembra a Keating que, na idade 
desses meninos, não se pensa por si 
mesmo. Questiona os métodos “não 
ortodoxos” de Keating. “Prepare-os para a 
universidade e o resto virá”, diz. 

3.3 ESPAÇO 
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O local de reunião dos alunos e professores é na 
capela da escola.  

 

 
Dormitórios. No quarto, eles podem se comportar e 
falar como e o que pensam. Fumam escondido.  

Os alunos substituem, em segredo, os “4 
pilares” (tradição, honra, disciplina e 
excelência) por travesti, horror, 
decadência e excremento. Falam sobre 
passar cola e sobre o peso que Anderson 
terá sob as costas, já que seu irmão 
ganhou o prêmio de mérito (melhor 
aluno). Dizem que será “o inferno” para 
ele (“bem-vindo ao inferno”).  

 

 
A escola possui um vasto terreno, com belas 
paisagens. Quando o relógio da igreja bate as 17h, 
o som faz as aves voarem. Uma sequência de cenas 
com pássaros se segue.  
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A câmera faz um contra-plongée em direção ao 
relógio da torre da igreja. 

 

 
Sala de aula e sua estrutura espacial funcional.  

 
Banheiros coletivos. Mesmo as toalhas e as roupas 
íntimas (ao menos os shorts de banho) são 
uniformizadas. 

 

 
Relógio marca perto das 17h. Ao lado, fotos das 
turmas passadas, em posições típicas (em 
pé/sentados alinhadamente).  
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Refeitório. Corps alinhados igualmente. Cabeças 
inclinadas. Oram. Mesa dos professores é separada 
da dos estudantes. 

 

 

 

 
Práticas corporais: remo, futebol (ao fundo), 
esgrima. O exercício físico parece ser incentivado 
na escola. Enquanto isso, os meninos têm sucesso 
em fazer seu aparelho de rádio funcionar, e dançam 
escutando música. É interessante que eles só 
conseguiram essa transgressão (aparentemente, 
era proibido ter um rádio) graças aos conhecimentos 
adquiridos. Pelo próprio conhecimento, dentro do 
sistema, eles perturbam a ordem. (Foucault fez 
isso) 
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Imagem que se segue ao anúncio da morte de Neil. 
Inverno. Neve, cinza, monocromático, árvores sem 
folhas, sem vida. 
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ROTEIRO 3: ESCRITORES DA LIBERDADE 
 

Título: Freedom Writers 
Local/Ano: Estados Unidos, 2007 
Direção:  
Gênero: Drama  
Duração:  
Idioma: Inglês 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: O filme passa-se no ano de 1994, numa escola da periferia de Los Angeles/EUA, em uma área de 
tensão entre gangues que lutam pelo território, com base em clivagens identitárias como pertencimento étnico 
e racial. Baseia-se nos relatos escritos pelos alunos da sala 203 da Woodrow Wilson H. S., que tinham entre 14 
e 15 anos. Uma nova professora de inglês, XXX, chega à escola naquele ano.  
Foco narrativo: Narração subjetiva, a partir dos relatos dos alunos sobre a modificação que passaram a exercer 
sobre si mesmos, graças aos métodos pedagógicos e à insistência da nova professora de inglês, Erin Gruwell. 
Cenário e Figurino: O enredo se passa no interior da escola e nas ruas do bairro, onde os alunos viviam as 
tensões entre as gangs. O figurino centrou-se nas vestimentas das tribos de adolescentes do início dos anos 
90, de acordo com seu pertencimento étnico (negros, asiáticos, brancos, latinos). 
Trilha sonora/sonorização: Há uma forte presença do rap e dos ruídos dos alunos.  
Fotografia e Câmera: Muitos enquadramentos focalizam-se nos olhares entre professora e alunos(as). 
Geralmente planos americanos.   

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Sentidos/Estesia: Há presença de ritos de iniciação à vida de gangue, por meio da violência corporal. 
A partir da leitura, inicialmente sobre um garoto de gangue, e posteriormente O Diário de Anne Frank, os 
estudantes começam a vislumbrar outra vida para si, para os seus e para o mundo. A literatura transforma os 
sentidos pré-existentes em suas vidas. Eles começam, a partir das palavras, a criar novos sentidos, a mudar a 
postura na escola, a sonhar com outra vida, graças à literatura. Aprenderam a escrever a liberdade na própria 
vida. 
Corpo e Movimento: Há o movimento das agressões, das fugas, das brigas na sala; mas também o movimento 
do corpo que dança, todos juntos, manifestando o afeto. 
Corpo e Tempo: Não há presença de relógio na escola. Porém, há o tempo da permanência da Sra. G com 
eles, que é prolongado graças ao seu sucesso. Há o tempo de cada personagem para modificar-se, para criar 
novas percepções sobre si. 
Corpo e Instituições: A instituição já havia condenado os alunos das “turmas de integração” ao fracasso 
escolar. Era-lhes negado o acesso aos livros. Não passavam de marginais falsamente incluídos na escola, para 
dar prestações ao Ministério da Educação. Sra. G luta contra a instituição para poder fazer o seu trabalho como 
pensa. Apesar do esforço da coordenadora, ela consegue permanecer mais tempo com seus alunos.  
 

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 

3.1 SUJEITO 
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ASPECTOS VISUAIS 
Um aluno asiático (Tito) desenha um negro (Jamal), 
enfatizando seus traços corporais (lábios). A partir 
daí, Irin começa a introduzir o tema do holocausto. 

ASPECTOS VERBAIS 
“Ele não entende que a escola é como a cidade, e a 
cidade é como uma prisão, dividida em várias secções, 
dependendo da tribo.” 

 

 

 
 

Eva chora ao evocar o porquê da dificuldade da 
vida deles, ao afirmar que a professora não 
entende nada sobre eles, e que a gramática que 
ela ensina é uma merda. 
 

 
IRIN: “SOU UMA PROFESSORA, E NÃO IMPORTA QUAL É A 

MINHA COR.” 
EVA: “TUDO TEM A VER COM A COR.” 

    

 

A multiplicidade de cores da sala, o branco perdido 
entre eles. Ele é o único que não está organizado 
em gangue, e objeto das acusações de dominação 
por parte dos outros, sobretudo de Eva. 

Irin pede para levantar a mão quem sabia o que 
significa o Holocausto. Só Ben (o aluno branco) 
levantou. Quando ela pediu para levantar a mão quem 
já havia sido baleado, quase todos levantaram. 
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A luz sobre o aluno, o diário na mão da professora. 
A cena evoca a escrita que produz ou se torna 
imagem, a imagem no que ela tem de mais real: a 
vida daqueles sujeitos. 

 

  
 

A escrita do diário, a memória da violência, a 
transformação da personalidade. Mistura entre 
imagem e palavras. 
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No museu, os alunos se deparam com as imagens 
dos judeus produzidas pelo regime nazistas, em sua 
intenção de inferiorizá-los.  

 

 

 

Olhares fixos nas imagens sobre o holocausto.   
 

 

  
O olhar no corpo, o olhar que observa o poder 
inscrito no corpo, inscrito em signos no corpo dos 
judeus do holocausto. Entre o corpo dos judeus 
perseguidos e seus corpos havia algo em comum: a 
violência.  
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O afeto, expresso no corpo, ultrapassou as 
fronteiras das divisões impostas pelas gangues. 

 

 
 

Dançam juntos na sala. O movimento dos corpos, 
agora, não é mais o da violência, mas o da alegria, 
do entretenimento, do prazer de estar juntos e lutar 
por um objetivo (trazer a Sra. Gieps para falar-lhes). 
Cores, movimento, alegria nos rostos. Vida. Mesmo 
Eva, a mais tímida e marrenta, entra na dança. 
Enquanto isso, as cenas da dança se alteram com a 
coordenadora levando notícias dos jornais locais à 
sala do diretor, falando sobre as mudanças 
ocorridas graças à professora. 

 

   
Eva olha ao redor do tribunal e pensa em tudo que 
aprendeu nos últimos meses a partir das aulas de 
inglês. Há angústia em seu olhar. 

Juiz: “O que você viu?” 
Eva: “Eu vi...” 

2.1 Instituição  
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Sra. Campbell, a diretora, olha para Irin, que 
gostaria de falar com outra pessoa para conversar 
sobre a utilização dos livros da escola. A diretora 
não queria emprestar aos alunos, se não eles 
voltariam estragados. 

Sra. Campbell: “Você não pode fazer alguém querer uma 
educação. O melhor que você pode fazer é ensiná-los a 
obedecer, a ter disciplina. Isso seria um grande feito 
para eles.” 

  

Os diários Irin cria um modo de se aproximar dos alunos: primeiro 
a dinâmica da linha vermelha, depois os diários. 

   
 

O ângulo em contra-plongée e enquadramento em 
primeiro plano mostra a autoridade do professor 
sobre Lebrac. Mas há luz. Suas vestes são mais 
claras (ao contrário das vestes dos profs de VCC, 
ME e LC). 
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Proximidade, toque, cumplicidade, confiança. Olhar 
de afeto de Erin. Câmera em primeiro plano. 

 

 
Troca de olhares, aproximação por meio da “cor” da 
pele, através da maquiagem.   

Aluna oriental: “Acho que eu tenho a sua cor.”  

  
A professora faz o gesto que os alunos fazem. Há 
cada vez mais proximidade entre eles. 
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O olhar penetrante de Erin em direção a Andre.  Erin: “Eu vejo quem é você. Você me entende? Eu 

posso ver-te. E você não está fracassando.” 

3.3 ESPAÇO  

 

   

Organização funcional, mas as categorias carcerais 
não exercem bem a sua função devido à divisão da 
sala em gangues. 

 

  
  

Pátio da escola, espaço de lazer mas também de 
violência das gangues. 
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Rompimento do espaço escolar. A linha vermelha 
uniu-os em muitos aspectos. O vermelho do sangue 
deles, dos amigos, dos familiares pedidos. O 
vermelho do sangue que eles têm de defender. 

 

  
 

O espaço da sala foi modificado: vemos cartazes e 
imagens nas paredes. No primeiro dia de aula do 
outono, a professora quebra o espaço funcional 
mais uma vez. Mas, desde o início, o espaço 
funcional estava rompido. Ela rompeu o espaço 
estabelecido pelas dinâmicas de poder presentes na 
sala estabelecidas pelos próprios alunos. 

 

   
 

No semestre do outono, o espaço da sala estava 
completamente modificado: flores nas janelas, mais 
cartazes, cadeiras nas laterais (e não na 
organização funcional). Os alunos estão misturados, 
empolgam-se com novidades. 
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ROTEIRO 4: SER E TER 
 

Título: Être et Avoir  
Local/Ano: França, 2002 
Direção: Nicolas Philibert 
Gênero: Documentário 
Duração: 104 min 
Idioma: Francês 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: O filme desenvolve-se em uma escola primária de uma pequena cidade do interior da França, 
chamada Saint-Ettiénne sur Usson. Numa mesma sala, estão alunos de várias idades e diferentes níveis de 
escolarização. Eles se dividem por mesas (os mais velhos numa mesa, os menores em outra). Há aulas de 
francês, matemática e outros momentos formativos, como cozinha, recreio e viagens de campo.  
Foco narrativo: Narração objetiva.  
Cenário e Figurino: O cenário mostra a escola e a natureza nos seus arredores, acompanhando as estações 
do ano. Mostra as ruas da cidade e a vida familiar de alguns alunos (a fazenda, as vacas, o trabalho manual, o 
interior da casa, a família ajudando os filhos com os deveres de casa). O cenário da sala de aula se desvela 
pouco a pouco ao longo do filme. Vamos descobrindo que há outras coisas além das mesas, cartazes e livros 
(há os brinquedos, o fogão, o aquário de peixes e outro de tartarugas, o sofá). O figurino é composto das roupas 
que os habitantes do vilarejo usam no seu cotidiano. 
Trilha sonora/sonorização: Há o barulho do vento na janela e que balança as folhas das árvores; há o som 
dos animais, dos sinos, dos pássaros, da chuva, dos trovões. Há o ruído dos alunos e algumas composições 
sonoras sem voz, que acompanham cenas de contextualização (o carro que leva os alunos à escola, a paisagem 
do exterior, um giro de 90 graus na sala, pela câmera).  
Fotografia e Câmera: Planos americanos que enfocam o aluno e o professor. O claro e o escuro predominam 
conforma o momento do dia. As cores das estações, na natureza ao redor da escola, são marcantes. 

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento: Há muito movimento, tanto dentro quanto fora da sala. Dentro, por fazerem diversas 
atividades (como cozinhar), eles não ficam só sentados. Levantam-se, movimentam-se. Fora, brincam. Há o 
contato livre com a natureza, tanto nos recreios quanto na aula de campo. Axel aparece mais de uma vez em 
sua bicicleta. 
Corpo e Tempo: O ritmo das crianças do vilarejo é marcado pelo trabalho cotidiano com a família e pela 
presença na escola. Não há relógios, mas os alunos ou aprendem a se orientar a partir das atividades realizadas 
(Jojo, no início do filme, se orienta a partir do almoço). O filme segue o ritmo das estações.  
Corpo e Estesia: O espaço diferenciado da sala de aula e a metodologia praticada pelo professor, que segue 
os alunos de perto e preocupa-se com eles, desperta neles uma outra relação com o conhecimento. As posturas 
e os gestos são importantes no estabelecimento de um outro sentido da educação, da relação professor-aluno 
e das relações destes últimos com o conhecimento.  
Corpo e Instituições: Há uma certa leveza na escola e no professor. O prédio é pequeno, o espaço é 
completamente diferente das escolas-ônibus ou prisões, o que torna o ambiente de aprendizagem muito mais 
confortável para as crianças. O professor exerce sua autoridade, mas não é um ditador. A aula é multidisciplinar. 
Há presença da família na escola e fora dela, ajudando os alunos em seus deveres, mas também realizando 
com eles os deveres domésticos. 
 

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 

3.1 SUJEITO 
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ASPECTOS VISUAIS 
O olhar e o lápis direcionados à escritura. 

ASPECTOS VERBAIS 

 
 

 
 

 

Mesmo fazendo uma atividade de colorir (isto é, 
leve), Jojo não consegue se concentrar bem, e tem 
sono. Dá um grande bocejo. Olhando para o 
professor, que lhe ameaça de não poder ir à 
recreação – já que não terminou a atividade – Jojo 
mostra aflição.  Interessante observar que a 
câmera não faz um plongée do professor em 
relação a Jojo, nem um contra-plongée deste em 
relação àquele.  Ela faz, ao invés, um 
enquadramento de ângulo normal, com um plano 
médio. 

Jojo não consegue terminar e quer ir para o recreio. O 
professor conversa com ele sobre o assunto e lembra 
que não foi esse o acordo feito.  
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As crianças também aprendem a cozinhar na 
escola.  

 

3.2  INSTITUIÇÃO 

  
Proximidade dos alunos. Atenção.  
 

 

 

Proximidade, atenção. Prof.: O que fazemos para dormir? 
Aluno (Axel): Fechamos os olhos... (algo na sala chama 
a atenção dele e ele desvia o olhar. O Prof chama a 
atenção para o livro).  
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Proximidade, atenção, voz mansa. O professor conversa com Jojo sobre o porquê de ir à 

escola. 

   
 
 

O professor brinca com os alunos na neve.  

 
 

 
 
 

 O professor dialoga sobre a briga entre Julian e Olivier. 
Em um momento, descobre que é o que Julian diz é 
mais grave, para Olivier, do que ele pode fazer com a 
força. Além disso, lembra que eles estão numa sala com 
crianças menores, e que eles precisam dar o exemplo.  
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A atitude de surpresa do professor diante da fala dos 
pequenos. 

Os pequenos dizem que, na sala, é o professor quem 
manda, não eles. Um dia, quando forem grandes, 
poderão mandar nos seus filhos. Se forem professores, 
poderão mandar nos alunos. Uns dizem que querem ser 
“como ele” (professor). Diferença em relação à Les 
Choristes, onde nenhum aluno queria ser professor. 

 
Proximidade, atenção à fala dos alunos. Quebra da 
horizontalidade. 

 
Pela primeira vez no filme, o produtor fala 
diretamente com o professor, que conta a sua 
história. Antes, ele estava cuidando do jardim. O 
produtor pergunta o porquê de ele ter se tornado 
professor. Desde criança, esse prazer de dar aulas 
existiu, e continuou quando adulto. Que não poderia 
fazer outra coisa. Que as crianças retribuem muito. 
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Fora da sala também há atenção e proximidade.  O professor pergunta sobre o pai de Olivier, e ele chora, 

pois seu pai está doente. 

 
O prof conversa pessoalmente com Nathalie (a 
menina introspectiva) também. Escreveu aos 
professores sobre a dificuldade dela em socializar. 
Toca-lhe quando ela chora. 

 

 
 

O afeto no último dia de aula.  
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O professor, as chaves, as muitas imagens, a sala 
de aula, o seu olhar emocionado para os alunos que 
se vão para outra escola ou para as férias. Sua 
respiração ofegante. O choro contido. 

 

3.3  ESPAÇO 
 

 
  

O exterior da escola, à noite, quando já não há 
ninguém, só o professor. 

 

 

 
A sala de aula. Não há a organização clássica, 
funcional, carceral. Imagens, livros, instrumentos, 
bonecos e até mesmo um aquário, um sofá e um 
fogão estão presentes na sala.  
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O espaço é ocupado segundo a idade e o nível de 
escolarização. 

 

 
 

A recreação   

 
No verão, o espaço escolar muda: eles estudam fora 
do prédio. 
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Aula de campo. O verde, os pequenos encantados 
com a visão a partir do trem e, depois, com o mundo 
ao redor. 

 

 
 

 
O novo pequeno aluno (Valentin) já estava a 
passear dentro da sala, quando o professor toma-o 
pela mão para apresentá-lo aos outros. Ele olha 
admirado para as coisas da sala, para seu espaço. 
Depois sente falta da sua mãe e chora. Julian o 
consola. 
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ROTEIRO 5: ENTRE OS MUROS DA ESCOLA 
 

Título: Entre les murs  
Local/Ano: França 
Direção: Laurent Cantet 
Gênero: Drama  
Duração: 128 min 
Idioma: Francês 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: O filme desenvolve-se num colégio da periferia parisiense, em 2008, numa turma de 
alunos entre 13 e 15 anos (4ème). O enredo acontece nas aulas de francês do prof. François Marin, 
que também é o professor responsável pela turma. Esta, como todas as turmas, é bastante diversa 
no sentido da origem étnica e geográfica de seus membros. Normalmente, os colégios da periferia 
são conhecidos pelos problemas de disciplina, e neste não é diferente. É em torno do problema 
disciplinar, sobretudo a partir da relação professor-aluno, que o enredo se situa. 
Foco narrativo: A narração é objetiva, seguindo o estilo de um filme-documentário. O personagem 
principal é o professor François, no qual a câmera foca-se a maior parte do tempo, apresentando 
seus anseios, tensões, sonhos, erros, acertos, decepções. 
Cenário e Figurino: O filme inteiro passa-se “entre os muros” da escola, estabelecendo a relação 
entre o controle espacial e o controle dos alunos por meio da disciplina. O filme mostra o fracasso 
dessa tentativa disciplinar, por meio da figura do aluno Souleymane, mas também um pouco de 
acerto, por meio do aluno Carl, que vem transferido de outra escola. O figurino é composta pelas 
peças de roupa do cotidiano dos alunos e dos professores. Nota-se que alguns os adolescentes 
usam determinadas roupas para afirmarem-se como pertencentes a determinados grupos (góticos, 
amantes do futebol ou do rap etc).  
Trilha sonora/sonorização: Não há trilha sonora, mas somente os ruídos provocados pelos sons 
dos alunos nos pátios e na sala de aula.  
Fotografia e Câmera: Há presença constante do enquadramento da câmera em primeiro plano, 
3/4, normal, focalizando nos rostos/olhares das pessoas que dialogam, sobretudo professor/aluno. 
As imagens parecem-me não ter um lugar tão privilegiado aqui (elas não são tão exploradas; os 
enquadramentos são sempre muito parecidos) mas sobretudo o aspecto linguístico, fazendo jus ao 
enredo do filme e, talvez, à sua modalidade de filme-documentário. Normalmente, a câmera evita 
um enquadramento no qual seja possível visualizar o rosto do professor e aluno ao mesmo tempo. 
Os enquadramentos são tão restritos quanto o espaço “entre os muros” da escola.  

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento: Os corpos são sempre indisciplinados em relação ao espaço ocupado na 
sala de aula. Suas posturas, gestos e olhares não são de atenção, mas, geralmente, de cinismo, 
rebeldia, agressividade, enfrentamento da autoridade. Em poucos momentos, há sorrisos sinceros. 
O professor faz o esforço de manifestar proximidade e afeto em alguns momentos. 
Corpo e Tempo: Passando-se na atualidade (2007), o filme nos mostra dilemas educativos de 
sempre, que persistem no tempo presente: a disciplina, o controle, a aprendizagem, o sentido da 
educação (a aluna que chega no fim do filme para dizer que nada aprendeu).  
Corpo e Estesia:  O aspecto linguístico é forte no filme – ele se desenvolve nas aulas de Língua 
Francesa. As primeiras aulas são sobre a norma culta da Língua, questionada pelos alunos. 
Através do trabalho do autorretrato, o professor faz os alunos pensarem sobre a imagem de si 
mesmos. Alguns, como Souleymane, trazem fotos. Isto os instiga a pensar sobre os sentidos da 
suas vidas. O aspecto imaginário oriundo da experiência corporal parece ser barrado pelos “muros” 
disciplinares. Mas os alunos encontram modos de escapar, infringir, desobedecer, por meio de 
posturas corporais. No entanto, parecem ficar na recusa, ainda não desenvolvendo uma 
possibilidade de recriação.  
Corpo e Instituições: Há um clima de tensão constante na escola, desde o início do filme. Por ser 
uma escola da periferia de Paris, ela agrupa alunos de diversas origens étnicas e sociais. 
Professores e equipe pedagógica tentam criar um sistema disciplinar mais rígido, pois o atual não 
dá conta da indisciplina. Usa-se também um caderno de avisos para transmitir informações aos 
pais.  
 

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 
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3.1 SUJEITO 

 
 
  

 

ASPECTOS VISUAIS 
O movimento na sala está sob a autoridade do 
professor. 

ASPECTOS VERBAIS 
Rabhah se levanta de imediato para dar um 
lenço ao menino que sujou as mãos, mas é 
parado pela fala do prof.: 
- Prof.: “Nós solicitamos autorização para 
poder nos levantarmos.” 
- Rabhah: “Posso me levantar?” 
- Prof.: “Sim” 

 

 
 
 

 
 

Troca de olhares entre professor e alunos após a 
constatação, da parte destes últimos, da 
“inutilidade” do imperfeito do subjuntivo. Cinismo da 
aluna 1. 

- Aluna 1: Você acha mesmo que eu vou 
chegar para a minha mãe e dizer: ‘Era 
preciso que eu estivesse em forma’? 
- Prof.: Antes de dominar um saber, vocês 
já estão dizendo que não serve para nada. 
Aprendam antes a utilizá-lo, e depois vocês 
poderão colocá-lo em questão. 
- Aluna 2: Eles têm razão, não é igual a 
linguagem de hoje, isso era antes... mesmo 
a minha avó não fala assim.  
- Boubacar: Isso é da Idade Média! 
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- Khoumba: Isso é burguês! 
- Aluna 2: Diga-me, quando foi a última vez 
que você ouviu alguém falar assim? 
- Prof.: Ontem, com os amigos, alguém 
utilizou o imperfeito do subjuntivo. 
- Boubacar: Alguém de normal! 
- Prof.: Concordo que não são todas as 
pessoas que falam assim, e talvez são 
sobretudo as pessoas “esnobes” que o 
utilizam. 
- Aluno: E o que é “esnobe”? 
- Prof; (fazendo gestos): Pessoas com 
maneiras, trejeitos... 
- Boubacar: Os homossexuais? (risos na 
sala) 
- Prof.: Não, não os homossexuais. 

    

 

Olhares. Corpos indisciplinados nas cadeiras. Não 
se sentam “corretamente”. Posturas de falta de 
interesse (bocejo, mão no queixo).   

- Aluno: E o que é a intuição? 
- Prof.: A intuição é quando a gente não 
utiliza   de fato a razão... Não é uma 
história de saber ou de não saber... É 
sobretudo quando a gente sente as coisas. 
- Aluno: E se a gente não sente? 
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As feições de Khoumba e seus gestos revelam o seu 
descontentamento com as atitudes do professor.  

François havia proposto a leitura de “O 
Diário de Anne Frank”, mas ninguém leu 
para a aula. Inicia-se uma discussão com 
Khoumba, pois ele pede para ela ler, mas 
ela se nega, “pois não tem vontade”. 
François diz: “E desde quando são as 
vontades que mandam aqui?” 

 
 

 Conversa sobre a produção de um diário. 
Uma aluna questiona o interesse do 
professor, dizendo que ele não está 
realmente interessado em saber mais 
sobre suas vidas; outros dizem que acham 
que não têm nada a dizer, pois são muito 
jovens; outros que, por se tratar de coisas 
íntimas, acham difícil porque têm vergonha. 
O prof responde: 
- “É mesmo uma questão de vergonha. As 
coisas que temos dificuldade de dizer 
teremos dificuldade de escrever, talvez.” 
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Troca de olhares de enfrentamento entre 
Souleymane e Esmeralda. Tatuagem no braço. 

Souleymane não escreveu quase nada no 
seu autorretrato, mas mostra a sua 
tatuagem, que “representa” aquilo que ele 
acredita: “Se aquilo que tens a dizer não é 
mais importante que o silêncio, então cala-
te”. Boubacar tenta interpretar a frase, mas 
Soleymane diz que não é a mesma coisa, 
“e acha” que o que está escrito “é mais 
bonito” do que o que Boubacar fala. O prof 
diz que ele respondeu bem, e se ele 
escrevesse (numa folha) tão bem essas 
coisao que estão sobre o seu braço isso 
seria ótimo. Isto prova que ele é capaz.  

 
 

 
 

Proximidade do professor com Souleymane e 
Boubacar. Olhares de cumplicidade. A imagem da 
imagem (a foto de sua mãe). Gesto de recusa à foto.  

O prof elogia a foto que Souleymane trouxe 
(a foto de sua mãe). Parece que os alunos 
se envolveram bem no trabalho do 
autorretrato.  
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Primeiro plano do olhar do prof para Souleymane, 
com suas fotografias ao fundo. Seria outra a 
linguagem de Souleymane? Ele encontra na 
fotografia um outro modo de se expressar?   

O prof diz que já que os outros leram e ele 
não, suas imagens deverão ser postas em 
público para que todos possam ver. 

 

 
Uma prática esportiva: futebol.  

 

 

O menino “gótico”. Vestes pretas. Cabelo sobre os 
olhos. Tribalismo adolescente/juvenil. 

Ele defende seu visual, pois há muitos que 
detestam seu modo de vestir-se. Ele diz 
que as roupas são uma liberdade de 
expressão. Veste-se assim para ser 
diferente, para não seguir todo mundo, 
como uma ovelha. Sente-se melhor sendo 
ele mesmo e não sendo igual aos outros. 
Respondendo à intervenção do prof, que 
dizia ser esse o modo de vestir-se de 
outras muitas pessoas (e isso faria Arthur 
“igual” a elas), Arthur diz que as pessoas 
que se vestem assim são obscuras no seu 
interior... Por isso “somos todos um pouco 
parecidos”. 
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A aluna negra fala daquilo que, de algum modo, lhe 
diz respeito.  

Os alunos falam sobre o que aprenderam 
durante o ano. A aluna fala sobre o 
comércio triangular e o mercado de 
escravos que aí estava envolvido. 

 

  

 

 
 Uma aluna se aproxima do professor, no 

fim de tudo, para dizer que não aprendeu 
nada, e que não compreende o que se faz 
ali, em todas as disciplinas (enfim, na 
escola). Ela não quer ir para um curso 
profissionalizante.  

3.2 INSTITUIÇÃO 

 



258 
 

 

 

 
 

Olhares de avaliação. O olho do poder? Qual poder?  - “Comportado. Comportado. Mal 
comportado. Completamente mal 
comportado. Fique atento a ele.” 
 

 

 

 
Khoumba tem as mãos cerradas, expressão de 
enfrentamento. François também usa muito as 
mãos. Há uma forte centralidade das mãos no filme. 
 

- Khoumba: Todo mundo pensa que você 
pega pesado demais.  
- Prof.: Todo mundo ou só você? Eu 
gostaria de “deixá-los em paz”, mas nesse 
caso vocês não fariam nada,  

  

 
 

Primeiro plano no prof. De Informática, no seu rosto 
enraivecido e decepcionado. A cena mostra que não 
é só François que tem problemas com os alunos. 
Outros profs também têm, com outras turmas.   

- Prof. De Informática: “Não posso mais vê-
los. Não posso mais vê-los. (...) Eles te 
olham como se você fosse uma cadeira 
quando você tenta vagamente ensinar-lhes 
uma coisinha... Então que eles fiquem na 
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merda deles. Que eles fiquem lá, porque eu 
não vou lá buscar-lhes. Fiquem no seu 
bairro de merda; isso será bem feito para 
vocês. (...) Já os viram no recreio? Parece 
que estão no cio.  

 

 

A luz foi direcionada para a mesa, onde se discutia 
a penalização dos alunos. Pena – visibilidade – luz 
(Vigiar e Punir).  

Professores discutem sobre a proposta de 
um sistema de penalização dos alunos, que 
seguia, por sua vez, o sistema de 
penalização da carteira de motorista 
(conduzir a formação/vida = conduzir um 
carro?). As punições já não faziam efeito 
algum sobre os alunos. Era preciso algo 
novo. Cada aluno receberia 6 pontos, e de 
acordo com a falta disciplinar, perderia de 1 
a 2 pontos. Chegando a 0, iria para o 
Conselho de Disciplina. Uma mãe 
(representante do conselho de pais) diz 
que era de se esperar esta ideia nesta 
escola, pois nesta sempre se pensa em 
penalizar, e nunca em valorizar os alunos. 
Uma outra mãe propõe também dar pontos 
a aqueles que fazem bem as coisas. A 
coordenadora diz que se um aluno ganha 
muitos pontos, pode se sentir livre para 
fazer muitas besteiras, e não se poderia 
mais controlá-lo. François defende a 
flexibilidade da regra, uma zona de 
manobra, uma margem de tolerância, pois 
regras muito estritas criam mais tensão; já 
o prof de História/Geografia defende que a 
mesma regra deve ser aplicada 
invariavelmente a todos. Segundo ele, a 
opinião de François é “o reino da 
arbitrariedade”.  
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Encontro do prof François (que é prof responsável 
pela turma) com os pais dos alunos.  

 A mãe de um dos alunos (um que se veste 
de preto) diz que quando era adolescente 
também não era boa na escola, recusava 
esse sistema que nos obriga a aceitar as 
normas. Pergunta ao professor se o 
problema é o visual de seu filho, se isso o 
incomoda.  

 

 
O professor senta-se na cadeira dos alunos. O 
espaço é perturbado. A horizontalidade é 
perturbada. 

 

 

 
 No Conselho Escolar com a participação 

das alunas, o principal assunto é o que 
fazer com Souleymane. A 
disciplina/punição já não funciona mais 
com ele. François tenta defendê-lo, dizendo 
que ao invés de punir e castigar, prefere 
valorizar o que ele faz, e encontrou algo 
(refere-se às fotografias, mas não fala).  
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Expressões de espanto quando o professor diz que 
as atitudes de Esmeralda e Louise no conselho 
(risos, murmúrios) foi uma atitude de vagabunda. 

 

  

 
Tensão na discussão entre o prof e Souleymane. 
Até mesmo Khoumba e Boubacar intervieram para 
evitar algo pior, pedindo para Souleymane parar.  

Souleymane insiste em “tutoyer” 
(desrespeitar) o professor e o ameaça 
fisicamente. Souleymane pede para que os 
outros não se metam, e que não o toquem 
(Ele insiste que não o toquem. É a segunda 
vez no filme que ele diz isso. A primeira foi 
quando saiu de sala por tutoyer o 
professor) 

 

 
O professor desce as escadas e encontra os alunos 
no pátio. A tensão nos olhares e corpos é total. Os 
gestos são de agressividade. 

O professor tira satisfações com Louise 
Esmeralda. Elas dizem que se os alunos 
podem ser punidos, eles também podem. 
Autoritariamente, ele diz que pode dizer 
algumas coisas, mas os alunos não.  
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 Doze conselhos, doze exclusões. A 

professora diz que, assim, é de se 
questionar  o papel do debate no conselho 
disciplinar.  François pergunta: 
“Fundamentalmente, o que esperamos de 
um conselho de disciplina?”. Um prof de 
matemática explica que há etapas prévias. 
Porém, outra lembra que não houve tempo 
no caso de Souleymane, e essas etapas não 
foram vivenciadas. François lembra que, no 
caso atual, pularam-se as etapas porque 
sabia-se que existia uma sanção final que 
permitia pulá-las. A prof lembra que num 
conselho de disciplina os alunos não se 
explicam, têm medo, estão paralisados. 
Resumo: Souleymane vai ao conselho, vai 
ser expulso, e voltará ao Mali. François não 
quer correr o risco de, por um processo 
disciplinar, mandar Souleymane de volta ao 
Mali. A prof diz que, quaisquer que sejam as 
consequências, elas não têm a ver com 
François. O outro prof lembra que não será 
a escola que expulsará Souleymane, mas 
que já faz um tempo que ele não é 
controlado pela disciplina. 
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François olha para Souleymane no conselho 
disciplinar. A câmera mostra Souleymane centrado 
na fala do diretor, mas temos a impressão de que 
ele percebe que François o olha, já que sua 
posição o permitia (estava no centro/frente de um 
quadrado de cadeiras). 

 

 

 
Souleymane é expulso da escola. Acompanhado 
de sua mãe, ele deixa o conselho disciplinar. Entre 
os muros da escola, as suas vestes e as da sua 
mãe são as únicas coloridas (com exceção da 
linha amarela e do suporte da cesta de basquete). 

 

 

 
No último dia de aula, os professores e o diretor 
jogam futebol com os alunos. Por um momento, há 
sorrisos e alegria, e não tensão.  

 

3.3 ESPAÇO 
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Muito concreto. Muito cinza. A câmera segue o olhar 
de François, a partir da janela da sala de aula. 

 

 

 
A sala do 4ème année. Cadeiras ainda em 
organização funcional.  

 

 

 
O pátio da escola. Cimento, cinza, concreto.   

 
 

Neste filme, o “quadro” adquire um lugar especial, 
pois grande parte do enredo se desenvolve em 
sala de aula, durante as aulas de francês. Aqui, 
temos uma aula sobre poesia (comparar com 
Sociedade dos Poetas Mortos) 
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Filas indianas.   

 

 
A biblioteca da escola diverge um pouco das cores 
do prédio. Nela há mais cores. Os livros têm mais 
cores. Mas é nela que acontece o Conselho 
Disciplinar. 

 

 

 
Na última cena, assim como na primeira, voltamos 
à sala de aula vazia, desorganizada. Ao fundo, o 
barulho dos alunos que gritam no pátio, jogando 
com os professores. 
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ROTEIRO 6: SENHOR LAZHAR 
 

Título: Monsieur Lazhar 
Local/Ano: Canadá (Québec), 2011 
Direção: Phillipe Falardeau 
Gênero: Drama/Comédia 
Duração: 94 min 
Idioma: Francês 

1. SOBRE A TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 

Argumento: Numa escola de Montréal, no Canadá, um professor de origem árabe, Sr. Bashir Lazhar 
(“portador de boa notícia” e “sorte”), substitui a antiga professora de uma turma, que se suicidou na sala 
de aula. Depressiva já há algum tempo, ela provavelmente não suportou o peso de uma acusação de 
ter ultrapassado os limites de “toque” entre professor e aluno. O novo professor tem de lidar com 
o luto e o trauma provocado nos alunos, que têm entre 11 e 12 anos. Ao mesmo tempo, deve lidar como 
próprio luto, devido à perda de sua mulher e filhos por causa de um ataque criminoso à sua família, na 
Argélia. O professor é demitido pois descobre-se que ele não possuía formação de professor (daí os 
seus métodos tradicionais, como o uso de Balzac e as carteiras enfileiradas) e era refugiado político, 
não possuindo visto de residente permanente no país. 
Foco narrativo: Narração objetiva, com ênfase nos dramas subjetivos provocados pelas mortes. 
Cenário e Figurino: O cenário distribui-se entre a escola, seus arredores, o metrô, o tribunal, a casa 
do Sr. Lazhar e a casa de uma amiga professora, da mesma escola. O figurino é marcado pelas 
vestimentas de frio para o inverno do Canadá. Os alunos também têm uma farda. 
Trilha sonora/sonorização: Os ruídos, muitas vezes, são compostos das vozes dos alunos da escola. 
Há pouca música acompanhando as ações dos personagens, e ela é sempre instrumental. Mas há a 
música da festa dos alunos. 
Fotografia e Câmera: Há a alternância entre o claro e o escuro. No claro, acontecem as aulas. No 
escuro, Sr. Lazhar está em casa, ou com o advogado. A sala de aula é clara, bem como todo o ambiente 
da escola. Às vezes, tão clara quanto a neve. Em outras salas, há mais cores e cartazes. Na sala na 
qual o Sr. Lazhar trabalha, há um branco quase hospitalar – como diz uma das personagens.  

2. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NO FILME 

Corpo e Movimento: As crianças brincam no pátio da escola, têm aulas de “Educação Física” 
(prejudicadas pela regra do “não tocar”, segundo Gaston), fazem teatro, dançam na festa e têm aulas 
de karatê. Há movimento. 
Corpo e Tempo: O espaço temporal da trama é de alguns meses, entre o suicídio de Martine e a 
descoberta da irregularidade do status do Sr. Lazhard no país. O ritmo dos dias segue o ritmo da escola, 
das aulas e das outras atividades. O tempo neste filme, porém, liga-se à superação do luto, da morte.   
Corpo Estesia: O trauma provocado nos alunos, ligado à morte da professora Martine Lachance, liga-
se ao fato de dois alunos terem-na visto pendurada numa corda, na sala de aula. Ao longo da trama, 
pinta-se a sala de aula, para tentar diminuir a força das antigas memórias. É preciso recriar os sentidos 
da vida após uma morte como esta, no ambiente escolar.  Por não ser professor, desconhecia as leis 
do país e dá um tapa na cabeça de um aluno. Aprende que não se pode bater, puxar o braço e nem 
abraçar. Todo toque é evitado. Apesar de proibido pela escola, o Sr. Lazhar toca no assunto algumas 
vezes em sala de aula, sendo repreendido. Numa das primeiras aulas, usa o texto “A pele da tristeza”, 
de Balzac, fazendo os alunos conhecerem o significado de crisálida (estágio intermediário entre a lagarta 
e a borboleta). Ele é exigente quanto ao uso correto da Língua Francesa. Ao mesmo tempo, usa da aula 
de francês para ajudar os alunos a superar a perda, pedindo-os para elaborar uma fábula sobre a 
injustiça. Ao mesmo tempo, faz a sua própria fábula. Sua perda e a perda dos alunos, a vida e a fábula 
se misturam. Todos, ali, são crisálidas. Por ocasião dessas tentativas de superação da perda, toca 
Simon e, na cena final, abraça Alice. (Há o aspecto corporal no filme, seja pela visão – a câmera dada 
por Martine a Simon; a foto que ela faz dela; a visão de seu corpo morto – seja pelos limites do toque 
entre professor e aluno; a foto da esposa e filhas de Bashir). 
Corpo e Instituições: A escola, a família e o Estado canadense aparecem no filme. Mostram-se as 
relações entre a escola e a família, bem como as leis do Estado em relação ao toque entre professor e 
aluno, além das questões referentes à imigração do Sr. Lazhard. Todavia, o ambiente escolar é 
relativamente leve, sem uma disciplina abusiva (ao menos não aparece nas cenas). 
 

3. VISIBILIDADE E MOVIMENTO NAS CENAS 
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3.1 SUJEITO 

 

 
 

ASPECTOS VISUAIS 
O olhar de Simon dirige-se ao corpo inerte de 
Martine.  

ASPECTOS VERBAIS 
 
 

 

 

À frente do quadro rasurado, com o rosto 
angustiado, Alice faz, esponteneamente, a sua 
descrição da escola, a qual ela chama de “bela”. 
Descreve, ao mesmo tempo, a morte de Martine 
Lachance. Na beleza da escola há morte, há 
violência. O vulto preto, ao lado direito da cena, é 
uma parte da cabeça de Simon, que olha 
atentamente para Alice. 

 

O TEMA DO TRABALHO ERA “VIOLÊNCIA”. ALICE SE 

PERGUNTA SE MARTINE NÃO QUIS PASSAR UMA 

MENSAGEM DE VIOLÊNCIA. 
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Alice olha para Bashir, e podemos deduzir que ele a 
olha também. Há luz, há livros. Enquadramento em 
primeiro plano sobre a menina, num ângulo normal 
– e não plongée, como era de se esperar se a atitude 
do professor em relação à ela fosse autoritária. 

Bashir diz que Alice gosta da história (do livro 
que ela lhe emprestou) porque o lobo se deixou 
domesticar, mas mantém sempre a sua 
natureza selvagem, independente.  

  

 
Há um azul mórbido na cena. Como o azul dos 
corpos mortos. Simon desenhou asas em Martine, 
bem como uma corda em seu pescoço. 

 

 

 

Na sala da diretora, Simon está acompanhado de 
três autoridades institucionais. O enquadramento é 
amplo e as janelas dão uma sensação de 
aprisionamento. Essa sensação, associada à 
acusação da professora, constroem a única cena 
onde realmente se vê um pouco do poder 
institucional. 
 

A JOVEM PROFESSORA DIZ: “ELE NÃO É NORMAL”, 
EM RELAÇÃO A SIMON (POIS ELE ESTAVA COM A 

FOTO DE MARTINE. ELA, IRONICAMENTE, PERGUNTA 

SE ELE QUERIA EMOLDURÁ-LA). A DIRETORA 

REPREENDE-A. BASHIR PERGUNTA A PROFESSORA 

SE É NORMAL ENFORCAR-SE NA SALA DE AULA.  
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 Simon repete o que Audrea lhe disse: “Eu não 
sou normal, você não sabia?” Alice lembra que 
ele não é o único a ter problemas por causa da 
morte de Martine. 

 

 
 

 Victor compara a fábula com a relação professor 
e aluno na sala de aula: o professor é sempre 
mais forte, e mesmo que ele escolha algo que é 
injusto, isso vai prevalecer por causa de sua 
autoridade. 
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O desespero no rosto de Simon, por todos 
pensarem que ele era o culpado pela morte de 
Marine. Bashir, quebrando mais uma vez a regra do 
toque, consola Simon com um abraço. 

Simon fala sobre o que se passou. Ele não 
pediu nem a câmera nem o consolo (abraço) 
da professora. Bashir diz: “Não é culpa sua”. 
Simon lembra que Martine sabia que ele 
entregava o leite às quintas-feiras e, por isso, 
que ele iria vê-la morta. É como se ela quisesse 
castigá-lo ou dizer que a culpa era dele.  

3.2 INSTITUIÇÃO 
 

 

 

Lazhar dá um tapa na cabeça de Simon, infringindo 
as normas da Educação no país (não tocar). 

 

  

 
O plano americano, com ângulo normal, e a postura 
e posição da diretora (na mesma altura de Bashir) 
permitem-nos pensar que ela o trata como igual. 
Diferentemente do diretor de Les Choristes. 

A diretora lembra a Bashir que a lei não permite 
que um professor levante a mão sobre um aluno 
(para puni-lo fisicamente). 
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Aula de artes plásticas (os alunos produzem peixes 
com papel-jornal).  

 

 

 
 

Ângulo normal, primeiro plano. A diretora e o 
professor estão sempre na mesma altura. Olhos 
bem abertos. 

Bashir quer distribuir na escola o texto que Alice 
fez. A diretora nega, dizendo que é um texto 
violento. “É a vida que é violenta, não o texto”, 
diz Bashir. Na mesma conversa, a diretora 
afirma que a turma vai bem, os resultados estão 
bons, mesmo com a exigência de Bashir 
(Balzac...). 

 

 
Bashir muda um pouco “seus métodos”: abre a caixa 
da sua esposa [morta], pega um de seus carimbos 
com pequenos animais, e usa em sua correção das 
atividades dos alunos. Isso tudo após ter observado 
a sala ao lado da sua.  
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Bashir e Claire olham em direção ao local no qual 
Martine se suicidou, perguntando-se sobre o porquê 
de sua decisão. 

“É difícil compreender o porquê de alguém por 
fim à sua vida, mas é impossível compreender o 
porquê de ela tê-lo feito aqui”, diz Bashir.  

 

 
Gaston faz o gesto de tocar o corpo dos alunos 
numa aula de ginástica, por exemplo. Bashir o olha 
(a câmera toma uma parte do rosto deste último). 

Gaston reclama sobre essa política do “não 
tocar”. Se tocar, queima-se. Foi o que aconteceu 
com Martine. Por isso, ele, sendo prof. de 
Educação Física, usa seu apito para fazer os 
meninos darem voltas em círculo feito idiotas, e 
os meninos o tomam por idiota também.  

 

 
Depois de um certo tempo na escola, Bashir começa 
a mudar seu método. Nessa aula, ele faz uma 
pequena encenação de uma fábula, junto com uma 
aluna.  
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Bashir olha os alunos, cuja imagem não é tão clara. 
Ângulo de 45 graus na cãmera. 

Bashir mudou o seu modo de pensar a educação: 
fala da sala de aula como lugar de amizade, de 
trabalho, de cortesia. Um lugar onde há vida e 
onde consagramos nossa vida, damos nossa 
vida. Um lugar onde se deixa de lado o 
desespero. 

 

 
 

Bashir lê sua fábula – “A árvore e a crisálida” – para 
os alunos. É a sua despedida dos alunos. Ele é a 
árvore, que precisa deixar as crisálidas se 
transformarem em borboletas. Precisa deixá-las 
partir, antes que seja tarde. Precisa deixá-los ser 
independentes.   

 

3.3 ESPAÇO 
 

 

 

O espaço da sala é modificado após a morte de 
Martine. Tintas, cadeiras, luzes: desorganização 
provocada pela morte. 
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O espaço da sala em semicírculo, para favorecer o 
trabalho em equipe. Sr. Lazhar pede, porém, que 
eles organizem as carteiras de modo tradicional 
(enfileiradas). 

 

 

 
O pátio no inverno. Há movimento e brincadeiras 
das crianças.  

 

 

 
Aula de Educação Física.   
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Bashir entre e olha para a sala ao lado da sua. A 
sala da sua colega. As muitas cores, as imagens, as 
fotos, os trabalhos manuais dos alunos, as fotos 
deles mesmos. Pomo-nos a imaginar o que ele 
imagina... “Deveria mudar? Deveria fazer um pouco 
disso?” 

 

 

 
Aula de teatro com os alunos de uma outra 
professora. 

 

 

 
Aula de artes marciais.   
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