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RESUMO 
 
 

CORPO E APRENDIZAGEM EM BORIS CYRULNIK E EM MERLEAU-PONTY 
 
 

Autor: Valdemar Antônio da Silva Júnior 
Professora Orientadora: Drª Terezinha Petrucia da Nóbrega 
 
 
Esta pesquisa busca  identificar as compreensões de corpo e aprendizagem 
nos autores Boris Cyrulnik e em Merleau-Ponty, para assim traçar caminhos 
reflexivos para o campo educacional em diversas áreas, com ênfase na Educação 
Física.  Nota-se que os autores supracitados apresentam um vasto acervo 
bibliográfico, necessitando para a elaboração deste constructo teórico uma limitação 
em suas obras. Portanto, sobre a temática do corpo, foram utilizados principalmente, 
os livros Do Sexto Sentido, de Boris Cyrulnik e Fenomenologia da Percepção, de 
Merleau-Ponty, pois ambos apresentam em seu contexto organizacional um capitulo 
especifico sobre este assunto. A abordagem fenomenológica está inserida como 
caminho a ser percorrido para se arquitetar este estudo, pois se baseia, nas 
reflexões diárias que o ser humano percebe através de suas experiências vividas, 
com o seu semelhante e a cultura vigente. A redução fenomenológica foi realizada a 
partir das leituras e interpretações de textos dos autores e de seus comentadores, 
bem como se aproximando com aspectos da experiência vivda como policial e 
professor de ética. A interpretação aponta  para a compreensão de corpo e 
aprendizagem que pode ser propagada no âmbito da Educação e da Física como 
uma maneira de perceber e aprender os constructos vividos através da sensibilidade. 
A concepção do  corpo, de sensações e afetos de Boris Cyrulnik firma os vínculos 
empáticos entre os seres humanos, aportando confiança para explorar o mundo, 
aprendendo o novo através da ligação estabelecida com o outro. Essa noção 
aproxima-se da noção do corpo expressivo de Merleau Ponty, que 
detém intencionalidades em seus gestos (movimentos), entrelaçando-se no tempo e  
espaço. Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty expressam como o ser humano é 
enigmático, encontrando-se inserido em  um mundo cultural e social, necessitando 
assim das experiências vividas para traçarem sua tajetória existencial e de 
aprendizagem de forma a enaltercer a liberdade de expressão como mecanismo que 
pode ser implantado na apropriação dos conceitos e da criticidade do sujeito frente 
às teorias difundidas (biológicas, sociais, antropológicas, entre outras). A partir das 
reflexões da pesquisa, recomneda-se que a Educação Física, como área 
epistemológica que trabalha as aprendizagens provindas dos movimentos corporais 
deve possibilitar a reflexão em suas práticas, excluindo o fazer por fazer, mas 
propiciando a criação dos diferentes sentidos e significados a cada atitude corporal. 
 

PALAVRAS CHAVES: corpo, aprendizagem, epistemologia e fenomenologia.  
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ABSTRACT 

 
 

BODY AND LEARNING IN BORIS CYRULNIK AND MERLEAU-PONTY 
 
 

Author: Valdemar Antônio da Silva Junior 
Guiding Professor: Drª. Terezinha Petrucia da Nóbrega 
 
 
This research seeks to identify views of the body and learning the authors Boris 
Cyrulnik and Merleau - Ponty, thus tracing reflective for the educational field in 
several areas, with emphasis on physical education paths . We notice that the above 
authors present a wide collection of books, needing to develop this theoretical 
construct a limitation in their works. Therefore , on the theme of the body , were used 
mainly books The Sixth Sense , Boris Cyrulnik and Phenomenology of Perception , 
Merleau- Ponty , as both present in their organizational context a specific chapter on 
this subject . The phenomenological approach is included as path to be taken to 
devise this study because it is based on daily reflections that the human being 
perceives through his experiences with his peers and mainstream culture. The 
phenomenological reduction was carried out from the readings and interpretations of 
texts, writers and commentators, as well as approaching with life aspects of 
experience as a police officer and professor of ethics. The interpretation points to the 
understanding of body and learning that can be propagated within the Physical 
Education and as a way to understand and learn the constructs lived through 
sensitivity. The design of the body, feelings and affections of Boris Cyrulnik firm the 
empathetic bonds between human beings, bringing confidence to explore the world, 
learning through the new link with the other. This notion is close to the notion of 
expressive body Merleau Ponty, who holds intentions in their gestures (movements), 
entwining in time and space. Boris Cyrulnik and Merleau-Ponty expressed as the 
human being is enigmatic, lying embedded in a social and cultural world, so the 
experiences to traçarem existential trajetória and learning need in order to enaltercer 
freedom of expression as a mechanism that can be deployed in the appropriation of 
concepts and the criticality of the subject facing widespread theories (biological, 
social, anthropological , etc.) . From the reflections of the research is that recomneda 
Physical Education , as epistemological working area apprenticeships stemmed body 
movements should enable reflection on their practice, other do be done, but enabling 
the creation of different senses and meanings each body attitude. 
 
KEYWORDS : Body, Learning , Epistemology , Phenomenology ; 
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INTRODUÇÃO 
 
 Os estudos acadêmicos sempre foram algo de encantamento durante minha 

formação estudantil, mas ao ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, especificamente, no curso de Educação Física, percebi que estava 

enfrentando, talvez, um dos maiores desafios da minha vida. Este pensamento foi 

internalizado, pois, o campo epistêmico da Educação Física não era a minha opção 

preferencial no vestibular, mas como não obtive êxito no primeiro exame seletivo, o 

qual realizei procurando ingressar no curso de Fisioterapia, fui impulsionado a 

escolher, no segundo processo de seleção da UFRN, um curso que, na minha 

concepção, seja por imaturidade ou medo de outra reprovação, se aproximasse mais 

dos estudos da Fisioterapia. Então resolvi escolher a Educação Física, uma área que 

acreditava ser o caminho que me possibilitaria um constructo teórico para posteriores 

permutas entre campos de saberes. 

 Destaco que as minhas compreensões iniciais sobre a Educação Física estão 

relacionadas aos momentos vivenciados durante o período escolar, desde o ensino 

fundamental até o ensino médio, ou seja, a execução e repetição de exercícios 

padronizados, por intermédio dos alongamentos e das atividades esportivas – sendo 

estas restritas apenas às modalidades do futebol de salão (para homens) ou 

handebol (mulheres). Os esportes eram transmitidos aos alunos sem uma 

fundamentação teórica, com escassos diálogos sobre os gestos que deveriam ser 

executados, ou seja, eram processos de imitações corporais. Para obter destaque ou 

evidência nesta disciplina, ou melhor, nas modalidades esportivas, era necessário 

realizar movimentos precisos, específicos, que permitissem ao aluno ter um bom 

desempenho, melhor rendimento, promovendo uma relação mais próxima com o 

professor.  

 Neste cenário que me cercava, não encontrava interesse nas aulas de 

Educação Física, pois fui desprovido de incentivos que me fizessem enxergar o 

esporte de maneira prazerosa, proporcionando-me alegria, bem-estar. Diante desse 

aspecto, sempre fui deixado de lado pelos meus colegas de turma no momento das 

divisões das equipes, pertencendo ao time dos excluídos, o último a ser escolhido, e 

chegando a nem jogar em algumas aulas. 



12 

 

 Este esboço histórico que ilustra minha experiência com a Educação Física fez 

com que meu ingresso no curso superior não me apresentasse atrativos para 

concluí-lo, seria apenas a via de acesso para entrar na UFRN e, posteriormente, 

efetuar a troca por outro curso. 

 Mas o tempo, ou o aspecto da temporalidade, é a melhor resposta para o ser 

humano, o que afirmo fazendo referência às constantes aprendizagens que temos 

em nossas convivências sociais, assim como nas diferentes disciplinas nas quais nos 

dispomos a apreender certos conhecimentos, possibilitando o despertar para 

reflexões que ultrapassam as barreiras do cientificismo, baseadas nos conceitos 

universais, invariáveis. Confirmo tais premissas mediante as minhas percepções 

acadêmicas que foram transformadas e/ou ampliadas, quando, em certo período do 

curso, fui aluno da disciplina intitulada de Consciência Corporal, ministrada pela 

professora Petrucia Nóbrega.  

 Essa foi uma experiência ímpar no curso de Educação Física, que me 

despertou para uma reflexão epistemológica vinculada à temática do corpo, mas não 

o corpo do outro, e sim o meu próprio corpo. Tal reflexão foi abarcada em dois 

âmbitos: o primeiro corresponde às vivências corporais, de antiginástica, eutonia, tai 

chi chuan, entre outras; e o segundo corresponde à leitura dos livros “O corpo tem 

suas Razões”, de Thérèse Bertherat, e “Tocar – o significado humano da pele”, de 

Ashley Montagu.  

 As vivências corporais ampliaram a percepção do meu corpo como nunca 

antes tinha imaginado. Senti regiões corporais acordarem para a vida, despertarem 

para uma significação sensível pautada nos meus gestos, nos movimentados 

efetuados, assim como nas leituras que fazia entre os toques que outros alunos 

realizavam em meu corpo. Cada nova descoberta era ratificada com as palavras das 

leituras supracitadas, das quais me lembro como se fossem nos dias de hoje. 

Primeiro Bertherat (2001), relacionando o corpo a nossa morada, ou casa, que 

devemos zelar, ter cuidado; até porque esse corpo não é apenas um simples 

agrupamento de músculos, ressalta nossa identidade; e isto me fez pensar o quanto 

desprezava meu corpo constantemente.  

 Considerava-me uma pessoa cega e surda de percepção de sentidos, que não 

valorizava a importância dos meus gestos, das dores sentidas, o que ele (corpo) 
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queria me falar. Posteriormente, debrucei-me nas fundamentações de Montagu, que 

realçava a importância do amor nas relações sociais, expressas através das 

palavras, mas principalmente dos gestos, do sorriso, do abraço, do beijo. Montagu 

(1988) destacou os atos altruístas do ser humano, de se preocupar, dar atenção, 

respeitar, ser cúmplice uns com os outros, formando assim os laços essenciais em 

todas as fases do desenvolvimento humano, pois, segundo o autor, se for para 

cometer um erro, que seja por excesso desses sentimentos e não por sua ausência.  

 A disciplina de Consciência Corporal possibilitou o surgimento de um campo 

da Educação Física com o qual me identifiquei, originando assim uma razão para 

continuar meus estudos nesta área de conhecimento. 

 Percebi que as disciplinas voltadas aos aspectos reflexivos, sejam as de 

cunho filosófico, sociais ou antropológicos, seriam o bálsamo para construção dos 

meus estudos. Então, quando fui redigir a minha monografia de conclusão de curso, 

tinha pretensões de escrever sobre assuntos relacionados às áreas humanas, do ser 

social, que recebe influência e ao mesmo tempo intervém em seu meio circundante, 

descartando os caminhos biológicos, de cálculos numéricos, voltados para 

performance, rendimento, percentual de gorduras, padrões gestuais, entre outros.  

 Sendo assim, por sugestão da professora Petrucia Nóbrega e orientação 

acadêmica da professora Isabel, discuti a temática da Resiliência, ou seja, como 

alguns seres humanos, mesmo diante das adversidades presentes no seu entorno 

(violência, drogas, fome, miséria, corrupção, entre outros), conseguiam estabelecer 

padrões comportamentais diferentes dessa realidade. Tal discussão foi algo 

emblemático para a Educação Física, visto que não se tratava de um conhecimento 

específico da área (discutida principalmente na Psicologia); bem como um novo olhar 

perante minhas experiências profissionais, visto que sou policial militar e participo de 

um programa chamado PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas 

–, no qual policiais militares ministram aulas, tanto em escolas públicas como 

privadas, a respeito da prevenção contra as drogas.  

 Desta forma, ao permanecer nas escolas por um período de um semestre, 

destaco, principalmente nas públicas, as discussões estabelecidas com os alunos 

sobre os malefícios das drogas, em que eles descreviam suas rotinas de vida, os 

problemas do bairro em que viviam, como a incidência de consumo e tráfico de 
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drogas, bem como a violência doméstica e os assassinatos. E, mesmo neste meio, 

propício à adoção de atitudes desequilibradas, encontravam, em um membro 

pertencente à família ou escola, uma base segura para continuar vivendo com 

dignidade e respeito.  

 A monografia foi baseada preponderantemente em artigos, que descreviam o 

conceito de resiliência, para assim criar um texto que explicasse ou ampliasse tal 

concepção para os profissionais de qualquer área de conhecimento, em específico 

para os da Educação Física, assim como sua importância como meio propagador de 

tais atitudes, realçando exemplos de vida que se enquadravam nesses perfis. Na 

elaboração deste texto, o autor Boris Cyrulnik se destaca em diversos artigos e suas 

concepções me despertaram para ampliação de tais estudos, acoplados a uma 

Educação Física mais sensível voltada para a preocupação com o próximo e 

baseando-se em suas histórias. 

 Diante do exposto, quando me inscrevi no programa de Pós-graduação em 

Educação Física – UFRN, meu projeto de dissertação tinha como intenções de 

estudos fazer um entrelaçamento dos aspectos conceituais do autor Boris Cyrulnik a 

respeito da Resiliência para este campo epistemológico (Educação Física), ou seja, 

desenvolver uma pesquisa preocupada e voltada para um sujeito sensível, 

transmissor em seus gestos, ações ou atitudes de diferentes sentidos e significados. 

E a linha de pesquisa na qual sabia que encontraria respaldo para estas reflexões 

seria de cunho sociofilosófico, pois assim deteria os elementos necessários para a 

construção deste projeto, ou seja, os aspectos das áreas humanas, filosóficas, 

sociais, entre outras. 

 Neste intuito, ao entrar no programa de pós-graduação, e após algumas 

orientações com minha professora orientadora, Petrucia Nóbrega, o projeto de 

dissertação adquiriu uma ampliação acadêmica, posto as compreensões entre dois 

estudiosos, tentando proporcionar, a partir de diferentes perspectivas, uma discussão 

conceitual entre áreas de conhecimento distintas. Portanto, além do autor Boris 

Cyrulnik, inseriu-se o autor Merleau-Ponty, na tentativa de estabelecer uma 

dissertação com mais argumentos teóricos, que pudesse ser utilizada para 

posteriores reflexões de pesquisas. Nota-se que o autor Merleau-Ponty foi escolhido 

devido ao fato de seus escritos epistemológicos proporcionarem uma abertura 



15 

 

reflexiva e crítica a diferentes áreas de conhecimento, como a Psicologia Clássica e 

a Fisiologia, mas que poderiam ser discutidas nos campos sociais, filosóficos ou 

educacionais, como na Educação Física, pois seu campo de estudo, a Filosofia, 

difundia principalmente as concepções do corpo e motricidade. 

Boris Cyrulnik (1937) é etólogo, neuropsiquiatra e psicanalista francês.   

Desenvolveu suas pesquisas principalmente no campo da Etologia Humana, a qual 

estuda o comportamento do homem em suas relações sociais, assim como sua 

evolução no ambiente natural em que está inserido, reforçando assim as influências 

sociais e culturais. Foi um dos idealizadores da temática Resiliência, a qual investiga 

como o ser humano, que se encontra em situações adversas em seu meio externo 

(fome, pobreza, drogas), consegue ter respostas positivas, não sendo influenciado 

por tais situações. Trabalhou as questões do apego nas relações sociais e como 

estas são relevantes nas atitudes futuras daqueles envolvidos.   

Em seus estudos, ratifica que as experiências vividas marcam a história do 

sujeito, que são mantidas como cicatrizes no corpo deste, e permanecem presentes 

para serem lembradas com o passar do tempo, “a lesão está escrita em sua história, 

gravada em sua memória” (CYRULNIK, 2004, p. 03). Assim as relações com o outro 

podem permitir a abertura de diferentes possibilidades de enxergar o mundo no qual 

esses sujeitos estão situados. Tais percepções foram constatadas, pois Boris 

Cyrulnik vivenciou o período da segunda guerra mundial (1939-1945), ocasião em 

que perdeu os seus pais e foi exilado, mas encontrou proteção e abrigo em uma 

outra família, possibilitando o desenvolvimento de grande parte de seus estudos em 

relação aos resistentes deste conflito armado e violento que marcou a humanidade, 

assim como suas experiências vividas. 

 Deve-se ressaltar que, neste trabalho acadêmico, enfatizou-se as abordagens 

de Boris Cyrulnik em relação ao ser humano, não querendo submeter os estudos dos 

demais seres vivos a aspectos inferiores, mas para se elaborar um constructo teórico 

que possibilitasse uma discussão mais relacional e convergente com os escritos de 

Merleau-Ponty. Por isso essa delimitação foi realizada intencionalmente apenas nos 

estudos focados no homem, não restringindo outros estudos reflexivos relacionando 

todos os seres vivos. 
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Merleau-Ponty (1908 - 1961), filósofo francês da contemporaneidade, 

debruçou-se nos estudos fenomenológicos da existencialidade do homem, das suas 

experiências vividas. Este autor, no decorrer de suas observações, buscou romper 

com o dualismo, promovendo uma relevância de destaque ao corpo, ao criticar as 

teorias de Descartes, que, baseadas do cogito, desconsideravam o corpo como 

elemento a ser relevante no ensejo da verdade. Observou que o homem, nas suas 

experiências vividas com e no mundo, apreende um conhecimento que é anterior ao 

científico, que o faz pensar e refletir novas representações simbólicas. Considerando 

que, ao se lançar neste mundo, que, conforme este próprio, autor é inesgotável e 

inacabável, as experiências vividas, dentro do seu meio circundante, podem atuar 

como fatores preponderantes na aprendizagem, “só sentimos que existimos depois 

de já ter contato com os outros, e nossa reflexão é sempre um retorno a nós mesmos 

que, aliás, deve muito a nossa frequentação do outro” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 

48). 

O homem, segundo Merleau-Ponty, firma suas relações com o mundo, com as 

coisas e outrem (cultura, seu semelhante), através da percepção e intencionalidade 

do seu corpo, sendo este corpo inteiramente expressivo, pois, com os seus 

movimentos, sua gestualidade, proporciona o surgimento de diferentes 

interpretações e representações epistêmicas. Assim o corpo atua no envolvimento 

com o mundo, com o outro, nas relações de sujeito e objeto, de acordo com cada 

experiência vivida, e, neste entorno de discussão, inserem-se os fatores do tempo e 

do espaço, que constroem, em suas dimensões, características e aspectos únicos 

dessas interações, e devem ser analisados e descritos.  

Nota-se que a temática corpo e aprendizagem possui uma representatividade 

nos escritos dos autores Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty, sendo, portanto, inserida 

como categoria de estudo neste trabalho, no intuito de estabelecer reflexões sobre o 

conhecimento da Educação Física e de outras áreas.  

Portanto, esta pesquisa caracteriza-se como uma reflexão epistemológica dos 

conceitos corpo e aprendizagem, em parte das obras de Boris Cyrulnik e Merleau-

Ponty.  

Neste contexto, aponta-se que as questões relacionadas ao corpo e à 

aprendizagem podem ser percebidas em inúmeros discursos acadêmicos, em razão 
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da amplitude dimensional de suas observações e pontos de vista, como nas áreas 

biológicas, sociais, antropológicas, psicológicas, entre outras. 

Conforme supracitado, busca-se nesta pesquisa, refletir sobre os seguintes 

questionamentos: Quais são as compreensões de corpo e aprendizagem em Boris 

Cyrulnik e em Merleau-Ponty? A partir dos constructos teóricos destes autores, sobre 

corpo e aprendizagem, quais seriam os horizontes epistemológicos que poderiam ser 

refletidos para o campo da Educação, em específico, Educação Física? 

A partir destas interlocuções, o objetivo deste estudo é identificar as 

compreensões de corpo e aprendizagem discutidas pelos autores supracitados.  

 A abordagem metodológica da pesquisa é de cunho fenomenológico, pautada 

na construção de significados através da ligação entre diversas áreas de 

conhecimento, tais como sociais, políticas, filosóficas, entre outras. Neste âmbito 

fenomenológico, busca-se ampliar e projetar pontes para as compreensões sobre as 

temáticas do corpo e aprendizagem entre Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty.  

 A criação de novos sentidos e significados ocorre na valorização do mundo 

sensível, que se relaciona intrinsecamente à apreensão do conhecimento pelo corpo 

em suas relações interativas com o mundo, ou seja, através das experiências vividas, 

da sua percepção nos relacionamentos firmados com o outrem e com o mundo, “a 

percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de 

posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é 

pressuposta por eles” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 6). Esse mundo citado por 

Merleau-Ponty (2004) sempre existiu e o homem precisa aprender a se relacionar 

com ele, sendo que essa relação ocorre pela intencionalidade das atitudes corporais, 

dos gestos, movimentos, que dificilmente são repetidos da mesma maneira, assim 

como descritos, mas vivenciados. Assim, será preciso efetuar, neste estudo, a 

redução fenomenológica, ou seja, desconstruir a concepção dos conceitos formais, 

cristalizados, distanciando-se deles, e posicionar-se frente ao mundo pré-científico, 

pautado nos aspectos sensíveis inerentes às experiências vividas, que possibilitam a 

ressignificação das interpretações através da reflexão dos atos percebidos.  

A redução fenomenológica foi realizada  através da leitura e interpretação de 

parte das obras dos autores Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty, recorrendo-se também a 

comentadores destes autores. Neste processo, considera-se também a experiência 
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vivida no exercício na função de policial e como professor de Ética e Convívio Social. 

Este exercício de apropriação conceitual conduziu-me não apenas as compreensões 

dos conceitos dos autores, mas a percepções sensíveis pautadas nas relações 

construídas com o outro e na cultura. 

 Deve-se enfatizar que a redução fenomenológica no homem deve ser 

considerada como um exercício contínuo de reflexão, pois este sujeito perceptivo 

encontra diferentes maneiras de ser no mundo, mediante as experiências vividas, 

que são únicas devido ao tempo e ao espaço, que se reconfiguram a cada instante.  

Com isso, durante as percepções vislumbradas, não se pode deduzir a formação de 

um conceito fechado, em decorrência das constantes mudanças que o meio 

proporciona, assim como o fator da subjetividade encontra-se presente no homem, 

pois cada ser humano tem uma maneira de interpretar e interagir com o mundo.  

 A nossa relação com o mundo varia constantemente e precisamos estar 

abertos ou sensíveis a estes novos aspectos transformadores da nossa vida, para 

que sejamos sujeitos de nossas ações, digo isso pois, quando tinha dezessete anos, 

minha mãe sofreu um acidente automobilístico e, naquele momento, tive que 

enxergar o mundo não apenas como um adolescente que iria prestar o vestibular, 

mas como uma pessoa que deveria assumir as responsabilidades da sua mãe, 

exercendo o papel de encorajador e porto seguro para a pessoa que exerce essa 

função diariamente na minha rotina.  

 Destaco ainda que, neste processo de construção e reconstrução 

epistemológica, a disciplina de Seminários Avançados, ofertada no programa de pós-

graduação em Educação Física, em 2013, exerceu uma relevância bastante 

significativa no provimento do constructo teórico a respeito das temáticas do corpo e 

aprendizagem, visto que, nessa disciplina, foram discutidas as ideias do autor 

Merleau-Ponty sobre tais assuntos, em sua obra Fenomenologia da Percepção. E as 

discussões originadas em sala de aula fizeram com que meu olhar sobre corpo e 

aprendizagem adquirisse diferentes interpretações, que foram renovadas e 

ampliadas em novas representações de estudos.   

 Como forma de contextualização da temática do estudo, realizamos uma 

pesquisa no banco de teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), a fim de verificar a existência de trabalhos acadêmicos 
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que abordassem os assuntos, ou palavras-chaves, corpo, aprendizagem e 

fenomenologia (termos referenciais desta discussão). Desse modo, constatou-se a 

presença de nove trabalhos epistêmicos, dentre os quais citamos a tese de Luiz 

Anselmo Menezes Santos, intitulada “O corpo próprio como princípio educativo a 

partir da perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty”, Universidade Federal de 

Sergipe, 2012; e a dissertação de Maria Isabel Brandão de Souza Mendes, 

denominada “Corpo e cultura de movimento: cenários epistêmicos e educativos”, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2002. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à delimitação do corpus de estudo, que, 

para análise e discussão das categorias corpo e aprendizagem, foi devidamente 

recortado; isto mediante a existência de um grande acervo bibliográfico dos autores 

Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty, almejando-se um embasamento teórico conceitual 

mais limitado. Neste intuito, para atender à temática do corpo, foram utilizados, 

principalmente, os livros Do Sexto Sentido, Boris Cyrulnik, e Fenomenologia da 

Percepção, Merleau-Ponty, por apresentarem em seu contexto organizacional um 

capítulo específico sobre o referido assunto. E para as construções argumentativas a 

respeito da aprendizagem, utilizaram-se, preponderantemente em Boris Cyrulnik, os 

livros De Corpo e Alma e Alimentos do Afeto; e, para Merleau-Ponty, foram utilizados 

os livros Fenomenologia da Percepção (especificamente a segunda parte, referente 

ao mundo percebido) e a Estrutura do Comportamento.  

Nesta perspectiva epistêmica, este trabalho apresenta-se organizado em três 

capítulos: os dois primeiros descrevendo as compreensões dos autores Boris 

Cyrulnik e Merleau-Ponty, respectivamente, sobre as categorias de estudo, corpo e 

aprendizagem; e o terceiro capítulo estabelece associações das concepções 

supracitadas, apontando novos horizontes reflexivos para diferentes áreas de 

conhecimento, especialmente para a Educação Física.  

Enfocar a temática corpo e aprendizagem, conforme esses autores, suscita a 

aquisição de posturas epistemológicas amplas, que confrontem saberes, firmem 

“pontes” de conhecimento e possibilitem o ato de pensar, refletir e discutir o mundo 

sensível. A todo instante somos conduzidos a regrar nossos comportamentos, limitar 

nossos gestos, desprezar e reduzir o corpo a simples aspectos mecânicos. Nesses 

autores, o corpo pode ser percebido de outra maneira, inerente à existencialidade, 
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com as premissas do “eu posso, através do meu corpo”. Por sua vez, a 

aprendizagem é ressignificada na experiência vivida, incorporando novos 

comportamentos, visto o pertencimento a um mundo cultural e social, cuja 

exploração é inacabada devido aos seus fatores temporais, espaciais e existenciais. 
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CAPÍTULO 01 – CORPO E APRENDIZAGEM EM BORIS CYRULNIK 
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Um corpo de sensações e afetos  

 

A temática do corpo para Boris Cyrulnik (1997) é esboçada como uma das 

principais maneiras que o ser humano detém para se organizar em termos 

relacionais, tanto com o seu meio (cultural, político) como com o outro (seu 

semelhante ou um objeto); envolvendo-se com estes através de seus aspectos 

sensitivos, representacionais, culturais, entre outros, durante todas as fases de seu 

desenvolvimento, “o corpo, o meio ambiente e o artifício1 constituirão, assim, os 

organizadores da condição humana, antes do nascimento, durante o 

desenvolvimento, depois para além de si. Falte uma única etapa e tudo ruirá” 

(CYRULNIK, 1997, p. 9). 

O corpo do ser humano, mediante essa relevância organizacional, pode 

proporcionar o surgimento de um encantamento circunstancial para este sujeito, 

baseado nas percepções que os sentidos (olfato, audição, paladar, visão, tato) 

despertam no homem, conforme as experiências vivenciadas no mundo vivo, que 

originam a cada momento da temporalidade a construção de sua história, oriunda 

das aquisições sensoriais provenientes do outro e do meio, por intermédio das 

gestualidades e representações simbólicas.  

 
O encantamento do mundo é um produto da evolução: os animais são 
enfeitiçados quando percebem a sensorialidade de um outro, o odor, a 
cor, a postura, que os governa servindo-se dos cinco sentidos. E os 
homens, única espécie que possui seis sentidos, vivem no duplo 
encantamento dos sentidos e do sentido que a historicidade cria. 
Nunca vemos o mundo dos outros, mas representamo-lo pelos sinais 
das palavras e dos seus gestos, que nos enfeitiçam ainda mais. 
(CYRULNIK, 1997, p.8). 

 

Tal encantamento ou enfeitiçamento faz com que Boris Cyrulnik (1997) 

apresente a concepção de corpo vivo, interpretado por suas constantes 

transformações biológicas, culturais e/ou sociais ocorridas no decorrer do tempo, 

pois o corpo, ao presenciar e vivenciar suas experiências, adquire certas 

aprendizagens, que se modificam a cada nova situação presenciada. Portanto, essas 

percepções corporais se modificam com a maturidade, assim como o mundo 

presente, que se apresenta em constantes mudanças, correlacionadas às atuações 
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do homem. Com isso, o corpo vivo, mesmo não residindo ou habitando um mesmo 

lugar durante seus ciclos de vida, sofrerá algumas mudanças, seja organicamente ou 

em seus comportamentos expressivos.  

 

O corpo, visto que é vivo, nunca é passivo dentro de um meio 
estruturado. O desenrolar de um processo biológico, do nascimento à 
morte, indica que um organismo não pára de procurar aquilo que, para 
ele será acontecimento. Não é, pois, sensível às mesmas informações 
de acordo com a fase da sua evolução. O que significa que, mesmo 
se nada mudar no meio ambiente, o simples desenrolar de um 
processo biológico torna o corpo sensível a informações diferentes, de 
tal forma que tudo se passa como se o meio mudasse. Um mesmo 
corpo não vive no mesmo meio em todas as fases da evolução 
individual. (CYRULNIK, 1997, p. 12). 

 

Boris Cyrulnik (1997), como foi visualizado anteriormente, discute a concepção 

de evolução corporal em seus aspectos temporais, espaciais e nas construções das 

representações simbólicas, em seus campos cognitivos e afetivos, correlacionados 

ao contato com o meio e seu semelhante. Sendo assim, o ser humano apresenta tais 

comportamentos ou atitudes corporais nos dias de hoje de acordo com os resquícios 

oriundos de seus antecessores, que mantiveram padrões de relacionamentos entre 

os seres humanos, divididos em distintas classes sociais, marcados pelos diferentes 

corpos que o caracterizam. 

Estes fatos podem ser visualizados nas interpretações de Gonçalves (1994), 

nas quais o homem deixou de estabelecer relações de respeito à natureza, passando 

ao estágio de modificá-la e dominá-la. E, neste parâmetro, o sujeito inicia um 

processo vinculado às hierarquias sociais, ao estabelecimento de classes que 

ditavam as atividades corporais que cada ser poderia fazer, seja nos aspectos 

sexuais, de trabalho ou higiênicos, preponderando os meios racionais. O homem 

passa a realizar trabalhos específicos nas linhas de produção, pois seus corpos são 

considerados como objetos a serem manipulados, desprezando assim suas 

percepções sensoriais e firmando os atos repetitivos, distantes do foco humanístico 

do ser. O consumo, oriundo da tecnologia, desperta a superficialidade do corpo e o 

anseio por padrões estereotipados de beleza, marcado pelas compras de produtos 

ditados pela mídia como essenciais para uma vida saudável. Destacando-se, 

conforme a autora, o poder disciplinador dos centros institucionais, como a escola, 
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indústria, política, que beneficiam apenas a minoria da sociedade, revelando a 

existência e a perpetuação nas desigualdades sociais de um corpo voltado para 

aparência física, limitado nos seus movimentos e principalmente no desprovimento 

de ações críticas do homem. Esses fatos de perpetuação comportamental podem ser 

observados principalmente na área epistemológica da Educação Física, cuja 

percepção corporal, preponderantemente biológica, encontra-se em evidência até 

nos dias atuais, pois o importante no corpo deve ser limitado e reduzido ao ato de 

descrever os dados antropométricos do homem, ou seja, suas medidas, percentuais 

de gordura, para o melhor desempenho nas atividades esportivas.  

Mas Boris Cyrulnik (1997) afirma que, durante o processo evolutivo, o corpo 

não deve ser visualizado de maneira restrita, mas em diversas perspectivas 

organizacionais e conceituas, de acordo com as linhas de pesquisas, sejam estas 

sociais, biológicas ou psicológicas, pois o corpo é vinculado à formação de um 

campo sensorial, virtual em seu espaço, que escapa de suas fronteiras físicas, 

tornando-se capaz de ampliar suas idealizações ou representações intermentais com 

o meio e o próximo.  

 
Não apenas enquanto processo temporal que rege o conjunto do 
mundo vivo, mas também enquanto processos durante os quais as 
representações, ao escaparem ao corpo, criam um meio virtual. Todos 
os organismos inventam o meio que habitam. (CYRULNIK, 1997, p.13) 
 

 

O corpo, diante de tais percepções, deve ser considerado como meio difusor 

de um campo sensível, criador de diversos sentidos e significados, baseados nos 

vínculos firmados no mundo. Promovendo no homem, especificamente, a evolução 

do mundo e do seu mundo, ou seja, suas ações corporais e representacionais 

interferem em seu meio assim como modificam seu jeito de pensar e agir.  

 
Se nos treinarmos a pensar a condição humana como um corpo capaz 
de produzir um mundo virtual e de o habitar sentindo-o realmente, o 
corpo, o meio ambiente e o artifício serão concebidos como um 
conjunto funcional: um indivíduo poroso, penetrado por um meio 
sensorial, que estrutura o artifício. O homem é duas vezes enfeitiçado: 
pela evolução que molda o seu mundo e suscita o pensamento que 
molda o seu mundo. (CYRULNIK, 1997, p.14).  
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Ressalta-se que esse campo sensível, ou seja, perceptual, é originalmente 

criado pelos gestos, ou atitudes comportamentais, para assim, posteriormente, 

relacioná-los aos aspectos da fala, do ser falante, “e o homem engendra um meio 

composto pelas suas representações sensoriais, feitas de imagens, e depois verbais, 

que estruturam o seu destino de homem” (CYRULNIK, 1997, p.13). 

As significâncias perceptuais do corpo ou o campo sensorial se inicia dentro 

do ventre da mãe, quando os bebês respondem principalmente aos seus estímulos 

de carícias e sons produzidos, realizando movimentos da boca, “então, responderia 

levando à boca tudo o que agarrasse, e engoliria todos os dias líquido amniótico, 

provando, deste modo, a mãe quando a ouvisse” (CYRULNIK, 1997, p. 15). 

 Essas representações sensoriais do feto, conforme supracitadas, são 

percebidas também através das alterações motoras da mãe, ou seja, seus 

movimentos (andar, se abaixar, levantar, subir escadas) no mundo externo ao bebê, 

interferem em sua sensibilidade intrauterina e o fazem adotar certas respostas 

corporais, “o feto já sentira as informações que o vinham a tocar e a que respondia 

por explorações comportamentais durante as deslocações maternas, mudanças de 

postura e grandes ruídos” (CYRULNIK, 1997, p. 15). 

O nascimento do bebê caracteriza-se por uma mudança brusca de ambientes 

sensoriais, em que se desloca do espaço intrauterino, ou seja, um meio imerso no 

líquido amniótico, considerado morno e protetor, para um campo perceptual seco, 

sem esta densidade ou proteção viscosa. O bebê então é privado do calor 

intrauterino, assim como de saciar sua sede e fome através das ligações diretas com 

a mãe. Entretanto, este novo mundo sensorial, caracterizado pelas diferenças 

climáticas (como a intensidade da luz, o frio, calor) desperta no bebê uma simples 

ação comportamental referente ao ato de mamar; pois este foi devidamente 

estimulado por sua mãe, ainda no período intrauterino, por sua voz e toque, a saciar 

suas necessidades vitais, sede e fome, antes mesmo de nascer.   

 
Após nove meses de universo aquático, morno e protetor, em redor do 
seu corpo, mas também na boca e no nariz, houve, subitamente, que 
secar! Teve frio, teve sede, e estas duas privações iniciais tornaram-
se sensível à tepidez dos braços que o envolviam e à humidade do 
mamilo que lhe apresentavam. Soube prendê-lo na boca e representar 
o inverossímil argumento comportamental da primeira mamada, 
porque se treinara muito antes de nascer, quando a mãe, ao falar o 
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convidara a explorar com a boca e as mãos tudo o que flutuava. 
(CYRULNIK, 1997, p. 15). 
 

 

 Neste sentido, Boris Cyrulnik (1997) mostra o quanto é necessário esta 

privação do bebê ao nascer, pois o torna sensível ao corpo de sua mãe, encontrando 

na simples ação da amamentação resquícios de um ambiente aquático no qual se 

encontrava até pouco tempo. 

 
Esta privação sensibilizou-o para um objeto sensorial composto pelo 
corpo morno e abrangente da mãe e por um mamilo odorífero e que 
segrega colostro, o primeiro leite diluído que permite ao bebé 
reencontrar um pouco do universo aquático desaparecido e de nele se 
humidificar. (CYRULNIK, 1997, p. 16) 

 

Esse ato de busca pelo seio materno demonstra a vontade de sobrevivência 

do bebê, conduzida pela carência de alimento do meio externo, tornando-o sensível 

ao corpo de sua mãe, que passa a ser incorporado como função de campo sensorial. 

O autor reforça que este momento interativo do corpo da mãe com o sistema nervoso 

do seu bebê refere-se ao primeiro encantamento do ser humano. 

O récem-nascido que não encontrasse um mamilo não poderia 
sobreviver, mas, para que se lhe agarre, é preciso que uma carência o 
tenha tornado sensível. O primeiro encantamento exige um corpo de 
mãe e um sistema nervoso de bebé sensibilizado por uma carência. 
(CYRULNIK, 1997, p. 16.)  

 

O entrelaçamento entre mãe e filho constrói um caminho voltado para a 

existência de um mundo vivo antes da linguagem (da verbalização das palavras), no 

qual a percepção, o lado sensorial é quem possibilita a interação com o meio e sua 

significância, “muito antes da convenção do verbo, o mundo vivo é estruturado pela 

sensorialidade que lhe dá uma forma perceptível precisa. Este mundo palpável 

possui um sentido suplementar que lhe é dado pela flecha do tempo” (CYRULNIK, 

1997, p. 16). 

Quando a palavra surge como meio de comunicação, modificam-se as 

representações temporais e históricas do homem, em decorrência das inúmeras 

formas de pensamentos encontradas nos grupos, comunidades, povoados ou 

impérios idealizados por este ser (homem), “assim que o Verbo aparece, o tempo 
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muda de natureza. Já não é a duração que transforma os corpos, é a representação 

do tempo, é a história que o mobiliza” (CYRULNIK, 1997, p. 17). 

 A relevância da linguagem na história do homem, em suas descendências 

organizacionais, profere grandes discussões epistemológicas sobre o corpo e o 

espírito, da hierarquização dos saberes difundido pelo dualismo, conforme Boris 

Cyrulnik (1997) cita em suas observações, sendo essas considerações entrelaçadas 

também nos adventos do sagrado, campos medicinais ou religiosos, promulgados de 

acordo com a corrente filosófica dos antigos povos da África Oriental, bem como os 

mesopotâmicos, egípcios, persas, hebreus, hindus, gregos.  

Nota-se que as percepções detidas pelo homem em seu meio sensorial são 

ampliadas e mais representativas quando estes convivem com seus semelhantes, 

isso devido às correlações biológicas e sensíveis almejadas na companhia do outro, 

que organizam e transformam seus sentidos. 

 

De maneira geral, aquele que contém os significados mais cativantes 
é um outro da mesma espécie. A proximidade dos congéneres cria um 
mundo sensorial partilhável. O outro contém em si os sinais que se 
esperam. A forma, as cores, os gritos, os movimentos e os odores 
constituem os significantes biológicos a que um animal da mesma 
espécie é mais sensível. Na confusão do mundo, é um ordenamento 
de cores ou uma estrutura química olfactiva que melhor percebe, 
porque o sistema nervoso é mais sensível. (CYRULNIK, 1997, p. 23)  

 

Essas ilustrações do mundo sensorial a partir das interações com o seu 

semelhante podem ser visualizadas entre bebês humanos, os quais, ao se 

observarem, trocam gestos corporais que promovem a interação de ambos, 

formando-se aqui uma aliança social, superando inclusive a relação proximal entre 

mãe e filho.  

 
Os bebés humanos com algumas semanas de idade poderiam fazer o 
mesmo raciocínio. Basta colocar dois bebés lado a lado para que cada 
um manifeste uma emoção intensa, expressa por tagarelices, olhares 
e aplausos. O miúdo agarra as suas próprias mãos e aperta-as contra 
o peito. Lança pequenos gritos e procura tocar no outro com as mãos 
ou os pés, revelando, assim, uma atracção, uma socialidade, uma 
intencionalidade espantosamente precoce. (CYRULNIK, 1997, p. 23) 

 
 

Boris Cyrulnik (1997) propõe então o fundamento sensorial do encantamento, 

voltado para a ligação, ou atração, estabelecida naturalmente entre dois seres, ou os 
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dois corpos, da mesma espécie, que propiciam o surgimento de um campo sensorial, 

proveniente de suas relações com o seu semelhante. Mas após esse firmamento dos 

vínculos, cada ser procura manter ou preservar sua própria identidade, suas 

individualidades, ou seja, os aspectos intrínsecos de sua natureza orgânica e afetiva 

específica.  

 
Encontra-se o mesmo fenómeno entre os indivíduos de um grupo 
social. Atraem-se intensamente, o que cria a associação e a 
manutenção da estabilidade do grupo, depois combatem-se para 
preservarem sua individualidade. Este conflito permite o equilíbrio 
entre duas necessidades contrárias: estarem juntos para se 
protegerem e criarem o mundo de biologia periférica propício ao 
desenvolvimento dos indivíduos, depois lutarem contra o grupo que 
nos protege a fim de preservar nele a nossa individualidade, que se 
arrisca a diluir-se. (CYRULNIK, 1997, p. 24)  
 

O intuito das especificidades ou individualidades do ser humano pode ser 

interpretado através de seus atos motores, cujos gestos ou posturas 

comportamentais delimitam certas intencionalidades de ação, com um significado 

próprio, ou seja, o corpo ostenta mais uma função, a de ser um campo 

representacional das ideias sociais.  

 

A evolução elaborou um conjunto de comportamentos, de gritos, de 
posturas e de gestos que permite a cada animal modular o seu 
comportamento social. A ordem reina muito antes da verbalidade, mas 
é governada pela maneira como os corpos exprimem as emoções. 
(CYRULNIK, 1997, p.26)  

 

Nessa perspectiva de preponderâncias das características individuais, o 

sistema nervoso consegue organizar esquemas corporais (conforme supracitados) 

oriundos da gestualidade ou das representações verbais, que poderão fornecer 

interpretações dos signos visualizados, “o real tudo se funde, mas, para que não 

fiquemos confundidos, os nossos sentidos devem dar formas, a fim de que as 

percebamos. E os nossos órgãos dão sentido, tal como os nossos verbos” 

(CYRULNIK, 1997, p. 28).  

Tais percepções corporais, oriundas das relações com o meio ambiente e o 

seu semelhante, reforçam a ideia de ruptura dos determinismos comportamentais, 

pois cada ser vivo adquire uma maneira de convivência em seu entorno, alterando 

seus hábitos e costumes de acordo com as mudanças ocorridas no mundo e fazendo 
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com que este ser vivencie novas experiências e aprendizagens, que serão 

significativas para sua sobrevivência.  

 

Muito antes da existência do cérebro, os organismos evoluem graças 
a uma breve caotização. Os determinismos já não estão petrificados. 
O mundo vivo inventa um início de ajustamento entre os organismos e 
o respectivo meio ambiente. O simples facto de viverem implica uma 
aptidão para a inovação. Todos os organismos, para se adaptarem, 
devem inovar, tentar uma aventura fora da norma, engendrar 
anormalidade, a fim de ver se corre bem, pois viver é correr um risco. 
(CYRULNIK, 1997, p. 29) 
 
 

Tais preocupações, vinculadas à mecanicidade do corpo, sem a difusão de 

novos significados aderentes ao ser humano nas relações com o mundo, também 

são esboçadas nas ideias de Porpino (2006), cujo pensamento linear, restrito nas 

explorações do meio, impede o corpo de se expressar com liberdade, limitando-o a 

padrões comportamentais orgânicos, objetivos e repetitivos.  

 
O corpo instrumento serviu como justificativa para reduzir as múltiplas 
idiossincrasias dos diversos corpos, pensados como meros 
mecanismos condutores, indistintamente iguais e passíveis de serem 
entendidos a partir de uma visão mecanicista e homogeneizadora. 
(PORPINO, 2006, p. 63) 

 

Conforme as mudanças ocorridas diariamente no meio social, faz-se 

necessário romper com as lógicas lineares de pensamento e aprofundar-se nas 

diferentes percepções sensoriais que o mundo pode oferecer em suas relações 

interativas, ou seja, todo ser humano deve estar aberto para os novos sentidos que 

as experiências vividas despertam, para assim proporcionar a construção de um 

mundo simbólico, baseada em novas representações interpretativas.  

 
Tem de se tocar numa planta e penetrá-la para nela provocar um caos 
criador. Porém, quanto mais o sistema nervoso se torna capaz de 
tratar informações não percebidas, mais susceptível se torna de ser 
perturbado por representações. (CYRULNIK, 1997, p. 29)  

 

Nessa visualização epistêmica de ruptura dos simbolismos, de perceber o não 

percebido, de criar novas significações, o autor propõe que a evolução humana 

deveria se voltar para os comportamentos da boca, que, em conjunto com o cérebro, 

transparece o modo de ser do indivíduo em suas interações sociais e afetivas, 
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transcendendo, portanto, os parâmetros evolucionistas firmados através da bipedia 

humana, ou seja, o homem apoiado apenas sobre os seus pés. 

Dentro desta óptica, o marcador mais fiável da evolução humana já 
não seria o aparecimento da bipedia, que, ao libertar a mão, dá 
acesso à ferramenta e à linguagem, mas o enriquecimento dos 
comportamentos de boca. Entre os animais, este órgão já coordena 
uma harmonia de pulsões parciais: respirar, beber, comer, morder, 
ingerir, lamber, chamar e ameaçar. O conjunto boca-cérebro permite 
categorizar a maneira como um ser vivo percebe o seu mundo e nele 
actua. (CYRULNIK, 1997, p. 31) 

 
 

O ser humano, logo ao nascer, orienta-se para o mamilo de sua mãe, como 

um objeto a ser explorado pela sua boca. Este momento desperta no bebê o 

surgimento do vínculo de apego, pois esta área (mamilo) que percebe na 

amamentação fornece o alimento necessário para sua sobrevivência. A 

temporalidade será o fator necessário para que novos cenários ambientais sejam 

criados, favorecendo o aparecimento das diferentes representações simbólicas, 

como os rituais culturais, mediante a historicidade do sujeito.  

 
No pequeno homem, o processo de afastamento ou de triangulação 
está no auge, pois, durante a ontogénese, o bebé passa, em poucas 
semanas, da orientação para o mamilo, que dá o leite, à percepção de 
uma figura de apego, que dá o alimento. Ainda vai precisar de alguns 
anos para encenar a ficção que consiste em brincar às refeições com 
a mãe, uma outra criança ou boneca. Dois decénios mais tarde, 
utilizará esta pulsão e teatralizá-la-á ao convidar uma pessoa para 
jantar. (CYRULNIK, 1997, p. 33) 

 
 Conforme supracitado, a região da cavidade bucal pode ser considerada como 

os primeiros caminhos encontrados pelo ser humano para se comunicar com o 

mundo, fato este observado através da amamentação. O ato de fornecer o seio à 

criança propaga uma adequação no seu corpo (baseada nos instintos estimulatórios), 

que promovem a sua existência e exploração do meio, ressaltando as associações 

que o bebê constrói a qualquer objeto pertencente ao meio externo com o seio de 

sua mãe.  

 
É na região que cerca a boca que o embrião humano responde pela 
primeira vez a uma estimulação tátil. Portanto, não surpreende 
descobrir que as primeiras comunicações com o mundo de fora sejam 
realizadas, pelo bebê, através dos lábios e que isto seja feito de modo 
tão gradual. Está demonstrado que estimular o recém-nascido na 
região do lábio desencadeia o reflexo de orientação oral, ou seja, abrir 
a boca e girar a cabeça na direção do estímulo. Isto acontecerá 
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quando somente um dos lábios for estimulado unilateralmente. 
Quando ambos forem estimulados ao mesmo tempo, acontecerá o 
componente de preensão do estímulo, mas cessa a rotação de 
orientação e se inicia o movimento de sucção. Normalmente este 
estímulo é o mamilo e a seguir a auréola do seio materno. Esta 
conduta de esquadrinhar, como se diz – quer dizer, procurar com o 
nariz e a boca até encontrar o seio -, acontecerá daí por diante toda 
vez que o bebê for posto em contato com o corpo da mãe ou com 
qualquer coisa que lembre seu seio. (MONTAGU, 1988, p. 124)  
 

 A boca, principalmente em seus hábitos alimentares, constrói no sujeito um 

campo sensorial que permite o aparecimento dos laços afetivos com o seu 

semelhante, assim como a cultura, que simbolizam encontros oportunos de 

convivência, por exemplo, durante as refeições diárias.   

 
O estatuto natural da alimentação permite aos seres vivos 
estruturarem a alteridade. O homem, que é o campeão interespécies, 
impregna os alimentos de afectividade, de símbolos, de civilização e 
de relatos. De tal modo que, quando passamos à mesa, é um mito de 
várias séculos que encontramos nos pratos. (CYRULNIK, 1997, p.33) 
 

Diante dessas considerações alimentares, recordo-me como a minha avó, 

durante o almoço, fazia questão de preparar meu prato, com feijão, farinha e carne, 

amassá-los carinhosamente, formando um “bolo”, o qual colocava dentro de minha 

boca. Era uma sensação maravilhosa, de respeito, cumplicidade, confiança 

estabelecida entre nós dois, cujo ritual da ocasião, as nossas gestualidades, 

entrelaçadas aos sentidos corporais, principalmente da visão e do paladar, 

representavam nosso apego um com o outro, um verdadeiro vínculo de confiança.  

Por isso o ato de se alimentar deveria ser um dos principais caminhos 

utilizados pelo ser humano para firmar seus vínculos amistosos, tanto com seu 

semelhante quanto com o mundo que o cerca, pois a degustação permite ao homem 

explorar e conhecer novas culturas, identificando-se com alguma delas e 

possibilitando, de acordo com suas concepções, dar continuidade às tradições de 

uma sociedade, com a aquisição de sua historicidade.  

 
Para transformar a necessidade biológica do alimento numa 
experiência do fluir, precisamos começar a prestar atenção àquilo que 
ingerimos. É espantoso – e também decepcionante – quando 
convidados engolem uma comida preparada com carinho sem 
nenhuma demonstração de terem percebido suas nuanças. Que 
desperdício de uma experiência rara refletida nesta insensibilidade! 
Desenvolver o paladar apurado, como qualquer outra aptidão, exige o 
investimento de energia psíquica, mas essa energia é devolvida em 
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dobro, sob a forma de uma experiência mais complexa. Os indivíduos 
que realmente apreciam comer desenvolvem, com o tempo, interesse 
por uma determinada cozinha, da qual chegam a conhecer a história e 
as peculiaridades. Aprendem a preparar suas receitas completas que 
reproduzem o ambiente culinário da região. (CSIKSZENTMIHALYI, 
1992, p. 168) 

 

Contudo, o homem necessita preservar a cultura original que o permeia, pois 

as tradições devem ser mantidas e valorizadas, respeitando a essência que 

caracteriza aquela sociedade, não sendo substituída por outras vertentes de 

pensamento que descrevem outras culturas. A identidade cultural é algo inerente 

para cada sociedade, devendo ser incorporada por todos os homens que a 

constituem, mesmo diante das facilidades dos meios virtuais do mundo vigente. 

Vivemos num mundo de imagens, atravessando fronteiras on line, um 
processo avançado de desterritorialização das coisas, das ideias, das 
pessoas; o anúncio de uma cultura global. No entanto, a perda do 
entorno gera desculturalização. A cultura é fundamental para a 
preservação da identidade, das referências. A instantaneidade da 
informação globalizada e das telecomunicações aproxima os lugares, 
possibilita acesso imediato aos acontecimentos, mas é sempre uma 
realidade virtual que não pode substituir a materialidade e a 
afetividade do entorno e do encontro. (NÓBREGA, 2010, p. 24) 
 

Essas representações sensoriais, provindas da boca, no ser humano, são 

distintas em cada fase do seu desenvolvimento, e adquirem novas interpretações em 

sua temporalidade, podendo citar a formação da figura de apego, referente à 

construção de vínculos com outros seres ou objetos. Tais afirmações, conforme Boris 

Cyrulnik (1997), tenderiam a uma hierarquização das funções corporais às 

especificidades provindas da boca (sendo esta auxiliada ao olhar), “e o homem reúne 

tantos modos de comunicação em redor da boca e dos olhos que poderia esquecer o 

corpo sem prejudicar a relação” (CYRULNIK, 1997, p. 34). 

A boca, diante de sua relevância, merece uma atenção especial, e deveria ser 

analisada em dois aspectos: o primeiro voltado para a percepção do outro, pois se 

observa no semelhante as prospecções sensoriais, que despertam para assimilações 

significantes; e a segunda refere-se à analogia, pois o outro tem uma boca que é 

igual a do ser observador. Esses fatos podem ser verificados nos momentos da 

alimentação do ser humano.  

 
Esta orientação comportamental permite compreender que a boca do 
outro (homem ou cão) é um análogo da sua própria boca e que é aí 
que se introduzem os alimentos. Muito em breve, a alimentação é 
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integrada numa relação de alteridade, graças a um pensamento 
análogo: <<ele possui uma boca tal como eu, pela qual se alimenta, 
tal como eu.>> Para realizar esta acção intelectual, é preciso perceber 
uma separação (é a boca do outro) e uma analogia (é uma boca igual 
a minha). (CYRULNIK, 1997, p. 34)  

 

Portanto, o ato de se alimentar representa um fator determinante para a 

formação do vínculo entre a mãe e o seu filho, pois ao terem seus corpos separados 

ou afastados, devido ao nascimento, a mãe constrói um campo sensorial (visão, odor 

e palavras) para firmar com seu filho um laço harmonioso, que o estimulará em seus 

movimentos durante as primeiras mamadas.  

 
Muito antes de nascerem, os corpos separam-se, visto que os ritmos 
biológicos da mãe e do filho começam a dessincronizar-se. Tece-se 
um laço entre as palavras maternas e a boca do filho, estruturando, 
assim, uma biologia periférica que se irá aperfeiçoar com a 
acentuação da separação. A tecelagem deste laço também utiliza os 
outros canais de comunicação, para exibir os comportamentos da 
boca. Deste modo, existe uma confluência harmoniosa das pulsões 
parciais, quando a criança é posta ao seio. O odor da mãe constitui 
uma atmosfera familiar. A voz estimula a oralidade do filho. E a fixação 
dos olhares imobiliza as posturas da díade. A mãe cala-se assim que 
o filho começa a ritmicidade bocal. (CYRULNIK, 1997, p. 36) 
 

 

Ressalta-se que, em alguns casos, as relações entre a mãe e o filho durante a 

alimentação não são harmoniosas, ocasionando certo desconforto nesse momento 

interativo, em virtude de dificuldades orgânicas ou psicológicas da mãe (suas 

histórias passadas), e alterando as percepções que ratificam a parceria com seu 

filho. 

Cada uma destas frases é o resultado de uma observação etológica. 
Dizer << o côncavo dos braços forma um continente a céu aberto>>, 
implica um diálogo tónico dos parceiros com um ajustamento perfeito 
dos corpos, todavia, separados. Acontece que este ajustamento possa 
ser imperfeito e provoque uma perturbação no sistema estabelecido 
pelos parceiros. Quando a criança se ajusta mal, a mãe experimenta 
um sentimento de fadigabilidade cuja explicação não conhece. Pelo 
contrário, por vezes, é ela mesma que, por razões orgânicas ou 
psicológicas, se dispõe desajeitamente (inchaço no seio, doença, 
depressão, isolamento afectivo ou social) seja qual for o ponto de 
partida do mal-ajustamento, o sintoma traduz-se por uma perturbação 
da mamada. (CYRULNIK, 1997, p. 37) 
 

No momento da alimentação, quando a mãe conduz o seu filho ao seio, 

visualiza-se um sincronismo de adaptação e conhecimento corporal entre dois 

corpos, que se entrelaçam, envolvem-se, estabelecendo um campo sensorial e 
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perceptivo, cujo vínculo cria significados para ambas as partes, seja de fascinação, 

atenção, cuidado, proteção, mas acima de tudo de amor. 

 

O conjunto funcional palavras maternas-boca da criança conhece uma 
ontogênese particular. A mãe pode falar a quem estiver por ali e ao 
bebé, mas assim que põe a criança ao seio ela cala-se, imobiliza-se e 
procura o seu olhar. Estas atitudes gestuais captam a atenção da 
criança, concentram-na na mamada e coordenam as sensações 
difusas, o que permite a harmonização dos dois corpos. A observação 
directa demonstra que, assim que nasce, o bebé exibe movimentos 
oculares bruscos, comportamentos oculomotores de detecção que 
acabam por agarrar uma cintilação, um movimento, a trinta 
centímetros (o que corresponde, aproximadamente, às posturas de 
aleitamento). Os olhares fixam-se, ambos se imobilizam, a criança 
mama e a mãe dá uma forma verbal a sensação: << tenho a 
impressão de que enquanto olhar para mim, não vai engolir mal. >> 
No mundo do bebé, esta é uma percepção parcial que o fascina e o 
concentra, enquanto no mundo materno é uma sensação à qual ela dá 
um sentido: << é glutão como o pai >> ou reconhece-me>>. A mãe 
vive num mundo historiado, ao passo que o filho está fascinado por 
uma sensorialidade. Mas é em conjunto que funcionam. (CYRULNIK, 
1997, p. 38) 
 
 

O provimento da amamentação ocasiona uma relação apaziguadora entre a 

mãe e o seu filho, cujos ritmos biológicos são compreendidos pelas atitudes 

corporais que cada um dispõe neste envolvimento, podendo tais gestos ser 

considerados como os caminhos a serem trilhados para as primeiras representações 

mentais. 

 

A partir das primeiras mamadas, organizam-se os primeiros nós do 
laço harmonizando a história e a sensorialidade. A ritmicidade 
constitui a atitude comportamental que permite tornar observáveis os 
primeiros encaixes, as primeiras articulações do mundo intermental. 
(CYRULNIK, 1997, p. 38) 

 

A sincronia entre a mãe e o filho, por intermédio do campo sensorial criado em 

suas relações, faz com que a mãe desenvolva uma sensibilidade decodificadora para 

os diversos sinais comportamentais expressos pela criança, como os da fome e da 

sede. E esse olhar sensível da mãe é decorrente de suas experiências passadas, 

que envolvem seu filho, gerando uma empatia entre ambos. 

 

De tal forma que desde as primeiras semanas os choros de uma 
criança que tem fome estão já estruturados como um código (um 
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ordenamento de sonoridades que transporta informação), cuja 
componente biofísica, a intensidade, a melodia e os silêncios 
compõem um ritmo que a mãe aprende a decodificar muito depressa: 
<< quando chora assim, é porque tem fome...>>, <<quando desvia o 
olhar e faz “pff” com a boca, é porque já não tem fome>>.  
A criança exprime sinas de alternância, mas é a mãe que mantém a 
anterioridade da interpretação. Encontra-se, assim, a ideia de que a 
mãe injecta a sua história no tratamento dos sinais sensoriais, 
posturais, sonoros ou visuais do seu filho. O que quer dizer que a 
empatia da mãe estrutura o campo sensorial que impressiona o filho e 
o molda em parte. (CYRULNIK, 1997, p. 39) 

 

Eventualmente, a mãe não consegue decodificar as mensagens expressas do 

seu filho, fragilizando a relação do apego, da confiança entre mãe e filho. Nestes 

casos, as crianças expressam comportamentos autocentrados, demonstrando 

através destes a necessidade de se buscar estratégias para aproximação dos 

corpos, que não foram ainda instituídos em uma harmonia sensorial. 

 

Por exemplo, observa-se que algumas mães não percebem ou não 
decodificam os sinais que exprimem a saciedade da criança. 
Continuam a propor-lhe alimentos, criando nela uma sensação de 
intrusão. A criança manifesta reacções de medo, de desvio ou de 
hostilidade que a mãe não compreende. Muitas vezes, não responde 
imediatamente aos sinais de apelo. Em poucos dias, a criança 
encontra substitutos masturbatórios, os mais habituais sendo auto-
sucção do polegar, do lábio ou balanços ritmados. (CYRULNIK, 1997, 
p. 40) 

 

Este campo sensorial, promulgado pela mãe, é modelado a partir de suas 

atitudes corporais representadas em seu convívio social (historicidade), as quais 

tendem a direcionar nos comportamentos das crianças, “exprime este sentimento por 

meio de gestos, mímicas e palavras que estruturam o campo sensorial em redor da 

criança e molda, assim, determinados comportamentos” (CYRULNIK, 1997, p. 39) 

Diante do exposto, as relações interativas da mãe com o seu filho são 

fundamentais para as construções dos alicerces temperamentais deste, “o 

temperamento da criança é, assim, moldado poderosamente durante as interaçções 

precoces quando a história e a biologia dão forma à relação” (CYRULNIK, 1997, p. 

41).  
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O momento das refeições, portanto, pode ser considerado como um 

verdadeiro campo observatório do comportamento gestual, enfatizando, nas 

representações intermentais, a percepção do outro que está a sua frente.  

 
Um mesmo comportamento de solicitação infantil será interpretado 
com alegria ou hostilidade, de tal modo que, desde as primeiras 
refeições, a alimentação passa a ser o teatro em que se desempenha 
a encenação do primeiro mundo intermental. (CYRULNIK, 1997, p. 41)  

 

O mundo intermental entre mãe e filho é desenvolvido quando a criança inicia 

sua alimentação através de comidas sólidas, pois os corpos são dispostos agora de 

frente um para o outro, a linguagem e o olhar entram em cena para que as interações 

tenham reciprocidade. Especula-se a formação de um ambiente imaginário que junta 

posturas corporais, gestos, mímicas e a linguagem para elaborar um espetáculo 

envolvente entre estes dois seres humanos, mãe e filho.  

 
O guião comportamental muda a partir da primeira refeição sólida. 
Doravante, a dramaturgia da refeição efectua-se frente a frente e já 
não corpo a corpo. A separação, mais marcada, necessita de um 
aperfeiçoamento da estrutura interactiva. A mãe, que se calava 
quando punha a criança ao seio, começa a falar assim que lhe propõe 
um alimento sólido. Dentro desta nova estratégia interactiva, a palavra 
junta-se ao olhar. Ao seio, a mãe captava a atenção da criança pelo 
olhar. No frente a frente, capta o olhar e estimula a boca com 
palavras, tal como com a pequena colher. As melodias verbais 
associam-se às mímicas e aos gestos para solicitar a criança: o 
espetáculo vai começar. (CYRULNIK, 1997, p. 41) 
 

 

Frente a este espetáculo das refeições, com alimentos sólidos, ratifica-se o 

surgimento dos mundos intermentais entre mãe e filho, dos laços firmados entre 

estes; as atitudes corporais da criança, inicialmente, podem ser ausentes de 

significações, mas, posteriormente, são dotadas de intencionalidade, através das 

representações formadas sensorialmente com sua mãe (toque, fala).  

Durante este percurso transitório, de representações, os fatores temporais e 

espaciais se tornam mais presentes, devido à percepção do espaço e tempo que a 

criança institui de proximidade ou afastamento com sua mãe.  

 
Durante as primeiras refeições, os mundos mentais da mãe e do filho 
encontram-se, enfrentam-se e formam-se. A banalidade do argumento 
de alimentação permite observar a ontogénese do sinal: desde as 
palavras da mãe até à boca do filho, o que, à partida, não passava de 
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um toque, de um estremecimento dos lábios, organiza-se sob o efeito 
da separação em argumentos comportamentais. O olhar, o avanço 
dos ombros e, sobretudo, a vocalização surgem para indicar um 
objecto que se afasta no espaço ou no tempo. Mais tarde, o que não 
passava de um indício será, intencionalmente, feito para agir sobre a 
representação do outro, a mãe, esse ser particular, esse gigante 
sensorial que preenche o mundo da criança. Quanto mais os corpos 
se separarem mais os comportamentos preservarão o laço. 
(CYRULNIK, 1997, p. 42)  

 

 

Quando a mãe e o filho estabelecem um mundo intermental, a criança deixa 

de focar as interpretações em seu próprio corpo, fazendo do contexto vivenciado com 

sua mãe o momento propício para o provimento da construção de representações 

perceptuais desta convivência. Neste sentido, a alteridade (sentimentos opostos) se 

torna necessária no vínculo instituído entre mãe e filho, pois, nos laços firmados, a 

aproximação e o distanciamento nos períodos da alimentação retratam a ausência e 

posterior satisfação de sentimentos oriundos na criança, seja de fome, sede ou 

carinho. Sentimentos considerados opostos, mas que conduzem a criança a aceitar 

momentos distintos, em decorrência de um laço empático fortalecido com a mãe.   

 
A este nível da construção psíquica, o encantamento já não se passa 
no corpo, mas no sinal que preenche o entredois. O que leva a pensar 
que um meio nutritivo, apressado na satisfação imediata dos indícios 
emitidos por um bebé, ao suprimir o atraso que faz sofrer a esperança 
de satisfação. (CYRULNIK, 1997, p. 42) 
 

Esse processo de desvinculação do corpo, realizado pela criança, por 

intermédio dos aspectos intermentais, é necessário para concretizar a interação 

recíproca da mão com seu filho, pois a criança amplia suas considerações 

significativas para outros comportamentos gestuais e corporais da mãe. Contudo, se 

os mundos intermentais não se conectam, não existindo a alteridade de sensações e 

percepções, a criança permanecerá sentindo o seu próprio corpo, não conseguindo 

dispor de outros sentidos e significados expressos nas relações com sua mãe, 

restringindo-se a comportamentos fechados e limitados. 

 
Pode-se imaginar que a criança só sente, então, o próprio corpo, visto 
que a alteridade está mal constituída. Experimenta uma perturbação 
em si, pois não pode nem percebê-la nem imaginá-la no corpo de um 
outro. Talvez seja isto que explica que tantos adolescentes 
hipocondríacos tenham sido antigos bebés sobreprotegidos, ao passo 
que há muito poucas hipocondrias entre os antigos bebés 
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abandonados. Antes pelo contrário, as crianças carenciadas 
desprezam o corpo, não o embelezam e não estão atentas aos sinais 
da doença. Quando estão isoladas, preenchem-se a si mesmas, e as 
incessantes actividades autocentradas (balanços, círculos sobre si 
mesmas, fungar, autotraficâncias...) constituem o seu único mundo. 
Quando se deixam morrer de fome no meio das vitualhas, não se 
pode incitá-las a comer  a não ser depois de se ter estabelecido com 
elas uma relação que as convide à alteridade. Só então tentam a 
aventura do alimento sólido. A alimentação ainda não é para elas 
fonte de energia, de vitaminas ou de substâncias químicas, mas de 
meio utilizado para preencher o vazio da relação. Ávidas do outro, ao 
mínimo encontro, habitam o mundo dele e desprezam o seu. 
(CYRULNIK, 1997, p. 43) 

 
O advento da palavra sensorial na criança transcorre durante essa fase 

intermental estabelecida com a mãe, sendo conduzida através da boca. Mas este 

processo de propagação da linguagem é reforçado também por outros caminhos 

sensíveis expelidos pelo corpo, como o odor exalado, o calor dos corpos, “as 

palavras sensoriais tocam a boca da criança. Porém, em redor deste canal, 

organizam-se outras vias que o reforçam: o odor, o calor, a manipulação e todas as 

informações utilizadas mais tarde a fim de preparar para o sinal” (CYRULNIK, 1997, 

p. 43). 

Neste cenário, de observações dos movimentos da boca, ratifica-se como as 

experiências da alimentação e linguagem são importantes nas perspectivas do 

desenvolvimento da criança, pois quando esta (criança) permite ingerir um novo 

alimento, remete-se a abertura para um novo mundo simbólico, de novas 

representações a partir do desconhecido, sendo a criança impulsionada também às 

descobertas provindas das sonoridades expelidas (linguagem) pelos membros da 

família, que a ajudarão, em cada etapa de sua vida, na internalização da presença do 

outro, tornando prazerosa essa participação interativa.   

 

A familiarização activa do alimento novo testemunha o impulso vital da 
criança, tal como a familiarização activa das vocalizações novas 
revela que a criança sente um desejo de brincar com as 
representações verbais. Assim que a criança tenta comer um alimento 
novo, revela o prazer em descobrir o mundo, assim que tenta articular 
sonoridades novas, revela, por este comportamento vocal, que 
compreendeu que se pode partilhar o mundo mental de um outro e 
sentir prazer. A primeira actuação intelectual abstracta está muito 
ligada ao prazer da boca. Neste processo da verbalização e da 
alimentação, há uma homologia de desenvolvimento. (CYRULNIK, 
1997, p. 44)  
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Ressalta-se que os músculos da boca estão em consonância com os 

músculos da faringe e laringe, proporcionando ao ser a aquisição de uma maior 

desenvoltura nas ações comportamentais do comer e falar, sendo estas vinculadas 

diretamente ao equilíbrio emocional no meio. Nota-se que os movimentos da boca, 

propagados pelos avanços labiais, transitam de acordo com a maturidade da criança, 

portanto a aquisição da linguagem procede em etapas mais futuras, quando a 

criança desperta para as suas representações mentais.  

 

Muito antes da palavra, quando os movimentos da boca se 
estabelecem, pode-se observar uma perturbação do avanço dos 
lábios. A criança que controla mal as emoções controla mal os 
músculos da boca, da laringe e da faringe, que permitem a deglutição 
e a articulação das palavras. Esses músculos devem coordenar-se de 
maneira espantosamente complexa, a fim de permitir duas funções 
diferentes expressas pelos gestos bocais. (CYRULNIK, 1997, p. 44)  

 

As culturas também estão incluídas nos atos da alimentação, pois predispõem 

condutas a serem utilizadas nestes momentos exploratórios da boca, “trata-se de 

uma situação naturalista que existiria, mesmo se não se observasse. Está, 

naturalmente, normalizada, pois é a nossa cultura que fixa as regras das 

aprendizagens alimentares” (CYRULNIK, 1997, p. 45). 

Estes fatos podem ser observados desde a preparação do alimento, pois o ser 

humano foi descobrindo, por intermédio de suas experiências, quais são as 

propriedades características de cada alimento, assim como as combinações que 

poderiam fazer com outros, ratificando diante de cada cultura suas especificidades.  

 

A preparação do alimento desenvolveu-se na história de acordo com 
os mesmos princípios das outras atividades do fluir. Primeiro, as 
pessoas aproveitaram  as oportunidades para ação (neste caso, as 
diversas substâncias comestíveis existentes em seu meio ambiente), 
e, como resultado de uma atenção meticulosa, eram capazes de fazer 
distinções cada vez mais apuradas entre as propriedades dos 
alimentos. Descobriram que o sal conserva as carnes, que os ovos 
são bons para ligar e empanar, e que o alho, apesar do sabor forte, 
tem propriedades medicinais e quando utilizado com parcimônia 
propicia um sabor sutil a uma variedade de pratos. Cientes dessas 
propriedades, as pessoas podiam experimentar com elas e então 
desenvolver regras para juntar as diversas substâncias nas 
combinações mais agradáveis. (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, 167) 
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 Boris Cyrulnik (1997) descreve a simplicidade do ato degustatório em buscar 

e sentir algo novo do mundo, considerado apenas pelo movimento de conduzir o 

alimento à boca, já iniciado durante o período gestacional. Diferentemente da 

percepção do outro, do mundo intermental, das representações, que requerem uma 

maturidade temporal advinda das experiências vivenciadas.  

 

Para descobrir um alimento novo, basta meter na boca um bocado do 
mundo, tal como fazem os fetos muito antes de nascerem. Ao passo 
que, para perceber um rosto estranho e o diferenciar dos rostos 
familiares, são precisas várias semanas após o nascimento. 
(CYRULNIK, 1997, p. 45)  

 

Pode o ato degustatório ser considerado como algo de simples prazer e bem-

estar social, difundido nas culturas, “mas, em todas as culturas, o simples processo 

de ingerir calorias transformou-se, com o tempo, numa forma de arte que oferece 

satisfação, bem como prazer” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p. 166).  

Com o advento da temporalidade (alguns meses), a criança inicia sua fase 

exploratória do mundo, por intermédio das relações estabelecidas com sua mãe, 

voltadas às expressões da boca dela. Neste momento, as crianças ampliam suas 

percepções sensoriais da boca para o rosto da mãe, cujos movimentos são providos 

de ações intencionais, pois estas (crianças) já adquiriram certa memória das 

experiências passadas.  

 
A criança, que guarda na pequena memória que a boca constitui um 
modo de relações privilegiadas com a mãe, esse ser único, responde 
à emoção provocada pela percepção do rosto por um movimento 
exploratório da boca. Agarra uma parte do nariz, uma parte da face, 
uma parte do lábio que a mãe lhe quiser estender. Nessa altura, 
aquilo que não passava de um reflexo de palpação passa a ser, ao 
quarto mês, um movimento intencional. (CYRULNIK, 1997, p. 47) 

 

O vínculo que a mãe institui com o seu filho refere-se à pulsão afetiva 

estabelecida com ele, em um jogo recíproco de limitações ou aberturas exploratórias, 

de acordo com a historicidade da mãe.  

A pulsão afectiva está orientada para uma figura privilegiada, mas a 
interpretação histórica da mãe deu uma forma humana à pulsão. Em 
menos de um ano, a criança aprendeu que devia limitar a mordedura 
afectiva. A partir desde instante, instala-se a reciprocidade. 
(CYRULNIK, 1997, p. 48)  
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E a primeira pulsão afetiva dos seres humanos corresponde ao beijo, ou seja, 

aos movimentos espontâneos e propulsões desta região corporal, que a criança 

realiza quando são estimulados pela mãe (sons emitidos), impulsionando seus lábios 

a encontrarem um local para saciar suas vontades e desejos.  

 

O pequeno ser humano, o comportamento de boca mais ritualizado, 
aquele que adquire, muito depressa, uma função de sinalização, 
utilizando um movimento espontâneo, é o beijo.  
Pode-se descrever o início da ontogénese do beijo como o 
comportamento de palpação que se observa entre todos os mamíferos 
recém-nascidos e que lhes permite encontrar o mamilo sem qualquer 
aprendizagem. Procuram por meio de um balanço bilateral da cabeça. 
Esta orientação observa-se na ecografia do útero, quando a 
vocalidade materna, tal como um diapasão que vibra contra a boca, 
faz avançar os lábios da criança. Esta observação foi feita claramente 
entre as chinchilas e entre os seres humanos. Durante os primeiros 
meses, qualquer estimulação peribocal provoca o avanço dos lábios, 
qualquer contacto com um mamilo, um dedo, uma tetina ou uma nariz 
provoca este mesmo reflexo. (CYRULNIK, 1997, p. 47) 
 
 

A fase de buscar o desconhecido (novas representações extraídas do meio) 

pela criança por intermédio da boca (beijo-mordida) refere-se aos seus laços 

empáticos com o outro, proporcionando-lhe o acesso às representações do seu 

semelhante, de um novo mundo a ser interpretado. 

 

A criança manifesta, desse modo, que acende à empatia, às 
representações das acções e das emoções dos outros. O jogo do 
beijo permite ver que, a partir do oitavo mês, é um mundo intermental 
que se engendra pela manipulação recíproca do mundo dos outros. 
(CYRULNIK, 1997, p. 48) 

 

Este novo mundo poderia ser narrado pelos rituais que conduzem às pulsões 

alimentares nas sociedades, caracterizando a diversidade das culturas, suas 

diferentes maneiras organizacionais e estruturais. Nesta perspectiva, o autor relata 

certo receio e privação do homem com o seu mundo, pois, ao invés de explorar suas 

crenças, hábitos, paladares, através de sua sensorialidade, limita-se apenas às 

representações culturais, principalmente as degustativas, que o cercam, restringindo 

experiências que poderiam despertar novas sensações significantes, ou seja, 

incorporar diferentes aprendizagens. Pode-se mencionar, neste contexto, também as 
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pulsões sexuais, que interferem, mesmo em menor intensidade, nos processos 

perceptivos e disciplinadores do homem.  

 
Os homens consagram ao alimentar um tempo fabuloso, muito 
superior ao que seria exigido por uma simples incorporação química. 
Este aumento de investimento corresponde ao fabrico do mito. Assim 
que se come em conjunto, prepara-se um relato. Em redor da pulsão 
alimentar, os indivíduos ligam-se, os grupos estruturam-se e as 
sociedades organizam-se. A pulsão sexual, menos vital para o 
indivíduo, organiza representações ainda mais distantes da 
percepção: a filiação, a descendência, o após-morte e o sagrado. 
(CYRULNIK, 1997, p. 52) 
 

 

Até porque, conforme CSIKSZENTMIHALYI (1992), os atos degustativos e 

sexuais referem-se às atividades elementares do ser humano, geradoras de prazer, 

felicidade e bem-estar pessoal, que são concebidas nas experiências vividas, de 

acordo com o tempo. Mas deve-se tomar cuidado para que tais posturas não se 

tornem uma dependência incontrolável no homem, visto que a própria sociedade 

cultua o sexo e a alimentação dentro dos sete pecados capitais, ou mortais. 

Ressalta-se, no advento temporal, o desaparecimento de alguns rituais 

instituídos na sociedade, como os hábitos familiares de se reunir na mesa para as 

refeições diárias. Tais atitudes ou posturas comportamentais podem estar envolvidas 

com as mudanças que a sociedade contemporânea vem sofrendo, principalmente no 

tocante aos adventos midiáticos, como televisão, internet, celular, entre outros, que 

passam a exercer uma influência tão exorbitante que, em certos casos, ultrapassa a 

representativa do pai de família.    

 
 
O desaparecimento dos ritos de mesa onde o pai reinava torna 
observável a modificação das estruturas familiares em que se pode 
notar a ausência frequente dos adolescentes, que, actualmente, 
conseguem evitar este ritual de partilha. Porém, esperemos pelo 
futuro rito que irá reabilitar a casa familiar. (CYRULNIK, 1997, p. 51)  

 

 

Como se pode observar nos discursos de Nóbrega (2010), o autor exalta sua 

preocupação com os padrões comportamentais externados pela mídia, realçando 

principalmente as imposições corporais, propagadas através de imagens que 

exprimem modelos de corpos ditos como exemplares, devendo ser buscados a rigor. 
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Além disso, deve-se fazer uso das mais diversas técnicas difundidas no meio social, 

como adoção de próteses, dietas, atividades físicas, para atender às necessidades 

dos modismos da sociedade, faltando, portanto, uma postura crítica do ser humano, 

frente a estes discursos ditadores, que desrespeitam as individualidades e tratam o 

corpo apenas nos ditames superficiais de suas interpretações. O corpo é expressivo, 

gerador de um campo sensorial, intermental, possui expressividade no meio 

circundante, não pode então ser mencionado limitadamente, assim como distante 

dos rituais e crenças da cultura.  

 
O movimento em torno das imagens de corpo refere-se diretamente à 
questão do valor. Nesse contexto, a mídia assume uma função 
estratégica de divulgar certo modelo de vida, de padrões e de 
comportamentos. Especialmente em relação ao corpo, o discurso da 
mídia carece de uma análise científica e de reflexão sobre o estatuto 
do corpo na contemporaneidade, uma vez que, por meio de 
sofisticados recursos técnicos e tecnológicos, a percepção é mutilada. 
O movimento veloz da mídia em divulgar imagens e modelos de corpo 
produz uma corrida alucinada aos métodos e técnicas de modificação 
do corpo para adaptar-se à moda. O destino do corpo torna-se 
prótese, seja por cirurgia ou imagem. (NÓBREGA, 2010, p. 26) 

  

E um dos rituais preponderantes da humanidade, refere-se ao ato de matar, 

que promulga uma dimensão simbólica ao corpo, de aquisição da carne, para então 

prover ao homem sua alimentação diária e necessária para sua sobrevivência. O ato 

da caça denota um status diferenciado ao ser humano, pois ratifica sua interatividade 

com o mundo e seu semelhante, através dos discursos linguísticos e gestuais, 

fazendo-o pertencer a um grupo, sociedade,  “desde o início da aventura humana, o 

significado da carne era fundamental e mesmo fundador, dado que, para caçar, era 

necessário organizar o social e inventar os artifícios linguísticos e técnicos” 

(CYRULNIK, 1997, p. 53). 

Portanto, o ato de caçar que o homem executa diariamente, em busca de sua 

sobrevivência, assim como na formação dos vínculos com o outro, possibilita a 

difusão de sua existencialidade na sociedade, pois o mesmo adquire aprendizagens 

técnicas para o aperfeiçoamento e firmamento destas habilidades de caça e cultivo 

alimentar.  
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O alimento oferece-nos uma actividade de predilecção para fabricar o 
social e a humanização. A colheita possui um efeito ligante, quando 
nos deslocamos lado a lado para apanhar os frutos e os comer 
enquanto conversamos, porém a caça, muito mais trágica, exige a 
coordenação dos papéis, a aprendizagem das especialidades, o uso 
das armas e das ferramentas. A harmonização do grupo põe em cena 
uma representação de vitória sobre a caça que impulsiona uma 
intensa sensação de existência para o caçador e a sua colectividade. 
Tudo se passa como se os primeiros caçadores dissessem: <<a morte 
dos outros dá-nos vida.>> (CYRULNIK, 1997, p. 52). 
 

 

Nota-se que todo ser humano está propício a desenvolver atos de matanças, 

até mesmo com o seu semelhante, fato este que pode ser considerado como 

inerente à espécie, pois a cultura impõe, em certas circunstâncias (como nos casos 

de guerra), um isolamento sensorial, rotulando-se como seres a serem desprezados 

ou descartados.  

 
A guerra fornece-nos um exemplo banal. Vemos o inimigo como um 
horror evidente, quando, de facto, experimentamos por ele os 
sentimentos desencadeados pelas nossas representações culturais. É 
por isso que podemos matar oito a dez jovens inimigos à 
metralhadora, sentindo uma impressão de euforia e de bem, mas se 
personalizarmos as relações, ao vermos os rostos ou ao descobrirmos 
algumas fotografias das famílias, sentiremos esse acto como um crime 
insuportável. (CYRULNIK, 1997, p. 59) 
 

Assistindo ao filme “Ensaio sobre a cegueira” - 2008, pode-se constatar como 

o ser humano, mesmo diante das dificuldades existentes (no caso todas as pessoas 

da cidade se tornam cegas, com exceção de uma pessoa), expressa sua contínua 

busca pela existencialidade com atos de violência, brigas e matanças, dando 

continuidade assim aos seus hábitos culturais de controle e hierarquização social do 

espaço em que se encontra, firmando sua identidade pessoal e preservando os 

interesses autocentrados. Mas, nesse ambiente caótico, verifica-se a formação do 

campo sensorial do apego, do respeito mútuo construído por algumas pessoas, de se 

manterem unidos na dor, na desesperança por dias melhores, com comida, abrigo e 

condições de vida favoráveis. Esse filme, se comparado à sociedade atual, mostra o 

quanto somos seres humanos cegos, pois cultuamos a cada dia a desigualdade 

entre as pessoas, entre a nossa própria espécie. E tais percepções são visíveis em 

aspectos bem simples, como vestimentas utilizadas, locais para se alimentarem, 

tipos de lazer social, distribuição de rendas, entre outros. Enfim, o filme realça o 
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quanto nós seres humanos, atualmente, somos desprovidos de sensibilidade com 

nosso semelhante, ao qual deveríamos prover de afeto sincero, de amor, carinho e 

proteção. 

Outros comportamentos dos seres humanos que despertam atenção são as 

perturbações alimentares (bulimia, anorexia e a ingestão de substâncias não 

digeríveis, como gesso ou fezes) ou não alimentares (chupar o dedo, compulsão por 

compras ou cleptomania).  Conforme o autor, a adoção de tais posturas 

comportamentais está relacionada a momentos da historicidade do ser, que foi 

desprovido de atenção ou cuidados com seu semelhante, criando um isolamento 

perceptual, que fragiliza a relação de apego com o outro (na maioria das vezes, a 

mãe). Contudo deve-se ressaltar que essas atitudes, mesmo sendo fora dos 

comportamentos da cultura tradicional, fornecem ao homem certo expressar de suas 

sensações, que ocasionam um apaziguamento pessoal.  

 
Quando as dificuldades afectivas são constantes, estabelece-se um 
comportamento de comer sem fome, tal como entre as anoréxicas 
que, por causa disso, afirmam sinceramente que não param de comer. 
As bulímicas, no desejo de força, nada recusam: enchem-se até à 
náusea, numa analogia de pica. 
Por vezes, é o acto de agarrar, de apertar contra si, de quase 
incorporar metendo no bolso que as tranquiliza. Observam-se, então, 
comportamentos de cleptomania ou de compras compulsivas em que 
a mulher, no momento em que agarra  o objecto, experimenta um 
grande sentimento de alegria. Ora, não precisa desse objeto. É o acto 
de se apropriar, é a representação de um <<é meu>> que cria nela 
um sentimento delicioso. (CYRULNIK, 1997, p. 69) 

 
 

Neste processo de afastamento da figura afetiva, a criança se isola, 

despertando para um sentimento de angústia. A criança fortalece em seu interior um 

distanciamento corporal, que amplia suas representações simbólicas, as quais 

podem se voltar às imagens, sentimentos ou discursos sociais. Estas configurações 

dos signos fazem com que tanto crianças como adultos adquiram e/ ou mantenham 

atos gestuais considerados fora dos habituais da sociedade, citados no parágrafo 

anterior, mas que detém a finalidade de preencher o vazio gerado pela ausência dos 

laços empáticos firmados durante sua vida. 

 
 
Uma falha precoce do ambiente marca na memória da criança uma 
extrema sensibilidade à dessensorialização do seu meio ambiente. 
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Sente a menor perda como um vazio que não sabe preencher com 
uma acção (brincar com as mãos ou os pés) ou com uma 
representação (um sonho desperto, um jogo de ficção ou um objeto 
transicional). Preenche, pois, este deserto com percepções de coisas 
(gesso, terra). (CYRULNIK, 1997, p. 68) 
 

 

A adoção de certos comportamentos ou atos gestuais, conforme supracitados, 

volta-se novamente aos aspectos da boca do ser humano, pautados tanto na sua 

sobrevivência (respiração e alimentação) como na criação de um mundo simbólico 

(representações intermentais), expressos através da linguagem, possibilitando 

significações antes despercebidas. 

 

Organiza-se em redor da boca a maneira de viver que caracteriza a 
espécie. O homem pela boca deve, no imediato, absorver o oxigénio, 
a água e as substâncias que lhe fornecerão energia suficiente para 
fazer funcionar a máquina. Mas também pode, pela boca, criar um 
mundo transcendente, cantar, rezar, falar e fazer viver um mundo de 
representações despercebidas, intensamente sentidas. (CYRULNIK, 
1997, p. 72) 
 
 

Mas deve-se ressaltar preponderantemente que a boca se refere apenas a 

uma das maneiras encontradas pelo homem para expressar suas significações 

emocionais, provindas de sua intencionalidade, inserindo neste contexto as mãos e o 

rosto, “essa forma de linguagem, simbolizada pelos gestos do corpo, melhor do que 

pelos da boca, já lhe permitia exprimir emoções, indicar intenções e ensinar as 

técnicas de fabrico das ferramentas” (CYRULNIK, 1997, p. 72). 

Para tanto, o autor fornece um destaque também ao cérebro humano, que, 

sendo diferente de todas as espécies existentes no mundo vivo, revela-se como 

propagador da subjetividade do homem em suas relações com o meio, visto que 

consegue ampliar suas concepções para os fatores antes despercebidos e que não 

detinham interpretações.   

 
Tal como qualquer cérebro, o do homem não se aparece com mais 
nenhum. Porém, quando se comparam os cérebros entre espécies, 
faz-se emergir a ideia de que o cérebro humano se caracteriza pela 
importância que consagra ao tratamento das informações não 
percebidas, fora do contexto espacial ou temporal. (CYRULNIK, 1997, 
p. 73) 
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Tal fato é ratificado em outra passagem citatória, a qual evidencia a 

diferenciação do cérebro humano, como sendo o mais capacitado para interpretar as 

informações que transcendem o visível, assim como realizar um resgate nas 

lembranças passadas , através da memória, da historicidade.“Em outras palavras, o 

cérebro é, entre todos os cérebros, o mais capaz de processar e articular 

informações relativas a coisas ausentes, a fenômenos desaparecidos e a 

acontecimentos passados ou por vir” (CYRULNIK, 2007, p. 24). 

Através das experiências vividas, o cérebro humano se torna um promotor das 

representações mentais, sendo estas baseadas nas percepções sensoriais 

(expressas por imagens), que podem estar vinculadas ou não ao passado, 

propiciando a construção de um mundo mental, que implicará, de acordo com a 

maturidade e as aprendizagens adquiridas, nas relações sociais, despertando o 

sujeito para a linguagem.  

 

A partir do nível biológico e graças a este cérebro particular, o homem 
possui uma aptidão enorme para viver no despercebido. Um cérebro 
só, mesmo se possuir a aptidão da linguagem, contenta-se em tratar 
as percepções e em as transmitir em representações de coisas, em 
produzir imagens e evocações que lhe permitem evocar alguns 
vestígios do passado. Tudo isto cria um mundo mental não 
semantizado. (CYRULNIK, 1997, p. 73) 

 

Os processos cerebrais são graduais e contínuos no ser humano, 

desenvolvendo-se a cada etapa de seu desenvolvimento, mediante as interações das 

células nervosas, para assim promover uma organização das informações, 

transferindo-as a seus sentidos e significados, expressos pelas representações 

ilustrativas ou linguagem.  

 

A cerebralização é um processo que se estabelece gradualmente no 
mundo vivo e que se desenvolve gradualmente num indivíduo. Antes 
de qualquer organização neurológica, duas células não podem estar 
juntas sem <<conversarem>>, sem trocarem informações sob a forma 
de sinais químicos em que o cálcio desempenha um papel importante 
de mensageiro. Depois, os neurónios tomam forma e agrupam-se 
para estruturarem as vias de comunicação até ao momento em que as 
encruzilhadas de neurónios se organizam para seleccionarem a 
informação e a fazerem circular compondo gânglios nervosos. 
(CYRULNIK, 1997, p. 74)  
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O cérebro possibilita ao homem a criação do mundo simbólico, um meio no 

qual se rompem as limitações conceituais e se criam diferentes caminhos 

interpretativos para preencher o mundo interpessoal de cada ser humano, “porém, o 

homem habita, sobretudo, o mundo do artifício simbólico e técnico que inventa sem 

cessar e que preenche o seu mundo” (CYRULNIK, 1997, p. 76). 

E, nesta criação do simbólico, os homens passam a se agrupar em sociedade, 

pois sua fala tende a expressar seus pensamentos, configurando maneiras 

comportamentais de socialização através de suas percepções no meio em que vive, 

“finalmente, quando os homens se agrupam para criar o mundo da inteligência 

colectiva, o cérebro serve para falar, a fim de inventar um mundo despercebido, 

preenchido pelos nossos artifícios, sinais, símbolos e objectos técnicos” (CYRULNIK, 

1997, p. 77).  

Diante do exposto, verifica-se nos dias atuais a existência crescente na 

sociedade de linhas de pensamentos, principalmente os de cunho biológicos, 

voltados a uma preocupação com o corpo em seus aspectos superficiais, baseada 

apenas nos pontos estéticos, de delineação corporal, busca por padrões de medidas 

geométricas, difundidos como os ideais de aquisição no mundo contemporâneo.  A 

cultura então modifica sua maneira de enxergar o corpo, desprezando assim sua 

expressividade, seu campo sensorial, sua identidade original.  

 

Vivemos numa época em que os discursos e preocupações com o 
corpo são inúmeros, basta lembrarmos do exacerbado crescimento de 
terapias corporais alternativas, de cosméticos e serviços esteticistas 
destinados aos cuidados com a beleza ou de inúmeras modalidades 
de atividades corporais nas academias de ginástica. Desprezado por 
uma cultura que o postergou diante da exaltação da razão, o corpo, 
neste momento, parece carecer de cuidados especiais. (PORPINO, 
2006, p. 63) 
 

 O ser humano, influenciado pelas correntes de modificações corporais, passa 

a tratar o seu corpo como um objeto manipulável, um verdadeiro empreendimento 

comercial, o qual tem que se adequar aos estereótipos difundidos no meio social. O 

corpo perde sua identidade, sua autonomia de significações, para ser um produto do 

mercado, que dita progressivamente os recursos ou caminhos a serem utilizados 

para torná-lo acessível ao mundo vigente.   



49 

 

Em uma sociedade de indivíduos, a coletividade de pertinência só 
fornece de maneira alusiva os modelos ou os valores da ação. O 
próprio sujeito é o mestre-de-obras que decide a orientação de sua 
existência. A partir de então, o mundo é menos a herança 
incontestável da palavra dos mais velhos ou dos usos tradicionais do 
que um conjunto disponível à sua  soberania pessoal mediante o 
respeito de certas regras. O extremo contemporâneo define um 
mundo em que a significação da existência é uma decisão própria do 
indivíduo e não mais uma evidência cultural. A relação com o corpo 
depende menos da evidência da identidade consigo mesmo do que 
daquela de agora em diante de um objeto a sublinhar na 
representação de si. É importante gerir seu próprio corpo como se 
gerem outros patrimônios dos quais o corpo se diferencia cada vez 
menos. O corpo tornou-se um empreendimento a ser administrado da 
melhor maneira possível no interesse do sujeito e de seu sentimento 
de estética. (LE BRETON, 2003, p. 31) 

 

Mudando um pouco este cenário caótico das padronizações corporais, Boris 

Cyrulnik (1997) realça que cada ser humano tem uma forma de viver, de armazenar 

suas memórias, de criar suas interações mentais no cérebro; propagando assim o 

seu respectivo mundo, articulado com as distintas influências sofridas pelos meios 

sociais, cuja revolução se funda na fala do homem em sua contextualidade, com o 

despertar para o despercebido.  

 

Tal como as formas do ser vivo são incrivelmente variadas e os corpos 
dissemelhantes de acordo com as pressões dos meios ambientes, 
assim a comparação dos cérebros possibilita a observação da 
coerência da evolução. Até ao momento em que, tendo o cérebro dos 
homens permitido a criação de mundos intermentais, meios de 
pensamentos libertos da contextualidade, a evolução deixa de ter uma 
palavra a dizer, é a revolução que fala. (CYRULNIK, 1997, p. 77) 

 

 

No entanto, o ser humano precisa estar atento aos desvios reflexivos que a 

sociedade capitalista (baseada no consumo excessivo de produtos) tenta ocultar, 

pois, como visualizado anteriormente, prioriza-se o negócio, o visual externo é 

preponderante nas relações sociais, esquece-se da afetividade,  da percepção do 

outro pelo tocar, sentir e viver próximos, “o homem contemporâneo é convidado a 

construir o corpo, conservar a forma, modelar sua aparência, ocultar o 

envelhecimento ou a fragilidade, manter sua “saúde potencial”. O corpo é hoje um 

motivo de apresentação de si (LE BRETON, 2003, p. 30). 
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As palavras, através da linguagem, têm, portanto, uma relevância no contexto 

social, pois firmam paradigmas, leis, dogmas, que são vinculados às representações 

mentais do ser humano. E essas visualizações se relacionam com a existência do 

ser, suas emoções, loucuras, modo de agir, que podem se referir a um progresso ou 

não, de acordo com a historicidade dos fatos decorrentes. 

Revolução não quer dizer progresso. A palavra pode quer inovar, quer 
petrificar, tal como durante as litanias, os estereótipos intelectuais ou 
os mitos dogmáticos. Porém, assim que um homem fala, preenche um 
espaço intermental, e é aí, nesse mundo de representações faladas, 
que pode encontrar novas soluções. É também aí que cria os 
problemas que governam a sua existência e explicam a loucura 
humana, a que só existe nas representações de palavras e se 
acrescenta à loucura animal, que só existe nas representações 
emocionais. (CYRULNIK, 1997, p. 77) 
 

 

Deve-se ressaltar que a aquisição da linguagem se encontra antes de tudo 

nas percepções corporais, as quais permitem ao ser humano se relacionar com seu 

semelhante, construindo um vínculo afetivo que o desperta para novas 

representações simbólicas permeadas no contexto cultural. 

 
Para um filho de homem, tentar a aventura da palavra é antes de tudo 
uma maneira de encontrar, uma maneira de fazer gestos, mímicas e 
vocalizações que possibilitem amar, trocar afetos e agir sobre a 
pessoa amada. Adquirir uma língua é aprender um código, mas é 
sobretudo ocupar seu lugar afetivo numa cultura já estruturada por 
essa língua. (CYRULNIK, 2007, p. 72) 

 

Por isso a preocupação de tornar o homem crítico nas suas atitudes, não 

permitindo ser um objeto controlado pela sociedade, que fica olhando suas feições 

em um espelho, buscando os pontos que devem ser melhorados para atender às 

aparências que outros desejam. “a indústria do design corporal desenvolve-se a 

partir do sentimento de que a soberania relativa da consciência do indivíduo deve se 

estender igualmente à sua aparência e não deixar a carne oculta” (LE BRETON, 

2003, p. 28). 

Sabe-se que, ao nascer, o ser humano já nasce em um ambiente formado, um 

mundo denotado de significações, cercado pelas interpretações da linguagem, sendo 

esta utilizada tanto para se comunicar, como originar novas percepções epistêmicas. 

E esses processos interpretativos, oriundos na linguagem, são adquiridos no 

cotidiano do ser humano, através das percepções visuais e auditivas que o homem 
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capta dos estímulos externos, internalizando e criando suas representações, ou 

pensamentos, no cérebro. Ampliando e ressignificando cotidianamente novas 

aprendizagens, baseadas nas experiências vividas, na historicidade do sujeito.   

 

É por isso que um homenzinho, no dia do nascimento, cai num mundo 
já estruturado pela linguagem e pelo pensamento dos ascendentes. 
Todavia, para se impregnar deste pensamento que existe fora dele, 
precisa de olhos e de ouvidos, a fim de captar as imagens e as 
palavras. Precisa de um cérebro para pensar o pensamento que já 
não precisa de cérebro. Esta frase não é uma pirueta. Este raciocínio 
torna-se lógico, se pretendermos treinar-nos na construção 
filogenética, ontogénica, depois, histórica, do pensamento. 
(CYRULNIK, 1997, p. 78)  
 

 

Quando o cérebro, de acordo com as etapas contínuas do desenvolvimento 

humano, adquire a capacidade de armazenar uma memória, este (cérebro) consegue 

associar suas vivências contemporâneas ao passado, evocando uma relação 

intrínseca do mundo vivo com o percebido.  

 

Assim que um cérebro se torna capaz de memória, todas as 
informações percebidas se associam com informações passadas. 
Assim que a memória aparece no mundo vivo, o percebido evoca. Ora 
os sistemas nervosos muito em breve se tornam capazes de memória. 
(CYRULNIK, 1997, p. 80) 

 

 

O cérebro, portanto, ao codificar em suas estruturas orgânicas (neuronais) 

uma memória, consegue realizar um resgate temporal, fazendo com que o ser 

humano, em suas novas experiências, apresente diferentes condutas 

comportamentais, demonstrando certa aprendizagem incorporada, ou seja, uma 

inteligência corporal, para que, em situações semelhantes, ocorridas futuramente, 

desenvolva outra resposta atuante, não repetindo ações comportamentais passadas.  

 

Esta estrutura cerebral estabelece uma função que faz beneficiar de 
uma experiência passada para decidir de uma conduta futura, uma 
aprendizagem pré-semântica em certa medida, uma inteligência do 
corpo. Esta aptidão neurológica não é lógica, dado que o nosso 
cérebro nos submete, deste modo, ao peso do passado orgânico. 
Porém, no homem existe uma aptidão que permite que o futuro não 
seja obrigado a repetir o passado: a linguagem cuja emergência altera 
a natureza da memória. (CYRULNIK, 1997, p. 80) 
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Esses fatos podem ser explicitados ainda na infância, pois quando as crianças 

incorporam a linguagem, inicia-se o processo de sua historicidade, baseado nas 

experiências vivenciadas com o seu meio social, principalmente com os pais. E seus 

cérebros as fazem se situar no tempo, entrelaçando-as com outros mundos mentais, 

criando novas representações interpretativas. 

  

Quando os nossos filhos dominam a linguagem a ponto de se 
tornarem sujeitos historiados, as frases alongam-se. Solicitam-nos, 
pelas mímicas, a música das palavras, das respirações e das 
pontuações. A situação comportamental da conversa revela que se 
apropriam do tempo e que desejam agir sobre o nosso mundo mental 
por meio das suas palavras e mímicas. O que é o mesmo que dizer 
que, quando uma criança se temporiza, por razões ao mesmo tempo 
cerebrais e contextuais, se torna capaz de se descentrar e de se 
libertar do instante. (CYRULNIK, 1997, p. 84) 

 

Através do homem e sua história vivida, Boris Cyrulnik (1997) descreve o 

conceito de pensamento, ao qual remete as representações criadas por este homem 

(pelas imagens, ruídos sonoros) e seu relacionamento com um mundo mental, sendo 

essas ilustrações ocasionadas pelas percepções sensoriais, emocionais e/ou 

conceituais provindas no mundo vivo, que irão projetar, respectivamente, os 

diferentes tipos de pensamentos, que podem ser da percepção, emocional ou 

abstrato, de acordo com a interpretação utilizada. 

 

Só se pode falar de pensamento quando aparece num organismo, no 
seu foro íntimo, no seu espaço interior, uma reprodução de 
informações sensoriais simples ou complexas, de imagens sonoras ou 
visuais, utilizadas para fazerem símbolo ou sinal. Uma produção 
mental é alimentada por percepções, emoções e conhecimentos que 
darão, gradualmente, o pensamento perceptual, o pensamento 
emocional e o pensamento abstracto. (CYRULNIK, 1997, p. 86) 
  

 

E mesmo com o pensamento, não se deve rejeitar o conhecimento adquirido 

pelo corpo, pois este é dotado de uma inteligência própria, que não precisa de 

estudos teórico-científicos para conceituação. O corpo aprende com suas 

experiências, expressando por seus gestos ou atitudes, maneiras de agir e de se 

comportar em quaisquer situações que venham a vivenciar.  
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Não se deve desprezar esta inteligência do corpo, pois os homens 
servem-se dela todos os dias. Quando uma criança aprende a andar 
de bicicleta, não precisa de uma única palavra de explicação. O corpo 
sente nos músculos das costas, nos artelhos, nos braços e nos 
sistema labiríntico as leis da atracção terrestre, da cinética e, mesmo, 
da queda dos corpos! Um matemático que quisesse ensinar-lhe a 
andar de bicicleta graças às suas fórmulas, impedi-la-ia de aprender. 
Para mais, o matemático nem sequer poderia formular as leis da 
viragem da bicicleta, que são incalculáveis. E, todavia, roda! 
(CYRULNIK, 1997, p. 86) 

 
 

Portanto, o corpo denota o caminho através do qual nos vinculamos com o 

mundo, apreendendo com as percepções sensíveis novas maneiras de interpretar as 

informações recebidas do seu meio.  

 
As células e os órgãos que formam o organismo humano são um 
instrumento que nos permite entrar em contato com o resto do 
universo. O corpo é como uma sonda espacial repleta de mecanismos 
sensíveis que tenta obter toda a informação possível da 
impressionante extensão sideral. É com o corpo que nos relacionamos 
com os outros e com o resto do mundo. Embora essa conexão seja 
bastante óbvia, temos a tendência de esquecer como pode ser 
satisfatória. Nosso sistema físico evoluiu de tal modo que sempre que 
utilizarmos seus mecanismos sensíveis eles produzirão uma sensação 
positiva, e todo o organismo manifestará uma ressonância harmônica. 
(CSIKSZENTMIHALYI, 1992, 169) 

 

O autor mostra que, quando as experiências são memorizadas, ocorre uma 

união com o orgânico do ser humano, permitindo-lhe futuramente modificar o meio 

em que se encontra através de novas condutas pessoais, “os acontecimentos, 

doravante incorporados, aprendidos, digeridos pelo cérebro, juntam-se às aptidões 

genéticas do organismo, o que tem por efeito modificá-la e adaptá-lo ao meio 

ambiente” (CYRULNIK, 1997, p. 87). 

Boris Cyrulnik (1997), por intermédio de suas observações, ratifica como o 

corpo é preponderante nas aprendizagens do ser humano, pois o organismo sensível 

em suas experiências perceptivas consegue despertar suas representações, 

realçando que a presença do seu semelhante é essencial na construção do seu 

mundo simbólico, pois este, através de sua gestualidade, incita as reproduções 

corporais, para que posteriormente o outro detenha sua individualidade e desenvolva 

seus pensamentos. E, neste processo, a linguagem oral também se faz atuante, 
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despertando para diferentes sensações a serem vividas no mundo, por intermédio do 

despercebido que passa a ter concepções mentais.  

 

O organismo que sente este precursor do pensamento permanece 
submetido ao que sente. Todavia, assim que conseguir encontrar 
outro, susceptível de entender este precursor do pensamento, torna-
se capaz, sob o efeito da partilha oral, de remodelar a sua 
representação e de sentir o mundo de maneira diferente. (CYRULNIK, 
1997, p. 88) 
 

 O corpo, diante das discussões supracitadas, pode ser então compreendido, 

na visão de Boris Cyrulnik, como um meio propagador de sensações e afetos, sendo 

estes construídos no homem a partir de sua interação com o outro e o mundo. 

Portanto, através do corpo, o homem cria um campo sensorial ao seu redor que lhe 

permite interagir com a sociedade e a cultura.  

 Nota-se que o corpo de sensações e afetos expresso por Boris Cyrulnik 

apresenta um enfoque maior na região da boca, visto que os atos degustativos, 

inerentes ao ser humano, mostram sua ligação direta com sua mãe dentro do ventre, 

bem como ao nascer à vontade de sobrevivência no mundo externo. Ressalta-se 

ainda que, por intermédio da boca, o ser humano possibilita a abertura de caminhos 

exploratórios para descobrir o que ainda não foi percebido no mundo que o cerca, 

incorporando novos hábitos comportamentais. A boca abre mundos ao homem, o 

reconhece nos termos culturais e principalmente fomenta através da interatividade 

coletiva o despertar para fala, a aquisição da linguagem para o provimento do 

diálogo. E neste momento surgem os vínculos intermentais, que promovem o 

despertar na interpretação do seu semelhante, permitindo imaginar o que ele está 

pensando, quais são seus ideais, valores, virtudes e crenças.  

 Aglutinando as concepções da boca, inferem-se as questões cerebrais que 

possibilitam a subjetividade de cada ser humano, sua identidade de pensamento, de 

expressividade e de reconhecimento como ser social. Ou seja, o corpo de sensações 

e afetos exprime sua afetividade na gestualidade, arquitetando culturas, rituais, 

tradições a serem preservadas; também faz a promoção interativa das famílias e 

propaga a exploração do meio social.  Portanto, de acordo com essa perspectiva, 

Boris Cyrulnik compreende que o corpo não pode ser discutido apenas por questões 

biológicas ou psicológicas, mas a partir do entrelaçamento de concepções.  
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 Ressalta-se que cada pessoa, mediante suas diferenças individuais, 

apresenta uma maneira de sentir o mundo, de se relacionar com o próximo, de se 

expor no mundo, mas principalmente é a vontade de estar com o outro, de se 

apegar, através do carinho, proteção, amor, que faz o ser humano ser existencial e 

pertencer a uma sociedade e a cultura.  

 Com base nessa compreensão de corpo como provedor de sensações e 

afetos, trataremos da compreensão de aprendizagem em Boris Cyrulnik.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Aprendizagem como vínculo  

 

Boris Cyrulnik (2009) esboça, inicialmente, uma reflexão a respeito da 

temática aprendizagem, a qual não deveria ser discutida apenas por uma única 

vertente de pensamento, como as pautadas no campo biológico (orgânico) ou 

psicológico (cogito), pois, ao se falar em aprendizagem, faz-se referência a um 

entrelaçamento de linhas de conhecimento, tendo em vista as diferentes influências 

que o ser humano recebe durante seu processo aquisitivo de informações e 

comportamentos, como os voltados à cultura e aos aspectos social e biológico. 

Mas, para construir seus argumentos teóricos, o autor se remeteu a suas 

experiências no campo de pesquisa, descrevendo as estadas que realizou nos 

serviços parisienses de neurocirurgia e de psiquiatria de Alpes-de-Haute-Provence, 

respectivamente. Durante esse período, notou a competência das equipes na 

elaboração e execução dos trabalhos, pois acreditavam fielmente nos conceitos de 

suas respectivas áreas, seja no âmbito fisiológico, “eles sabiam tudo sobre o cérebro: 

sua anatomia, seu funcionamento, os distúrbios precisos provocados por ferimentos 

e, às vezes, o meio de concertá-los” (CYRULNIK, 2009, p. 1), ou no psicológico, 

“sabiam tudo sobre a alma: seu surgimento, seu desenvolvimento, seus conflitos 

intrapsíquicos, seus subterrâneos e o meio de explorá-los” (CYRULNIK, 2009, p. 2).  

Essas experiências vividas fizeram-no referir-se aos discursos do 

cartesianismo, do filósofo Descartes, sobre o dualismo, ou seja, da hierarquização e 

separação entre alma e corpo, para se buscar a verdade absoluta.  

 
Descartes, acusado de dualismo, lançou uma ponte ao amarrar a 
alma sem substância à abita da epífise, em pleno centro do cérebro. 
Essa difícil amarradura concorreu para a representação de um homem 
cortado em dois: a matéria de seu corpo ligada por um cordão à sua 
alma imaterial. (CYRULNIK, 2009, p. 3) 

  

Boris Cyrulnik (2009) para atenuar as diferenças vigentes entre estas linhas de 

pensamento (biológica ou psicológica), que tendem especificamente a se delimitar 

em seus conceitos, propõe que a aprendizagem deveria ser refletida interligando tais 

áreas de conhecimento na tentativa de buscar novos horizontes cognitivos. Diante do 

exposto, seus estudos se voltaram à integração dos aspectos psicossociais e 
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orgânicos, como por exemplo a aquisição de um estilo de vida invulnerável de certas 

pessoas, as quais conseguem organizar suas vidas reprimindo emoções 

depressivas, e, para a adoção desse tipo de comportamento, faz-se relação com a 

produção ou não do neurotransmissor serotonina; outro ponto relevante designa a 

importância das relações sociais, ou seja, do contato entre os seres humanos na 

construção do apego; da representatividade das memórias durante a fase 

cronológica da velhice, impregnada pela fé; da abordagem do inconsciente, segundo 

Freud apud Cyrulnik, assim como suas narrativas sobre o recalcamento; entre outros.  

Diante de tais premissas, o autor apresenta uma proposta de aprendizagem 

baseada no apego, ou seja, no vínculo que cada ser vivo (homem ou animal) 

estabelece entre seus semelhantes, abarcando as concepções corporais e afetivas. 

Essa percepção procura integrar diferentes campos conceituais, como o biológico, 

social, psicológico, que fazem parte dessas experiências vividas, descartando, com 

isso, os pensamentos lineares, denominados pelo autor de “preguiçosos”, que se 

destinam apenas a uma resposta causal, pronta e determinada: “o pensamento 

preguiçoso é um pensamento perigoso porque, ao pretender encontrar a causa única 

de um sofrimento, chega à conclusão lógica de que basta suprimir essa causa, o que 

raramente é verdade” (CYRULNIK, 2009, p. 7).  

A aprendizagem do apego deve ser caracterizada por intermédio do conceito 

de proteção (que se encontra vinculada a vulnerabilidade), pois a cada momento o 

ser humano tem experiências exploratórias em seu meio social, e estas podem expor 

suas fragilidades ou posturas confiantes, dotadas de convicções e intenções 

específicas; o que vai diferenciar umas de outras é como esse ser humano, durante 

seu desenvolvimento, incorporou e expressou suas atitudes frente às situações 

diárias de seu cotidiano, as quais deveriam buscar um equilíbrio nas relações 

afetivas, que não deveriam se dar nem com ausência de afetos (carinho, respeito, 

amor) nem com o excesso de proteção, tentando contribuir para uma liberdade de 

escolhas, “a melhor proteção consiste tanto em evitar os choques que destroem 

como em evitar proteger-se demais deles” (CYRULNIK, 2009, p. 8).  

Ressalta-se que cada faixa etária no ser humano apresenta suas 

vulnerabilidades, mediante as perspectivas oriundas do meio social, como as afetivas 

e as culturais, “cada idade possui sua força e sua fraqueza, e os momentos não 
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“vulnerados”, não feridos da vida, podem ser explicados por um controle dos fatores 

de desenvolvimento – genéticos, biológicos, afetivos e culturais” (CYRULNIK, 2009, 

p. 8). Devendo-se distinguir a ideia de vulnerabilidade com a resiliência, 

respectivamente, pois a primeira denota que o ser humano não foi vulnerado, não 

vivenciou uma situação traumatizante, sendo este fato reportado ao conceito da 

resiliência.  

 

Este controle das vulnerabilidades não significa resiliência, porque, 
por definição, para resilir uma infelicidade passada é preciso 
justamente ter sido vulnerado, ferido, traumatizado, invadido, 
dilacerado, ter passado por estas palavras que traduzem a palavra 
greta titrôskô (trauma). (CYRULNIK, 2009, p. 8) 

 

A temática da Resiliência foi tema da minha monografia no curso de Educação 

Física, e esta disserta a respeito da importância que é a afetividade no ser humano. 

Pois um simples carinho, reconhecimento do ser como sujeito de valores e emoções, 

pode mudar a sua vida. Sempre acreditei que o ser humano possibilita a abertura de 

caminhos para seu semelhante, mostrando-lhe opções que o fazem se reerguer 

mesmo diante das dificuldades enfrentadas, isto por causa da confiança, do acreditar 

que é capaz de superar as adversidades, mas, para isso, o outro é importante nesse 

processo. Na minha infância, por volta dos oito a nove anos, sempre tive medo de 

andar de bicicleta, mas a minha mãe estava presente para me dar forças e coragem 

para contornar tal dificuldade. Recordo-me de suas palavras coloquiais: “você pode 

voltar todo arrebentado, com a bicicleta quebrada, mas vai aprender a andar de 

bicicleta”. São expressões que ficam na memória e revelam a confiança que fomos 

firmando um no outro, uma cumplicidade que só é relevante quando se faz presente 

em atitudes. 

Nesse contexto, Boris Cyrulnik (2009) desperta a atenção, na aprendizagem 

do apego, do vínculo, para as diferentes compreensões estabelecidas entre os meios 

familiares, originadas a partir das observações comportamentais, dos gestos, da 

morfologia externa, reportando-se tais análises aos episódios vivenciados pelos mais 

experientes, ou seja, as suas memórias. Baseando-se nessas interpretações, os pais 

criam formas com as quais irão proceder com seus filhos, fornecendo mais e/ou 
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menos carinho, atenção, cuidados de proteção, todos relacionados ao apego no 

envolvimento, de acordo com as experiências vividas.  

 
A aparência morfológica ou comportamental da criança desperta uma 
lembrança na história parental e essa evocação organiza a resposta 
afetiva com a qual o pai ou mãe envolve seu filho. Um segmento de 
real vibra de modo diferente segundo a estrutura do meio. Um traço 
anatômico ou temperamental, um gesto ou uma frase ressoam de 
modo diferente segundo o significado que adquirem numa mente e 
não em outra, numa cultura e não em outra. (CYRULNIK, 2009, p. 9) 

 

Na teoria do apego, portanto, os agentes biológicos (pais e familiares) são 

importantes na construção da aprendizagem, porém não são os únicos, pois o meio 

cultural está presente também nessa contribuição, “a aquisição desses diferentes 

apegos depende bem mais dos estilos interativos que da genética. O determinante 

biológico não impediu o meio de deixar sua marca e de orientar a aquisição de um 

estilo afetivo” (CYRULNICK, 2009, p. 11).   

Portanto, o autor reforça a importância da figura de apego durante o processo 

de aprendizagem da criança, devido à formação dos laços empáticos, que a coloca 

no lugar do seu semelhante, promovendo assim a construção interna no ser humano 

(memória) para explorar com segurança o mundo externo, pois estará amparado pela 

figura de apego.  

 

Uma criança precisa de proximidade física e sensorial para se 
tranquilizar. Precisa tocar sua figura de apego, olhara para ela, 
aconchegar-se contra ela, senti-la e ouvi-la para incorporá-la nos 
circuitos cerebrais de sua memória e de suas emoções. Só depois 
disso é que poderá dela se afastar e levá-la dentro de si, em seu 
mundo interno. (CYRULNIK, 2009, p. 161) 
 

Esse fato é observado nos relacionamentos principalmente entre a mãe e o 

filho, quando aquela envolve seu bebê com sentimentos de carinho e amor, mediante 

os envoltórios corporais, percebidos nos momentos da alimentação.  

 
Conforme já tivemos ocasião de verificar, o bebê responde com 
grande rapidez ao comportamento que a mãe lhe dirige e, o que é 
mais importante para seu próprio desenvolvimento comportamental, 
não é tanto a substância com que o alimentam como a atitude com 
que isto é feito. É exatamente este tipo de experiência que será 
apreendido pela pele e pelas estruturas membranosas especializadas, 
como mucosas, que chamamos de lábios. (MONTAGU, 1988, p. 121) 
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Tais premissas eu posso confirmar na relação que tenho com minha mãe, 

nosso apego, vínculo empático enraizado e cultivado no tempo e espaço, visto que 

meu pai nos abandonou, reduzindo nossa família apenas a mim, meu irmão e minha 

mãe. Ela era a referência de ser humano, de condutas, de expressões que tinha em 

minha vida. O seu carinho, amor, afetividade, posso considerar, nos dias de hoje, 

que foram essenciais para a formação do meu caráter, das minhas condutas 

sensatas e, principalmente, para as convicções de educação que deveriam ser 

representadas em nossa sociedade. Até porque quando se fala sobre educação, 

precisamos ampliar tais discussões para fora do ambiente da instituição escolar, que 

possui conteúdos específicos para serem ministrados. Falo dos conhecimentos 

concebidos nas experiências diárias, no meu caso, vinculados aos da minha mãe, 

que nos colocava em aula de reforço, pois acreditava que não deveríamos ficar sem 

fazer nada em outro turno; tinha que fazer caligrafia, respeitar os mais velhos, entre 

outros. Essas aprendizagens só podem ser vislumbradas quando sentidas dentro de 

casa, com a família, e no ambiente externo, com os amigos da rua e a cultura, com 

sua historicidade. 

Para elucidar ainda mais essas questões da aprendizagem fora dos currículos 

formais das instituições de ensino, destaco as concepções de SCHLIEMANN (2006), 

que mostra, através de alguns estudos, como a aprendizagem pode também ser 

concebida fora das paredes da escola, fato este demonstrado por um dos artigos, no 

qual retrata como algumas crianças conseguem vender produtos em feiras populares 

ou nos semáforos, resolvendo problemas de contas numéricas (multiplicação, adição, 

subtração e divisão) sem terem o conhecimento formal da escola.  

Com isso, ratifica a importância das experiências vividas, pois cada momento 

interativo com o meio social repercute na adoção de um estilo de vida com posturas 

e atitudes próprias que fazem o sujeito pertencer a certa cultura, a grupos sociais, 

promovendo, de acordo com as circunstâncias, o seu desenvolvimento, “desde o 

princípio da aventura humana, a cada estágio de nosso desenvolvimento, devemos 

realizar transações com nosso entorno, cada vez menos biológico e cada vez mais 

afetivo e cultural” (CYRULNICK, 2009, p. 12).   

Nesta perspectiva de promover a interação entre diferentes áreas de 

conhecimento para o provimento da aprendizagem no homem, Boris Cyrulnik 
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enaltece os estudos oriundos da Genética, que descobriu a relação funcional do 

neurotransmissor, serotonina, aos aspectos da alegria e da depressão.  

 
Sabe-se que a serotonina desempenha um papel fundamental no 
humor alegre ou depressivo. Em quantidade suficiente, ela favorece a 
transmissão sináptica e estimula os desejos, a motricidade, o 
tratamento das funções cognitivas e a vivacidade das aprendizagens. 
(CYRULNIK, 2009, p.13) 

.  

Entretanto, Boris Cyrulnik (2009) considera que o pensamento dos 

geneticistas se refere apenas a um dos inúmeros existentes em nossa sociedade a 

respeito de incorporação de hábitos e percepções sensíveis, que tem sua 

credibilidade, porém deve ser acoplado a outros campos conceituais, como os 

afetivos e culturais, “contudo, se formos buscar outras informações em outras 

disciplinas, deduziremos que os geneticistas acabaram de lançar luz sobre um 

determinante, entre mil outros” (CYRULNIK, 2009, p. 13).  

Tal ideia é reforçada em outras citações do autor, que denota a importância de 

cada área de conhecimento, devendo haver um respeito mútuo entre as mesmas, 

assim como a promoção de uma interatividade epistêmica. 

 
A genealogia exige uma reflexão histórica, psicológica e sociológica, 
ao passar que a genética necessita dos conhecimentos biológicos, 
clínicos e matemáticos. No entanto, cada uma delas manifesta seus 
efeitos estruturantes sobre o corpo, sobre o mundo mental e sobre a 
organização social. Não cabe excluir nenhuma delas. Ambas são 
avatares do pensamento falado que recorta segmentos de real no 
caos do mundo e esculpe formas diferentes no magma da matéria. 
(CYRULNIK, 2007, p. 66) 
 

Nóbrega (2010) também ressalta a relevância dos estudos provindos da 

Genética, contudo estes não podem ser generalizados como plenos e invariáveis. A 

existencialidade humana deve ser ampliada para outros fatores que a perpassam 

(tempo, experiências vividas, espaço, cultura), proferida por diferentes áreas de 

conhecimento, como as sociais, filosóficas, entre outras, as quais discutem e refletem 

possibilidades epistêmicas sobre essa discussão, mas sempre se voltando ao 

diálogo.  

Portanto, a aprendizagem vinculada à Genética, a partir da produção ou não 

do neurotransmissor serotonina, demonstra que os fatores relacionados às 

expressões da alegria e depressão devem estar associados também a outros 
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aspectos (afetivos e culturais) além dos orgânicos, como observado por Boris 

Cyrulnik (2009), por exemplo: a ausência de estimulação afetiva provinda da família 

em seu meio cultural, pois quando o ente próximo (principalmente os familiares) se 

encontra enfermo, ou chega a falecer, a figura representativa (que fornece apoio, 

segurança e proteção) deixa de se apresentar como fator protecional, rompendo com 

as estimulações de desenvolvimento (e caso esta pessoa não seja substituída por 

outra, a aprendizagem do apego poderá recuar bruscamente, possibilitando a 

disseminação da depressão); o uso de drogas de maneira inconsequente, como 

hábito natural, afetando o crescimento e as interlocuções das células nervosas tanto 

do período gestacional como na fase adulta, dificultando assim o raciocínio e a 

aprendizagem na escola, com comportamentos mal adaptados e interpretação 

errônea das informações; a exposição ao estresse que as crianças sofrem no meio 

cultural (agressões físicas, verbais, ausência de um lar, carinho e afeto, entre outros).  

Boris Cyrulnik (2009) apresenta a integração das diferentes áreas de 

conhecimento quando aborda também o crescimento e desenvolvimento das células 

nervosas, os neurônios, cujos processos internos não se encontram isolados e são 

afetados pelo meio ao qual o ser pertence. Nesse intuito, as atitudes 

comportamentais são propagadas de acordo com o convívio entre seus semelhantes, 

destacando as histórias de vida de cada sujeito. 

 
O crescimento dos neurônios (no sentido vegetal do termo), a 
conexão dos corpos celulares, a arborização dos dendritos, a 
modelagem das sinapses, todo esse cabeamento elétrico e químico é 
resultado do encontro em um ponto de partida genético que fornece o 
cérebro e um banho sensorial organizado pelos comportamentos 
parentais. Ora, esses gestos e esses rituais que envolvem o bebê e 
estruturam uma parte de seu cérebro encontram sua razão de ser na 
história parental e nas regras culturais. (CYRULNIK, 2009, p.15) 

 

A aprendizagem vinculada ao meio social e cultural remete ao surgimento de 

diferentes associações entre os neurônios, cujas interpretações suscitadas 

dependerão de cada fase de desenvolvimento pessoal, seja na infância, por 

intermédio da exploração do seu meio com a ajuda seus pais, na puberdade, pela 

aventura sexual, ou na velhice, com as representações simbólicas decorrentes de 

suas experiências históricas. O que deve se observar é o ato que o ser humano 
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constrói ao se lançar nesse meio desconhecido, para assim se relacionar e formar 

um vínculo com este e seus participantes.  

Portanto, é de fato o meio que modela a massa cerebral e dá forma ao 
que, sem ele, não passaria de um ajuntamento informe, não 
circuitado. É sob o efeito das interações precoces que o cérebro 
adquire um modo de ser sensível ao mundo e de reagir a ele. 
(CYRULNIK, 2009, p.16)  
 

 

Deve-se ressaltar que o mundo no qual nos situamos, assim como nos 

lançamos para explorá-lo, já está pronto e organizado, sendo constituído por 

premissas sociais e cognitivas que fazem o ser humano estabelecer relações 

perceptivas com o meio, “a criança que acaba de nascer cai num mundo já 

estruturado por um mito, e é nessa ecologia humana embebida de cultura que ela vai 

tentar efetuar trocas e realizar suas promessas biológicas, psicológicas e sociais” 

(CYRULNIK, 2007, p. 69). 

A cultura então constrói em torno do sujeito um campo de percepções, 

baseado no despertar dos sentidos humanos, que projetam os mais diversos 

significados baseados nas relações estabelecidas com as figuras de apego. 

 
Se uma cultura consegue moldar os comportamentos de uma criança 
é porque cria um campo sensorial em torno dela. Essa biologia 
periférica, constituída de cheiros, calor, toque, estímulos visuais e 
sonoros, de ritmos de sono, de práticas de higiene e de alimentação, 
dá forma às trocas entre a mãe e o filho. (CYRULNIK, 2007, p. 73) 

 

Portanto, ao se lançar no mundo desconhecido e inacabado, observa-se a 

formação de um mundo mental no ser humano, que se organizará mediante os 

aspectos sensoriais providos no meio circundante, para assim gerar significados 

representativos de suas interpretações relacionais, dentre eles o vínculo empático.  

 
Assim também, o mundo mental de cada ser humano é composto de 
objetos sensoriais, cujo significado depende de sua organização 
neuro-sensorial e cujo sentido varia segundo sua história pessoal. O 
significado não deve ser confundido com o sentido, é a transformação 
do sinal em signo, o qual articula o som e sentido. (CYRULNIK, 2007, 
p. 17) 

 

Boris Cyrulnik (2009) disserta, em suas investigações acadêmicas, que, 

quando o ser humano é desprovido de afeto apaziguador em seu meio circundante, o 
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sujeito estará propício ao surgimento de alguns problemas em seu desenvolvimento 

socioafetivo, o que é discutido por inúmeros teóricos, como os psicanalistas Anna 

Freud e René Sptz, John Bowlby e o casal Harlow. Com base nas argumentações 

desses estudos e de outras experiências de privações afetivas, percebeu-se a 

diversidade dos comportamentos que cada espécie demonstrava em sua natureza 

específica, sendo algumas mais vulneráveis ou não com a perda de afeto, 

relacionadas à ausência de um ente familiar.  

 
Essas experiências de privações afetivas resilidas mediante uma 
“psicoterapia” corpo-a-corpo surpreendeu muito os pesquisadores. 
Nem todas as espécies manifestam a mesma vulnerabilidade ao 
isolamento e, numa mesma espécie, nem todos os indivíduos são 
vulneráveis á perda afetiva. (CYRULNIK, 2009, p. 18) 

 

Boris Cyrulnik (2009) expressa em seus estudos que o ser humano, quando 

apresenta uma demanda alta ou baixa, na transmissão do seu afeto com seus 

descendentes, observa que tais atitudes interferem no desenvolvimento do outro, 

como na aquisição de bom nível intelectual, quando está com uma família protetora; 

problemas biológicos, emocionais e comportamentais, quando é privado totalmente 

de afeto, destacando a reabilitação de um desenvolvimento “sadio” quando consegue 

encontrar outro meio de segurança, mesmo que seja outra família (aspectos estes 

ditos como resilientes).  

Para fins didáticos voltados para a aprendizagem do ser humano, o autor 

sugere a substituição da palavra vulnerabilidade por sensibilidade, que, conforme sua 

intensidade no homem, oscilaria na adoção de certas posturas comportamentais 

mediante as experiências vividas.  

 
Os que transportam pouca serotonina, sensíveis aos acontecimentos 
e às perdas afetivas, precisam, para serem felizes, organizar uma vida 
estável, numa família e numa sociedade em paz. Os que transportam 
muita, menos emotivos, mais difíceis de estimular e menos feridos 
pelas perdas, desenvolvem-se por sua vez com felicidade em famílias 
instáveis e sociedades de pioneiros em que cada dia traz sua carga 
de acontecimentos e de conflitos de superar. (CYRULNIK, 2009, p. 
21)  

 

Essa sensibilidade pode ser explicada por Boris Cyrulnik (2009) através do 

sentimento angustiante provocado pelo primeiro dia escolar das crianças, que saem 
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do seu vínculo protecional de apego, construído na zona do conforto familiar, para 

um ambiente desconhecido, no qual não detém ainda segurança para explorar, 

ocasionando algumas alterações metabólicas.   

 
Algumas crianças amáveis e agradáveis de amar sentem o primeiro 
dia de escola como uma superação angustiante, quase traumatizante. 
Seus marcadores biológicos de estresse ficam em alerta, porque o 
afastamento do meio familiar as jogou num meio desconhecido que as 
inquieta tanto que desorganiza a secreção de substâncias como o 
cortisol e catecolaminas. (CYRULNIK, 2009, p.22) 

 

Nesse momento, em contato com o meio desconhecido, o corpo da criança 

reage com inúmeros gestos, reações comportamentais que tentam amenizar o 

desconforto gerado pelas incertezas da exploração, “para se acalmar, aumentam 

seus comportamentos autocentrados, evitam o olhar, chupam o dedo, se balançam, 

se afastam do grupo, esfregam o nariz com um “paninho”, perdem o apetite e sofrem 

distúrbios digestivos” (CYRULNIK, 2009, p. 22). 

Essas alterações biológicas e/ou comportamentais expressas nas ações 

corporais são amenizadas quando as crianças retornam ao seu meio de conforto, a 

sua família, a qual o revitaliza com segurança e proteção afetiva, concebendo a 

coragem necessária para continuar sua jornada diária nesse novo e diferente espaço 

que é a escola: “graças a essa volta às fontes afetivas para recuperar forças, a 

criança vai pouco a pouco aprendendo a tornar a escola um lugar mais seguro, a 

seduzir o professor que lhe metia medo” (CYRULNIK, 2009, p. 22).  

E, com o passar do tempo, a criança pode estabelecer um equilíbrio com o 

meio desconhecido (que deixa de ter essa nomenclatura, por causa de sua 

frequência regular neste espaço), ou seja, a escola passa a ser um local natural de 

convivência, pois ela incorporou hábitos exploratórios confiáveis, providos pela 

segurança afetuosa de sua família.  

 
O fato de conseguir se tranquilizar aumenta seus comportamentos de 
apego e sua regularidade na escola. Ela melhora suas relações 
sociais e familiares. Seus bons resultados escolares são um benefício 
secundário de sua angústia. Essa criança sem problemas tirou 
proveito de sua “vulnerabilidade”. (CYRULNIK, 2009, p.22)  

 

Nesse momento, gerado por outro ambiente espacial, no caso a escola, a 

figura do professor também aparece como fundamental na construção de um meio 
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social acolhedor, a partir dos princípios básicos de convivência, voltados ao respeito 

mútuo e diálogo entre seus semelhantes. Por isso o papel do professor, conforme 

Freire (1996), além de mediador do conhecimento, volta-se ao de buscar ser um 

sujeito sensível, que reconhece as diferenças individuais de cada aluno presente.  

Boris Cyrulnik (2009), mediante os aspectos espaciais, ratifica a importância 

exploratória dos ambientes desconhecidos, para o provimento da ampliação 

sensorial no ser humano, que o fazem despertar para novos sentidos e significados 

de sua existência, criticando assim os casos ocorridos em alguns ambientes 

familiares que privam as crianças dessas experiências por superproteção, ou não 

concedem o apoio protecional necessário para se dirigir aos novos espaços.  

 

Quando os pais abandonam o filho, privam-no da base de segurança 
que teria lhe proporcionado o prazer de amar e de aprender. Quando 
os pais, ao contrário, cercam o filho de tantos cuidados a ponto de 
encerrá-lo numa prisão afetiva, montam uma situação de 
empobrecimento sensorial que o enfraquece muito. (CYRULNIK, 
2009, p. 23) 

 

A realização de uma aprendizagem baseada no apego necessita da presença 

de um afeto confiável, originado principalmente no vínculo familiar empático, que 

possibilita, na exploração do meio, o buscar de novas interpretações.  Nesse 

processo, os fatores genéticos estão entrelaçados tanto com os afetivos, quanto com 

os sociais, impedindo, portanto, a efetuação de um discurso, cuja preponderância 

seja apenas em área de conhecimento.  

 
Mas, quando uma criança sensível encontra uma base de segurança 
afetiva, o inevitável estresse da existência se transforma em força 
afetiva e sociabilizante. A conjugação de dados genéticos, emocionais 
e sociais impede falar de um gene da vulnerabilidade, de um gene do 
líder ou de um gene da resiliência. (CYRULNIK, 2009, p. 23) 
 

Por isso, quando dois seres humanos estão próximos, criam um meio 

sensorial comum, que, ao ser percebido, promove as relações interativas, firmando o 

vínculo empático com a figura de apego ali presente1.  

                                                
1 Fato que posso confirmar através da minha relação com minha avó, pois quando pequeno 

(por volta dos meus oito anos) acordava durante a madrugada com medo do escuro e, como 
dormíamos em redes distintas, externava tal sensação. Para me tranquilizar, ela me conduzia através 
da fala, até onde ela estava e, ao encontrá-la, deitávamos juntos em sua rede. Aquele momento era 
muito importante para mim, pois todos os meus medos e preocupações se extinguiam. Eu me sentia 
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O que facilita o encontro é uma emissão sensorial que o organismo é 
apto para captar, por contiguidade e similaridade dos dois 
equipamentos neuro-sensoriais. O que justifica esse encontro é a 
criação de um meio sensorial intersubjetivo, rico em informações 
biológicas e emocionais trocadas entre um organismo e o outro e 
estimulantes para cada um deles. Cada indivíduo se liga assim ao 
outro. (CYRULNIK , 2007, p. 23) 
 

O meio sensorial criado entre os homens representa um aprendizado na 

percepção do outro, como uma verdadeira obra de arte, um jogo intersubjetivo entre 

dois indivíduos que procuram a todo instante se envolver, reconhecendo seu 

momento propício para se fazer presente e atuante, mas respeitando os limites do 

outro. O cenário do campo sensorial representa a demonstração simbiótica que o ser 

humano faz para se vincular ao próximo, aprendendo a interagir com seu 

semelhante, seja através da linguagem ou dos gestos corporais.  

A conversa encena o roteiro comportamental que, em seguida, 
possibilita a sincronização das emoções. É uma iniciativa que exige 
alto grau de humanização. É preciso saber se aproximar de alguém, 
depois dispor o corpo e o rosto levando em conta o corpo e o rosto do 
outro, o que implica o processamento de um número muito grande de 
informações variadas: a distância entre os corpos, que deve 
possibilitar a troca de palavras nem murmuradas nem altas demais, a 
percepção do ritmo, dos indícios corporais que revelam sua 
disposição para tomar a palavra ou dá-la, estimular o locutor ou 
desestimulá-lo, analisar os signos de seu rosto, de sua vocalidade ou 
da dança de suas mãos, que podem sublinhar seu discurso ou 
contradizê-lo. (CYRULNIK, 2007, p. 37) 
 

Quando assisti ao filme “O Homem Elefante” - 1980, percebi o quanto o 

carinho, a atenção, o respeito e o amor são necessários para a formação do vínculo 

afetivo e empático, assim como para a aprendizagem do ser humano, pois o 

personagem John Merrick, considerado como uma “aberração” pela sociedade, 

devido a suas “deformidades corporais”, encontra em um médico a dignidade de ser 

uma pessoa normal como as outras, com base apenas no modo de tratamento (gentil 

e cortês). Tal situação mostra que não é uma aparência física que determina quem é 

o ser humano, mas os valores que este perpassa em suas relações sociais. Mas a 

adoção de posturas comportamentais como essas, de valorização do ser humano 

                                                                                                                                                    
seguro, amado, enfim, protegido, voltando assim a dormir tranquilamente. Hoje percebo, conforme as 
palavras de Boris Cyrulnik, que esses momentos marcaram o campo sensorial entre mim e a minha 
avó, gerado por proteção, carinho e amor. Sabia que podia contar com seu apoio quando precisasse, 
pois nosso vínculo não poderia ser rompido. A confiança estava firmada em nosso relacionamento.  
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como sujeito de sensações e afetos, não se refere a um hábito existencial durante o 

filme, pois os demais personagens tinham medo de sua aparência, outros 

zombavam, alguns ganhavam dinheiro, exibindo-o às pessoas como atração de 

circo, e por fim era violentado e maltratado.  

Esse filme me fez refletir principalmente a respeito dos estereótipos corporais 

que a nossa cultura tenta solidificar em nossa sociedade, formando assim grupos de 

pessoas que se isolam de outras por não possuírem os requisitos básicos de um 

corpo dito “perfeito”. Assim como os apelidos depreciativos para quem não segue os 

padrões de medidas antropométricas. A superficialidade corporal pode estar se 

tornando um dos fatores limitantes da convivência social, e precisamos, como 

educadores, estudantes, seres culturais, políticos e históricos, reverter esse 

pensamento para os fatores sensíveis, da percepção de um ser humano igual a 

qualquer um. 

O campo sensorial, conforme supracitado também é ratificado desde os 

períodos da amamentação na relação da mãe com o seu filho, que incita a criação de 

um envoltório sensorial, de um apego, permitindo à criança adquirir uma percepção 

do seu corpo e da sua mãe e firmando assim sua primeira relação perceptiva do 

outro.  

 
Da evidência tangível do corpo da mãe, da aderência ao seio com 
lábios, mãos e dedos, da existência de um universo na ponta dos 
dedos, em sentido muito real, o bebê passa para o desenvolvimento 
da consciência de seu próprio corpo e do da mãe, que irá se constituir 
em sua primeira relação objetual. E o que nunca será exagero 
enfatizarmos aqui é que, embora haja muito mais coisas em jogo, é 
pela primazia da pele no cenário de suas experiências que o bebê 
traçará as diretrizes de seu percurso para a formação de relações 
objetuais. (MONTUGU, 1988, p. 129) 

 

Diante desse quadro, Boris Cyrulnik (2009) tenta construir uma aprendizagem 

baseada na biologia do apego, sendo esta observada segundo três aspectos: o 

primeiro, relacionado às diferentes formas de desenvolvimento de cada espécie; o 

segundo, voltado aos envoltórios sensoriais; e o terceiro, referente às figuras de 

apego, que podem ser pessoas significativas (pais), instituições e narrativas culturais.  

Desse modo, ratifica-se a proposta da importância do outro em seu desenvolvimento 

fisiológico, social e afetivo, pois um ser inserido em um meio social minimiza seus 
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comportamentos autocentrados para convivência em grupo, com novas posturas 

gestuais e atitudinais. 

Portanto o que proporciona a adoção de certas posturas comportamentais, 

conforme as perspectivas fisiológicas, sociais, culturais, emocionais, para o 

provimento de uma aprendizagem, são as circunstâncias, ou seja, as experiências 

vividas (que são reconfiguradas a todo instante), as quais proporcionaram um 

crescimento ou uma diminuição das capacidades interativas, perceptuais e 

cognitivas. Assim sendo, ressalta-se que o mundo a ser explorado é próprio e 

específico para cada espécie e as experiências com esse (mundo) determinarão as 

suas interpretações a serem limitadas ou amplificadas.  

 

Cada espécie vive num mundo que lhe é próprio, cada indivíduo tem 
uma sensibilidade genética e adquirida que lhe dá um gosto do mundo 
doce ou amargo, divertido ou irritante, pacífico ou febril. O que faz 
com que um animal ferido tenha uma evolução reparadora ou 
agravante são as circunstâncias. No homem, a modificação do evento 
por meio de imagens e palavras agrega a possibilidade de fazer um 
trabalho de liberação... ou de alienação. (CYRULNIK, 2009, p. 26) 

 

Pode-se então retratar que a aprendizagem, de acordo com Boris Cyrulnik 

(2009), ocorre quando a criança, situada em um campo sensorial, consegue 

impregnar de sentidos as palavras que circundam seu meio; e isso acontece através 

do contato diário com suas figuras de apego, que são os construtores de cenários da 

vida, assim como estimuladores para a criança se fazer existente, seja através dos 

hábitos alimentares, da propagação das tradições ou em momentos de convivência 

com outras pessoas.  

 
Para aprender uma língua, não basta a criança assimilar seus sons, 
regras e palavras, tem também de adquirir o modo de nela traduzir 
seus sentimentos. Todos os contatos rotineiros entre uma mãe e seu 
filho acabam criando um espaço emocional no interior do qual o 
pequeno aprende sua língua. As refeições, a higiene, os passeios são 
ocasiões para brincadeiras em que a emoção avivada convida à troca 
verbal. (CYRULNIK, 2007, p. 39) 
 

Por isso que o autor reforça, conforme supracitado, a questão do 

entrelaçamento das diferentes áreas de conhecimento para estudar a aprendizagem 

do ser vivo, como nos seres humanos.  
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Tudo isso quer dizer que um determinante genético, ainda que 
poderoso, não é um presságio obrigatório de patologia biológica ou 
psicológica, porque a articulação dos genes entre si, depois com o 
meio ecológico e depois com as circunstâncias da vida adota formas 
variáveis de resiliência ou de agravamento, conforme as conjugações. 
(CYRULNIK, 2009, p. 27)  

 

Boris Cyrulnik (2009) reflete, conforme os fatores da aprendizagem humana do 

apego e do afeto, como o homem, de acordo com suas experiências vividas no 

mundo circundante, consegue arquitetar, por exemplo, o conceito sobre felicidade. 

Nesse almejo conceitual sobre a felicidade, esboça certa retrospectiva histórica e 

cultural, segundo as prerrogativas de outros autores, como Flaubert, Renard, 

Fontenelle, entre outros.  

 

A noção de felicidade é uma invenção recente, é uma invenção do 
Diabo (Flaubert), que apaga o desespero (Renard), provoca nossa 
infelicidade quando não conseguimos alcançá-la (Fontenelle), cujas 
receitas devem ser buscadas na sociedade (Saint-Just) ou na química 
dos filtros de amor da Idade Média ou dos laboratórios farmacêuticos 
dos tempos modernos. (CYRULNIK, 2009, p. 29)  

 

A aprendizagem do ser humano, conforme os fatos históricos e culturais 

supracitados, do sentimento felicidade, pode ser representada em várias óticas ou 

dimensões. A felicidade então poderia ser descrita como: um sentimento pertencente 

apenas aos aristocratas e a alguns grandes burgueses, ilustrados em suas 

residências com jardins, fechadas para aquelas famílias. Assim como, em termos 

mais contemporâneos, no ceio familiar, cuja integridade e conforto geravam esse 

sentimento, refugiando o sujeito dos problemas sociais de fome, violência, “no mundo 

externo, passava-se frio, fome, e as relações humanas eram violentas. Nesse 

contexto social, o reduto familiar tinha o efeito de um porto de afeto e de repouso” 

(CYRULNIK, 2009, p. 31), considerando ainda o meio externo à família, ou seja, a 

sociedade, com sua linha de pensamento, sua cultura, poderia ser considerada como 

meio propagador da felicidade, “porém, nas sociedades em que a rua se transformou 

num lugar mais seguro e mais alegre, é a moradia familiar que aparece como um 

lugar de repressão, de amargura e de sufocamento afetivo” (CYRULNIK, 2009, p. 

31).  
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Nesse intuito, a felicidade não deve ser interpretada como um sentimento 

permanente, sólido, na aprendizagem humana, mas entrelaçada a pensamentos 

opostos, como tristeza e infelicidade, pois o ser humano, em suas experiências, pode 

vivenciar tanto momentos felizes como de risco (voltados aos aspectos contrários da 

alegria), “essas palavras significam que a infelicidade está no ar e que um nada pode 

nos levar ela. A percepção do risco não é absolutamente uma avaliação objetiva do 

perigo, mas antes a consequência de uma projeção de sentido e de valores sobre 

certos acontecimentos” (CYRULNIK, 2009, p. 31).  

Esses sentimentos opostos, que demonstram a percepção de sensações 

distintas, como felicidade e infelicidade, foram retratados também pela neurologia, 

vinculados a determinadas regiões cerebrais, “ao colorir de alegria ou tristeza o 

fenômeno que percebe, o paciente integra em sua memória um fato que, conforme a 

localização da lesão no cérebro, será associado a um sentimento de felicidade ou de 

infelicidade” (CYRULNIK, 2009, p. 32). Fatos percebidos pelos combatentes feridos, 

participantes da Segunda Guerra mundial.  

 
A Segunda Guerra Mundial, com seu quinhão de feridos do cérebro, 
tornou possível distinguir as lesões que desencadeavam sensações 
de felicidade ou de infelicidade” e diferenciar a sensação provocada 
pela percepção de um sentimento despertado por uma representação 
de palavras, como uma declaração de amor. (CYRULNIK, 2009, p.33)  

 

Contudo os constructos da neurologia surgem para fomentar as discussões 

epistemológicas, a respeito desses conceitos dos sentimentos opostos, tendo em 

vista a demanda de significações que poderiam ser extraídas perante essa 

aprendizagem em outras áreas epistemológicas, “a neurologia da felicidade-

infelicidade evidentemente não exclui nem o sentimento de felicidade nem o de 

infelicidade, provocados pela representação mental de acontecimentos que, eles sim, 

estão carregados de significações” (CYRULNIK, 2009, p. 34).  

Boris Cyrulnik (2009), por intermédio dessas ampliações epistêmicas, remete 

aos sentimentos da felicidade e infelicidade, como um entre várias aquisições 

inerentes ao ser humano no advento da aprendizagem, pois o ato de aprender 

corresponde ao homem perceber em seu mundo elementos que saciem suas 

perspectivas orgânicas (sede, fome, hipoglicemia) e psicológicas, visto que só podem 
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ser alcançadas quando se formam vínculos equilibrados (nem o excesso nem a 

escassez) dos sentimentos com o próximo, seja na família, no entorno social ou 

cultural.  

 

Quando um organismo fica privado de açúcar por muito tempo, a falta 
interna torna seus receptores hipersensíveis a qualquer molécula de 
glucídio que ele perceba no seu meio eterno com uma acuidade 
impressionante. Seu sistema nervoso, atiçado pela falta, percebe o 
menor sinal de açúcar e põe o corpo em movimento. A falta de água 
interna nos põe em movimento, e a satisfação dessa necessidade 
provoca um grande prazer. É a satisfação da falta que desencadeia a 
felicidade do regalo, já que mais tarde, quando estivermos saciados, a 
mesma água provocará uma sensação de repulsa. O mesmo 
raciocínio vale para o sal, o sono, a presença humana ou o afeto. 
(CYRULNIK, 2009, p.36) 
 

 

 O autor incita a ideia de uma possível junção desses sentimentos opostos 

(felicidade e infelicidade, alegria e tristeza), que dependerá das representações 

propagadas pelo meio, através de suas percepções, das experiências vividas, “para 

sentir o prazer de uma estimulação, ainda que dolorosa, é preciso ter sentido o 

desprazer da falta. A indiferença, entorpecendo as respostas do sistema nervoso, faz 

desaparecer tanto o sofrimento como a busca de prazer” (CYRULNIK, 2009, p. 37).  

Boris Cyrulnik (2009) descreve a presença desses opostos na sexualidade, 

cujos atos característicos (prazer, indiferença, entre outros) estariam vinculados tanto 

aos aspectos externos, do meio social, como nas implicações internas, as 

fisiológicas, para o provimento ou não do afeto entre os seres, mas que dependeria 

também dos fatores relacionados às memórias, “o ato sexual corresponde a um 

encontro entre um estímulo externo e uma receptividade interna. Contudo, só será 

seguido da tecedura de um apego se um processo de memória entrar em jogo” 

(CYRULNIK, 2009, p. 38). Desse modo, é demonstrada a inter-relação entre a 

memória e o desejo construído pelo ser, “quer dizer que o fato de desejar alguém, 

provoca uma emoção sexual e ao mesmo tempo uma melhora na memória” 

(CYRULNIK, 2009, p. 39). 

Esse desejo é explicado nas experiências vividas entre os seres humanos, 

que, a cada momento interativo, propicia a construção do apego, como um 
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encantamento ou vínculo relacional que entrelaça duas pessoas, tranquilizando suas 

emoções ou deixando-as ansiosas. 

 
O encanto de encontrá-la aumenta o modo como me impregno dela, 
pois estou mais atento a isso. A expectativa do prazer da música 
aumenta esse prazer. A esperança de me tranquilizar me tranquiliza. 
E se, por sorte, me acontecer de estar infeliz, o fato de ter aprendido a 
esperar que minha mulher (meu homem) me tranquilize amplifica o 
poder tranquilizador de seu apego. O mero fato de acreditar que ele 
(ela) pode me tranquilizar lhe dá esse poder e estimula meu afeto. 
(CYRULNIK, 2009, p. 39) 
 

  Assim pode dizer que as relações sociais, relacionadas principalmente à 

sexualidade, despertam esse misto de sensações, de sentimentos, geradas pela 

mediação tranquilizadora ou instável do apego entre os seres humanos. 

 
Assim a sensação de felicidade imotivada se parece com a 
infelicidade, pode-se pensar que o medo se acopla com a segurança, 
o apego com a angústia, o apaziguamento com o alerta, constituindo-
se assim um par de opostos em que um só pode existir graças ao 
outro que ele combate. (CYRULNIK, 2009, p.40)  

 
Tais sensações podem estar inseridas em outras contextualizações, fora do 

contexto sexual, como medo, perigo, violência, cujos condicionantes do meio 

circundante possibilitam ao corpo diversas expressões comportamentais, sendo 

estas voltadas às interpretações que aquele ser vivo (por exemplo, o ser humano) 

transparece. Desse modo, pode-se incluir em tais atitudes os aspectos morfológicos, 

como por exemplo, em momentos de fuga. 

 

Assim como um animal assustado pelo ataque de um predador 
continua correndo sem sentir a dor de seus ferimentos, a analgesia de 
um homem possuído pelo medo ou pela paixão rapidamente se 
transforma em euforia depois do susto. Essa passagem do medo à 
euforia é frequente nos animais que acabaram de escapar de um 
perigo. Também pode ser constatada no homem que sobreviveu ao 
combate. A explicação disso está numa reação biológica: o alerta 
estimula a secreção de serotonina e de opioides naturais que 
permanecem no corpo depois da agressão e provocam a euforia do 
pós-combate. Essa associação entre medo e euforia, o oximoro da 
felicidade e da infelicidade explicam por que tantos desesperados 
provocam a infelicidade esperando a felicidade, por que tantos mortos 
de tédio assumem grandes riscos para se sentir um pouco vivos e por 
que alguns “baderneiros” procuram briga para criar alguns 
acontecimentos euforizantes em sua triste existência. (CYRULNIK, 
2009, p.40)  
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Mediante tais aspectos, as relações de apego no ser humano adquirem uma 

representação expressiva no corpo, através das gestualidades e hábitos motores 

observados nas interações vividas; portanto, os vínculos formados, desde as 

relações afetivas entre a criança e sua figura de apego, possibilitam observar uma 

aprendizagem aquisitiva na criança, conforme a intensidade do provimento ou não de 

afeto, carinho, amor, atenção, recebidos por essa criança, que são expressos de 

acordo com seus comportamentos (eufóricos, de reclusão, ansiedade, entre outros).  

 
Basta um bebê maltratado por quem lhe provê cuidados vislumbrar 
seu agressor para que seu hemisfério direito se ponha em alerta. O 
pequenino imediatamente manifesta um comportamento de retração e 
um evitamento do olhar... como se sofresse de uma lesão do 
hemisfério direito, aquele que induz facilmente um humor depressivo. 
Se essa situação se repetir algumas vezes ou ocorrer num momento 
sensível do desenvolvimento da criança, ela irá se inscrever em sua 
memória implícita e criar um hábito reativo que doravante passará a 
caracterizar o estilo interativo do pequenino. Um acontecimento 
significativo acaba pondo a criança na esteira rolante que leva à 
depressão. Essa vulnerabilidade precoce é adquirida. A aptidão para 
retração e para o evitamento, impregnada desde os primeiros meses, 
cria com o genitor que maltrata um laço particular em que a criança se 
apega a uma base de insegurança. (CYRULNIK, 2009, p.40)  

 

E esses comportamentos e atitudes despertam a criança para a formação da 

memória, possibilitando a formação da aprendizagem vinculada às experiências que 

vivenciaram com suas figuras de apego, “neste caso, não é um tumor ou uma lesão 

que altera o cérebro das emoções, é a história parental que, ao perturbar o pai ou a 

mãe, perturba o desenvolvimento orgânico do filho” (CYRULNIK, 2009, p. 42).  

Assim, as experiências vividas são essenciais para os arquétipos da memória, 

do aprender no ser humano, atribuindo significados às imagens e à linguagem 

concebida durante as relações estabelecidas no meio social e cultural.  

 
Sem emoções íntimas e sem balizas externas, familiares ou sociais, a 
memória fica vazia. Para preenchê-la, é preciso que um 
relacionamento estimule o complexo amigdaloide, centro de triagem 
neurológica das emoções, que facilita a memória das imagens e das 
palavras. (CYRULNIK, 2009, p. 43) 

 

Contudo, deve-se realçar que cada ser humano apresenta uma maneira 

diferente de se relacionar com seu semelhante, sua cultura e o meio social, adotando 

posturas comportamentais específicas que caracterizaram sua historicidade.   
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No entanto, como é o estilo relacional que orienta o preenchimento, 
pode-se dizer que as lembranças que se vão buscar no passado e as 
palavras que se escolhem para lhes dar forma constroem 
autobiografias diferentes conforme o parceiro da narrativa. Não são 
mentiras, mas representações diferentes induzidas pelas relações. 
(CYRULNIK, 2009, p. 43) 
 

Boris Cyrulnik (2009) enfoca que as memórias negativas, vinculadas aos 

aspectos dolorosos de agressões físicas ou verbais, podem adquirir um caminho 

contrário quando essas crianças são inseridas em outros contextos familiares ou 

culturais, despertando novas possibilidades de convivência, a partir de novas 

aprendizagens agradáveis, vinculadas ao afeto, à segurança, ocasionando a 

chamada resiliência verbal. 

 
Mas, quando o meio familiar, cultural ou as amizades convidarem a 
criança a se descentrar descobrindo outras histórias de vida ou outras 
culturas, então será fácil desencadear um processo de resiliência 
verbal, e a memória identitária irá pouco a pouco se compondo de 
rituais felizes e de acontecimentos agradáveis. (CYRULNIK, 2009, p. 
42)  
 

É importante destacar que a memória para o autor não se refere a uma 

simples volta ao passado, mas às representações simbólicas que o ser construiu 

diante de suas vivências, a cada dia, que podem ser significativas para alguns e 

irrelevantes para outros, de acordo com as subjetividades incorporadas em cada 

experiência vivida. 

 
A memória não é o retorno do passado, é a representação de si que 
vai buscar nas marcas do passado algumas imagens e algumas 
palavras. Essa reconstrução dá uma forma coerente ao sentimento de 
felicidade ou de infelicidade experimentado no momento de uma 
relação. Ora, esse sentimento é construído dia após dia, ao sabor dos 
encontros cotidianos. Pequenas interações são insidiosas e, 
repetidas, têm provavelmente um feito de moldagem cerebral mais 
duradouro que alguns grandes acontecimentos. Uma vez adquirida a 
sensibilidade preferencial, traçada no cérebro pelas interações banais, 
um sujeito se torna capaz de perceber um fato que seu vizinho não 
percebe e fazer dele um acontecimento, importante para ele e sem 
significação para o outro. (CYRULNIK, 2009, p. 44) 

 

Diante dessas perspectivas da memória, Boris Cyrulnik (2009) encaminha uma 

discussão para uma aprendizagem caracterizada na biologia da separação, a qual 

pode apresentar inúmeras interpretações no desenvolvimento das crianças (como os 

sentimentos de felicidade ou infelicidade, euforia ou ansiedade), quando estas se 
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distanciam de sua figura de apego. Verificam-se, nesses períodos de ausência, 

reações fisiológicas e comportamentais que irão se diferenciar de acordo com a 

intensidade e repetições desses afastamentos entre a criança e sua figura de apego. 

 

A duração da separação pode alterar uma criança, mas estimular 
outra conforme o estilo relacional que tinham com sua figura de 
apego. Quando as separações se repetem e duram mais de três 
horas, as secreções dos hormônios do estresse (cortisol e ACTH) 
aumentam muito. Inversamente, separações curtas seguidas do 
reencontro têm um efeito de habituação que já não provoca essa 
reação biológica. (CYRULNIK, 2009, p. 44)  

 

Nesse sentido, o autor ratifica a proposta de que as crianças devem ter um 

equilíbrio nesses distanciamentos para que as alterações cerebrais, 

comportamentais e morfológicas não sejam tão alarmantes e preocupantes, que 

possam prejudicar seu desenvolvimento, sua aprendizagem a partir das experiências 

vividas, “elas são reversíveis se o organismo estiver em desenvolvimento e se as 

informações sensoriais do meio recuperarem uma intensidade suportável e um ritmo 

proximidade-separação que estimule o cérebro” (CYRULNIK, 2009, p. 46). 

 Visto que quando o bebê se separa da mãe abre-se um espaço para este ser 

se relacionar com mundo, “a separação ou afastamento da mãe, em todos os 

mamíferos, tem um papel importante na iniciação e na ampliação dos contatos do 

bebê com o resto do mundo” (MONTAGU, 1988, p. 364).  

Portanto a aprendizagem oriunda das experiências vividas não pode ser 

preconizada pelas causalidades lineares, de estímulo-resposta, com resultados já 

estipulados e premeditados, tendo em vista as particularidades que cada ser humano 

apresenta em seu cotidiano, “essas experiências biológicas e etológicas convidam 

mais que nunca a desistir das causalidades únicas e integrar dados de natureza 

diferente, embora coordenados” (CYRULNIK, 2009, p. 45).  

Nesse intuito, as informações mecânicas, culturais e afetivas são percebidas 

pelo corpo, através das relações estabelecidas com seu semelhante e o social, para 

posteriormente serem armazenadas e interpretadas pelo cérebro, como por exemplo 

a rejeição social.  

 
Uma rejeição social, uma desaprovação do outro também ativam essa 
zona e criam um sentimento doloroso sentido no corpo. Um sofrimento 
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relacional será processado da mesma maneira e pelos mesmos 
circuitos neuronais que um sofrimento físico. (CYRULNIK, 2009, p. 48) 

 

Mesmo o ser vivo vivenciando situações negativas em sua vida, como a 

rejeição social ou aflição, este pode encontrar caminhos para superar essas 

deficiências (que foram causadas e originadas pelo meio que o envolve), através da 

substituição dos vínculos afetivos, das figuras de apego, o que possibilita resgatar 

bons sentimentos, como a felicidade e o prazer em viver. 

 
Em caso de aflição, as endorfinas caem bruscamente, mas basta 
encontrar um substituto afetivo e conversar agradavelmente com 
alguém para que sua taxa volte a subir. O infeliz sente assim um alívio 
físico e ao mesmo tempo a felicidade de se apegar àquele ou àquela 
que lhe devolve o prazer de viver, ajudando-o a controlar a dor. 
(CYRULNIK, 2009, p. 49) 

 

Nota-se, portanto, a importância das figuras de apego no processo de 

aprendizagem do ser, pois essas figuras, ao firmarem uma base concreta de 

confiança e afeto com os seus vinculados, proporcionam em suas ligações uma 

relação intrínseca de segurança, correlacionada a um local de apoio. Possibilita-se 

então a exploração do mundo, do desconhecido, pois incorporam o pensamento 

significativo do despertar para o novo, buscando o inusitado, sabendo que, mesmo 

vivenciando sensações não agradáveis, têm consciência que, ao retornarem para 

suas zonas de conforto (figuras de apego), irão encontrar o equilíbrio de que 

precisam.   

 

A criança manifesta em torno desse outro (sua figura de apego) 
incessantes idas e vindas. Explora seu mundo afastando-se dessa 
figura privilegiada, até o momento em que, assustada, corre de volta 
ao encontro dela. O prazer e a angústia de explorar o desconhecido 
aumentam a felicidade de reencontrar o conhecido e a ele se apegar. 
O agradável sentimento de amar só pode se desenvolver se existir um 
perigo externo que ele possa apaziguar. Sem base de segurança, sem 
figura para amar, a aflição da criança pequena a faria viver num 
sofrimento constante. Inversamente, porém, num mundo entorpecido, 
não precisaria amar. Assim como para estabelecer um laço é preciso 
solidarizar duas exigências antagônicas: a exploração e a 
tranquilização. O prazer angustiante da descoberta deve se associar 
ao prazer entorpecedor da familiaridade. Só é possível aprender o 
desconhecido a partir de uma base de segurança conhecida. E para 
que um objeto se torne uma base de segurança, um alerta tem que 
lhe dar sua função tranquilizadora. (CYRULNIK, 2009, p. 50)  
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E a aprendizagem adquirida pelo ser humano pode ser visualizada em todos 

os momentos que este vivencia, inclusive em sua fase adulta, cujas figuras de apego, 

que podem ser seus cônjuges ou até mesmo um psicanalista, desenvolvem a função 

apaziguadora, de segurança e conforto, permitindo a investidura no meio ao qual 

pertence.  

 

Até a Segunda Guerra Mundial, numa sociedade em que não existia 
nem Seguridade Social nem aposentadorias, o casal é que garantia 
essa função de base de segurança. A partir dele é que se 
experimentava o prazer angustiado de tentar conquistar o mundo e, 
em caso de infelicidade, era junto ao cônjuge que as pessoas se 
refugiavam para recuperar a felicidade de estar cercado de cuidados. 
Isso implica que, num contexto de paz, a exploração do mundo será 
menos angustiante, mas, em caso de infelicidade, não se terá 
aprendido a atribuir ao outro seu poder tranquilizador. Quando o 
contexto deixa de ser assustador, já não se está rodeado pela família 
e sim aprisionado nela! O mesmo processo se desenrola numa 
psicanálise, quando as mudanças de pensamentos provocadas pelas 
interpretações do analista surpreendem o paciente e o tiram de seus 
hábitos intelectuais, de suas ruminações. O alívio provocado por esse 
distanciamento o liga ao analista. A transferência afetiva, esse novo 
laço analisado durante as sessões, ajudará a controlar as antigas 
repetições. (CYRULNIK, 2009, p. 51) 
 

Tais considerações podem ser verificadas, respectivamente, nos filmes “Amor’ 

- 2012 e “Divã” - 2009. O primeiro relata a história de um casal de idosos, que vivem 

sozinhos em um apartamento de classe média. Ambos detêm entre si um cuidado e 

atenção inigualáveis, pois cada momento vivido é realizado em parceria, como as 

refeições diárias, o compartilhamento das leituras, as saídas para o teatro, o escutar 

das músicas; enfim, a aprendizagem se efetiva na presença e diálogo com o outro. E 

quando a doença penetra no recinto, o ambiente tranquilizador se desestrutura, o 

medo aparece sem bater à porta, o desequilíbrio emocional compromete a maneira 

de se relacionar com o mundo, pois o vínculo do apego está desarmonioso, a 

existência não apresenta mais razão para se concretizar.  

No segundo filme, é retratada a história de uma mulher que encontra em seu 

psicanalista a abertura para buscar respostas a acontecimentos de sua vida, seja nas 

relações familiares, amorosas ou com os amigos. A personagem constrói com este 

ser um vínculo de confiança, que permeia sua maneira de ser no mundo, de se 

relacionar com o próximo, permitindo-se ou privando-se da aquisição de certos 

comportamentos nas experiências que vivencia cotidianamente. E quando terminam 
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suas sessões, percebe que a aprendizagem adquirida, nos momentos com seu 

psicanalista, construiu uma memória representativa que firmou seu afeto em relação 

àquela figura de apego.  

Nesse pensamento exploratório do mundo, observa-se como o ser humano 

está susceptível a diferentes percepções sensoriais, como a felicidade e a 

infelicidade, medo, amor, alegria, tristeza. Mas estas fazem parte do contexto de sua 

convivência, portanto são necessárias para que o sujeito sobreviva ao seu meio, 

tendo em vista a inexistência de uma uniformidade de sentimentos nas relações ou 

interações que estabelecem com seus semelhantes. O relevante neste processo de 

aprendizagem, como já mencionado anteriormente, é enfrentar os desafios, sabendo 

que a figura de apego estará atenta e apta para proporcionar constantemente um 

ambiente tranquilizador.   

Para que essas duas pulsões opostas se associem é preciso inibir 
rapidamente a reação de fuga ou de atração. Não se pode passar a 
vida fugindo da infelicidade ou fartando-se de felicidade. Assim que 
uma infelicidade é provocada, sonhamos com a felicidade. Assim que 
a felicidade é conquistada, o vencedor entorpecido perde a sensação 
de viver e busca o acontecimento. O que torna possível a 
sobrevivência é o par de opostos. (CYRULNIK, 2009, p. 51)  
 

 

Boris Cyrulnik (2009) realça a presença dos determinismos biológicos no ser 

humano, por exemplo, a genética, mas o mundo, por intermédio de suas relações 

sociais, culturais, possibilita um redirecionamento do ser para novos sentidos e 

significados, que irão ser propagados mediante as representações internalizadas por 

suas experiências. E essas alternâncias simbólicas podem ser geradas por 

modificações do meio real (lugares, figuras de apego), por palavras pronunciadas, ou 

recordações oriundas da memória.  

 

Os organismos humanos não escapam aos determinismos biológicos. 
Mas a possibilidade de criar um mundo de representações lhes 
permite remanejar o mundo que percebem, melhorá-lo ou piorá-lo, 
fazer dele uma benção ou uma maldição. Seja qual for a nova direção 
adotada, é sempre o cérebro que serve de traço-de-mão entre as 
percepções biológicas e as representações mentais. (CYRULNIK, 
2009, p. 51) 
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Esses fatos podem ser observados na visualização de fotografias, diálogos 

familiares, incluindo também a apreciação de filmes, que podem desencadear novas 

sensações perceptivas, elaboradas no envolvimento do ser humano com o mundo.  

Uma simples evocação, ao conversar ou examinar uma foto de 
família, basta para despertar a emoção. Pode-se até imaginar que ao 
assistirmos a um filme que nos faz rir e chorar nossas áreas dos 
cíngulos posteriores e anteriores funcionem intensamente. 
Submetemo-nos às representações que inventamos, para o nosso 
maior prazer ou para a nossa infelicidade. (CYRULNIK, 2009, p. 53) 

 
 

Não podemos assim hierarquizar as maneiras representativas que o mundo 

vigente proporciona na aprendizagem do ser humano. Cada sujeito aprende de 

acordo com as experiências que vivencia e que são únicas para cada indivíduo2.  

Outro exemplo que Boris Cyrulnik (2009) menciona para ilustrar as variadas 

representações mentais refere-se à aprendizagem do luto humano, ocasionado pela 

perda de um ente querido. Neste momento em que o sujeito deixa de pertencer à 

convivência familiar, cultural, constroem-se nos familiares, pelos adventos sociais e 

culturais, mecanismos que mantém a presença do outro, como por exemplo, as fotos, 

jeito de falar, hábitos diários que estabelecia nas convivências sociais. E é nessas 

atitudes comportamentais que se ameniza a ausência do ser, preenchendo uma 

lacuna que estava aberta após sua partida, “nosso mundo sensorial se esvaziou de 

uma presença. Contudo, quando se está afetivamente rodeado de pessoas, o 

convívio com os outros tapa um pouco a brecha” (CYRULNIK, 2009, p.54). 

Cada ser humano apresenta uma maneira de expressar seus sentimentos de 

luto, conforme as aprendizagens adquiridas nas experiências vividas, contudo 

quando o homem é impedido de manifestar seus sentimentos, suas mágoas, de 

estabelecer um diálogo social com os outros ou sua cultura, este ser constrói no 

entorno, um mundo fora do contexto real, isento de representações significantes.  

 
O encolhimento antálgico que impede de compartilhar a tristeza e 
socializar o sofrimento expulsa o sobrevivente do mundo humano. 

                                                
2
 No meu caso, propriamente, sempre tive o hábito de assistir filmes (estimulado por minha 

mãe que detém esse costume) de diversos gêneros (terror, suspense, comédia); mas o ato de 
associar as cenas visualizadas, com as interpretações dos atores, o roteiro, as paisagens, as 
sucessões dos fatos, fazia-me transcender da ficção para posturas reflexivas em minha vida, em 
relação ao comportamento do ser humano, assim como minhas atitudes com o outro. 
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Neste caso a perda não é um luto, é um buraco na alma, um vazio 
sem representações, um quisto, uma cripta num mundo interno que se 
prepara para clivagem. (CYRULNIK, 2009, p. 54) 
 

Por isso, para o ser humano apresentar um comportamento expressivo no 

tocante ao luto, esse sujeito necessita compartilhar com o seu meio social e com o 

outro seus sentimentos percebidos, os quais proporcionaram a valorização e o 

reconhecimento daquele ser que partiu e deixou de existir em suas vidas.  

A perda é individual, mas o luto é coletivo. Ele exige tanto o apoio 
afetivo que estimula sensorialmente o enlutado quanto o trabalho de 
luto, que faz com que a cultura possa dar sentido ao 
desaparecimento, provocando assim o remanejamento das 
representações. (CYRULNIK, 2009, p. 55)  
 

Boris Cyrulnik (2009) descreve que, nas crianças, o simples fato da figura de 

apego desaparecer ocasiona problemas em sua aprendizagem, pois não 

encontraram a segurança necessária para explorarem o mundo., impossibilitando a 

esquematização de comportamentos e atitudes para as experiências vividas, visto 

que não projetaram um amadurecimento cognitivo de representações, o que 

ocasiona uma atrofia no seu desenvolvimento.  

 
Quando uma figura de apego desaparece é uma enorme parte de seu 
mundo sensorial que some. O envoltório biológico que cerca o bebê 
perde seus estímulos auditivos, táteis, olfativos e visuais permanentes 
porque o outro já não está presente. A figura de apego desaparecida 
já não fornece as informações perceptivas e emocionais que deveriam 
ter estimulado o cérebro límbico. Não chega até a área do cíngulo 
nem felicidade, nem infelicidade, nem representações, porque a 
criança ainda não sabe organizar um cenário de imagens para 
representar o falecido ou contar algumas anedotas para fazê-lo viver 
um pouco mais. Seu mundo real se esvazia, o circuito límbico 
desaparece, explicando a atrofia cerebral por ausência de 
estimulações biológicas. (CYRULNIK, 2009, p. 55) 

 

Assim como a inexistência de uma figura de apego provoca alterações no 

desenvolvimento das crianças, a cultura também está relacionada nesse processo 

estimulatório, pois, caso não interaja com o sujeito, reduzirá as representações 

epistêmicas para o seu crescimento organizacional, “é tão certo que um isolamento 

afetivo atrofia a área frontolímbica por carência de estimulações biológicas como é 

certo que um déficit cultural o priva de um trabalho de representações que 

desemboca nas mesmas zonas cerebrais” (CYRULNIK, 2009, p. 55).  
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Contudo, essas deficiências geradas pela ausência das figuras de apego ou 

culturais podem ser ressarcidas na expressão natural dos sentimentos, através dos 

rituais culturais (velório, enterro, missas), assim como na inserção de outras figuras 

afetivas que propagam segurança. São denominados de  fatores de proteção, 

aspectos constitutivos da resiliência, que ajudam o ser humano a encontrar caminhos 

alternativos para superarem os obstáculos surgidos em suas vidas, “os fatores de 

resiliência que possibilitam não permanecer na agonia psíquica são compostos pelo 

teatro dos funerais e pelo remanejamento afetivo do meio” (CYRULNIK, 2009, p. 56).  

Deve-se destacar que Boris Cyrulnik (2009) transparece a existência de 

inúmeras formas de luto, pois a morte é ocasionada sobre diversos aspectos, 

expressos pelo corpo através dos choros, isolamentos, gerando significações 

diferentes para o ser humano e podendo conter maior intensidade ou não durante 

sua aquisição.  

O luto, resumindo o autor, refere-se a uma maneira que o ser humano 

apreende, para expressar a relevância da aprendizagem estabelecida com a figura 

de apego, o que pode ser observado a partir da manutenção estabelecida com o ser 

ausente, na tentativa constante de encontrar uma forma ou caminho para perpetuar 

dentro de si aquele sentimento amoroso, ou seja, uma representação construída que 

não pode ser esvaecida; para tanto, o ser humano é dotado de simbolismos, 

armazenados em sua memória, que revigorizam a presença do outro, como em 

aniversários, lugares, objetos, entre outros. 

 

Fácil imaginar então que, num ser humano, cujo mundo interior está 
repleto de representações, esse tipo de sofrimento retorna ante o 
menor indício que lembre o falecido e ante o menor ritual inventado 
para fazer pensar nele. A cada aniversário, o simples fato de lembrar 
do falecido provoca uma emoção. A percepção de um objeto ou de um 
acontecimento cultural que evoque o desaparecido basta para 
provocar reações emocionais, cujo impacto biológico é 
incomensurável. (CYRULNIK, 2009, p. 59).  

 

Diante do que foi expresso, Boris Cyrulnik (2009) efetua uma distinção a 

respeito da perda de uma figura de apego e do luto ocasionado por esta ausência, 

sendo, respectivamente, a primeira voltada ao aspecto perceptivo da falta de alguém, 

algo inevitável, que não se pode voltar no tempo, e a segunda se refere às 

significações impressas pelo sujeito, conforme a liberdade de expressão dos 
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sentimentos com os familiares e sua cultura, sendo possível, nessas relações, 

construir uma retomada normal de sua vida, ou no sentido oposto, uma regressão do 

desenvolvimento, acarretando dificuldades interacionais e biológicas, pela ausência 

da figura de apego. Mas algo notório no pensamento do autor é que a adoção dos 

comportamentos, de cada ser humano, refere-se à aprendizagem construída com 

sua figura de apego, que é o canal central para efetivação para novas interpretações 

baseadas no mundo sensível.  

 
A perda é uma percepção da falta que depende do temperamento da 
pessoa e de sua relação com o morto. O luto, por sua vez, é uma 
representação da falta que depende do entorno familiar e cultural. A 
perda é irremediável, ao passo que o luto evolui para um trauma, 
dependendo do que com ele fizerem a família e a cultura. As 
consequências sentimentais e as modificações biológicas dos 
enlutados dependem da confluência de todos esses fatores e não de 
uma única causa que explicaria tudo. (CYRULNIK, 2009, p. 62) 

 

Quando o ser humano está envolvido por uma figura de apego, propagadora 

de um campo sensorial apaziguador, a criança ou o adulto percebe o mundo de 

maneira excitante, buscando explorá-lo a todo instante, visto o firmamento da base 

de segurança. Mas, quando este meio encontra-se instável, a aprendizagem poderá 

ser comprometida, limitando assim a apropriação de novos horizontes de sentidos. 

 
Na sua presença tranquilizadora, o mundo se torna excitante, fonte de 
explorações e aprendizagens. Na sua ausência, o mesmo mundo, as 
mesmas informações sensoriais externas adquirem um valor de alerta 
porque a referência apaziguadora já não está ali. E o filhote, inquieto, 
não consegue, não consegue aprender mais nada. (CYRULNIK, 2009, 
p. 73)  
 

E esse campo sensorial é provido incialmente através dos sentidos maternos, 

oriundos do olhar atencioso, do cheiro que emana de sua pele, do toque cuidadoso 

em seu corpo, que se fazem entrelaçar na memória do bebê e denotam um sentido 

de segurança, pautada no apego.   

 
As mães humanas não pisam em seus bebês, mas cercam-nos com 
um envoltório sensorial composto de brilho nos olhos, de cheiro, de 
voz e de forma de manipular que constitui um análogo da 
estampagem. O bebê, assim envolvido por sensorialidades estáveis, 
impregna-as em sua memória, o que facilita no seu cérebro as 
sinapses que depois lhe possibilitarão perceber preferencialmente 
esse tipo de informação. (CYRULNIK, 2009, p. 75) 
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Posteriormente, a aprendizagem constituída com a figura de apego se 

expande, através da temporalidade e espacialidade, para as inserções da cultura, 

que preconiza como padrões comportamentais a serem seguidos, instaurando-se 

neste momento as questões das distinções de gênero, masculino ou feminino. 

 
Alguns anos depois, o desenvolvimento corporal e a formação 
cerebral deverão se harmonizar com as narrativas culturais que dizem 
como uma menina ou um menino devem se comportar para se 
conformar à condição social de seu sexo. (CYRULNIK, 2009, p. 77) 

 

Fato este observado antes mesmo da criança nascer, mas com o advento 

interativo com o meio cultural, fica notória a adoção de certos comportamentos para 

cada sexo, seja masculino ou feminino. São condutas aprendidas culturalmente que 

são repassadas na sociedade como parâmetros a serem seguidos.  

Pertencemos a um sexo biológico muito antes de nascer. Contudo, tão 
logo caímos sob o olhar do outro, a idéia que ele tem de nosso sexo 
constitui um mundo sensorial de gestos, olhares, palavras e instruções 
comportamentais, vestimentárias e rituais que nos estrutura 
culturalmente. (CYRULNIK, 2007, p. 74) 
 

Até porque, caso as atitudes comportamentais provenientes da cultura não 

sejam incorporadas, o ser humano poderá ser mal visto pela sociedade, pois não 

seguiu os padrões instituídos da sociedade, “desde os primeiros anos, a história dos 

costumes dispõe em torno dos pequeninos os modelos comportamentais aos quais 

deverão submeter-se sob pena de serem mal aceitos” (CYRULNIK, 2009, p. 78). 

Um ponto a ser discutido reflete as percepções que o ser humano detém em 

relação ao mundo, o meio cultural, a partir de suas interações relacionais com estes, 

que são incorporados na memória, a cada experiência vivida. Pode se exemplificar 

tais premissas com as questões dos membros fantasmas, que ocorre quando o 

sujeito mutilado memoriza os sentimentos de dor, mesmo sem a presença de certa 

parte corporal, incitando assim concepções de pensamento abertas ao tempo e que 

sempre são visitadas por intermédio das lembranças.  

 
Portanto, por motivos neurológicos, podemos negar nossos ferimentos 
reais, assim como, inversamente, podemos tomar consciência de 
feridas que não existem. Os membros fantasmas ilustram essa 
observação quando um ferido sente dor na perna que lhe tiraram. 
Percebe com acuidade a dor do pé que já não tem na realidade, mas 
que persiste na sua memória. Os circuitos cerebrais do sofrimento 
ainda funcionam e lembram a dor sentida no passado. Esse fenômeno 
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frequente explica a permanência das imagens de horror e do 
sentimento de pânico que os traumatizados sentem. “como se tivesse 
acabado de acontecer.” O pavor da memória é experimentado todos 
os dias, embora a causa do pavor já não exista faz tempo. 
(CYRULNIK, 2009, p. 94) 

 

Os exemplos citados por Boris Cyrulnik a respeito dos conceitos de felicidade 

e luto expressam uma aprendizagem na qual o ser humano precisa estar inserido em 

um ambiente espacial e temporal, para assim experimentar situações diferentes. É 

necessária durante essas mudanças históricas e culturais a presença firme e 

apaziguadora da figura de apego, que construirá o campo de segurança para 

exploração do meio externo. Lembrando que o ser humano deveria, de certa forma, 

experimentar os sentidos opostos para assim construir mais percepções 

interpretativas mediante as diferentes sensações perceptivas.  

 

 

Aprendizagem e Empatia 

 

Boris Cyrulnik (2009) descreve como as relações entre os seres vivos de 

mesma espécie, incluindo o homem, são relevantes durante a aquisição da 

aprendizagem, associando-se ao desenvolvimento das áreas cognitivas, sociais, 

culturais e afetivas. Para fundar tais preceitos o autor menciona as interpretações 

fenomenológicas, as quais ressaltam a importância do diálogo estabelecido entre o 

homem e o mundo circundante, sendo que essas questões traçadas na 

fenomenologia são ressignificadas para o conhecimento do outro. 

Nesse intuito, para ratificar as concepções a respeito de uma aprendizagem 

baseada nas interações com o outro (seu semelhante), o autor expõe o conceito de 

empatia voltado ao conhecimento arquitetado a partir das relações estabelecidas 

entre os indivíduos de mesma espécie, proporcionando assim o surgimento do 

vínculo, que inicialmente ocorre por intermédio das imitações e, posteriormente, com 

o advento da subjetividade, a interpretação associativa dos pensamentos simbólicos, 

“o simples fato de uma criança imitar o outro provoca nela um sentimento. Depois, 

com a maturação, vai diferenciar sua própria experiência da do outro e entender que 

existem duas subjetividades diferentes e associadas” (CYRULNIK, 2009, p. 103). 
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A empatia, portanto, designa a abertura ou aptidão emocional, que o ser 

humano predispõe a exercer em suas condutas ou comportamentos de acordo com 

as experiências vividas com o outro (seu semelhante), “portando, o que funda a 

empatia não é a linguagem interpretando o altruísmo como um cálculo racional de 

perdas e ganhos, é uma aptidão emocional a se deixar modificar pelo mundo de um 

outro ao qual se está apegado” (CYRULNIK, 2009, p. 104).  

E para esboçar a aprendizagem baseada no vínculo empático, Boris Cyrulnik 

(2009) disserta sobre a questão do apego, que, ao ser firmado entre dois indivíduos 

de mesma espécie, por exemplo, entre os seres humanos, faz com que cada ser 

(que participa desse movimento interativo) adquira uma nova representação 

simbólica, em decorrência de outro ser que prende sua atenção, modificando suas 

atitudes comportamentais.   

 

O apego é um vínculo biológico traçado na memória que transforma o 
ser investido em figura saliente. A partir daí, o sofrimento da figura de 
apego provoca no parceiro um sofrimento de outra natureza. O mal-
estar do animal observador é provocado pela visão do sofrimento do 
outro. (CYRULNIK, 2009, p.104) 

 

 E o apego é construído continuamente durante o desenvolvimento da criança 

com sua família, pois fornecem diariamente sentimentos afetivos, que fazem explorar 

o mundo. Da relação de apego, surge o sentimento de pertencer a um grupo social, 

ou seja, nasce na criança a representação simbólica de estar inserido em um 

contexto familiar, mediante os afetos recebidos desta família. Assim como se origina 

a filiação, pois a criança, ao se dirigir para o mundo, interage com este, incorpora 

alguns dos seus costumes, hábitos, crenças ou tradições, que transformam seus 

comportamentos e posturas corporais.  

A pertença tem dois pólos: a familiaridade e a filiação. A familiaridade 
é um sentimento experimentado e reforçado no dia-a-dia, porque está 
enraizado na sensorialidade dos estímulos da vida doméstica. O 
sentimento de filiação, por sua vez, só existe na representação 
psíquica, que está enraizada no contexto cultural. A familiaridade se 
alimenta do biológico, da memória e da sensorialidade cotidiana, ao 
passo que a filiação se alimenta da cultura. A convenção social da 
família cria a estrutura psíquica e sensorial na qual vão se construir 
familiaridade e filiação. (CYRULNIK, 2007, p. 79) 
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Essas mudanças comportamentais são vislumbradas através dos arquétipos 

sensoriais, como os sentidos da visão e audição, ou seja, das cenas visualizadas e 

dos sinais sonoros emitidos pelo outro ser, fato este observado pelo autor com os 

primatas (macacos), mas que pode se estender aos seres humanos, “o que 

emociona a mãe é uma construção sensorial de imagens verbais e sonoras que do 

filho agitado e gritando, e não a dor de um pé preso” (CYRULNIK, 2009, 105). 

Ressaltamos que o olhar envolve seus interlocutores, preenchendo-lhes de 

significados, pois a emoção emanada na visão constrói um campo imaginário para 

novas interpretações mentais. 

 
A força do apelo pelo olhar mudo continua sendo surpreendente. 
Numa multidão, muitas vezes basta olhar alguém, a uma distância que 
a fala não alcança, para que a pessoa olhada mergulhe 
imediatamente seus olhos no olhar que se fixa nela entre tantas 
outras. Num mundo olfativo, as moléculas se misturam num só aroma; 
num mundo sonoro, a barulheira abafa as palavras; num mundo de 
contato, levamos encontrões de todos os lados. Nesse contexto de 
sensorialidades embaralhadas, o olhar conserva uma comovente 
precisão. (CYRULNIK, 2007, p. 43)  
 

O olhar, diante desta perspectiva, não pode ser reduzido simbolicamente 

apenas ao visível, mas, como transmissor de sentimentos, interligando os homens 

em sua sociedade.  

Os olhos não servem apenas para ver. Servem também para cruzar 
os olhares e trocar afetos. A dança dos olhares e das palavras, 
perfeitamente sincronizadas, utiliza o espaço entre os corpos. O ritmo 
das trocas permite encaixar os locutores como dois bailarinos 
conversacionais. (CYRULNIK, 2007, p. 45) 
 

As interpretações distintas que o olhar sugere durante o desenvolvimento do 

homem, podem ser tanto de reconhecimento do outro, como de intrusão no meio 

sensorial. O que vai diferenciar são as experiências que cada ser humano irá possuir 

durante seu desenvolvimento. Pois o mesmo adquire certa aprendizagem perceptual 

que expressa através do seu corpo ou linguagem.  

Há uma ontogênese desse cruzamento do olhar. Antes da fala, as 
crianças não baixam os olhos, olham sem piscar para quem as olha. 
Mais tarde, evitarão o olhar do outro ou até se protegerão dele pondo 
um braço diante dos olhos. Pode-se interpretar esse comportamento 
dizendo que se sentem penetradas pelo olhar do outro; mas também é 
possível dizer que, se elas se sentem de repente incomodadas pelo 
olhar do outro, é porque passaram a entender que existem na cabeça 
do outro, que é delas que se trata no olhar dele. Por volta dos 2-3 
anos, a criança entende que ao olhar para ela o outro a captura. Caso 
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deseje essa captura, vai se esconder para evitar o outro, cujo olhar 
assume então sua função de intrusão. (CYRULNIK, 2007, p. 44) 
 

Boris Cyrulnik (2009) relata que essas alternâncias de representações pelo 

que se vê, entrelaçando com a linguagem, podem ser utilizadas na elaboração do 

conceito de moral, organizado através da aprendizagem vivida com seu semelhante, 

“essa aptidão para desorganizar seu próprio mundo interno quando o de um próximo 

está desorganizado constitui o ponto de partida, a base cognitiva da moral” 

(CYRULNIK, 2009, p. 105).  

Diante do exposto, a moral pode ser descrita como as condutas e/ou 

comportamentos adotados em certas experiências vividas, a fim de promover um 

bem estar comum entre os seres vivos. No caso específico dos seres humanos, 

estes, ao conviverem conjuntamente, aprendem, com seu meio circundante, 

maneiras de se expressar frente a certos acontecimentos (tristeza, alegria, raiva, 

injustiça, entre outros). 

 
Se considerarmos que a moral é um conjunto de condutas 
organizadas pelo projeto de fazer o bem e evitar o mal, não será difícil 
observar esse fenômeno em outras espécies. A ajuda aos deficientes, 
o respeito dos rituais de interação, as oferendas alimentares, as 
ameaças contra o intruso a fim de proteger o fraco e as condutas de 
apaziguamento constituem, nos animais também, um estar-junto 
organizado com o propósito de obter um bem-estar comum. 
(CYRULNIK, 2009, p.105) 

 

Nesses casos, observa-se a construção de uma aprendizagem que tenta obter 

o bem estar comum entre os seres vivos de mesma espécie, por isso, é preciso 

considerar o ato do sentir, exercido nas relações com o próximo, pois o despertar do 

sentimento remete à adoção de certas atitudes, ou seja, comportamentos que podem 

aproximar os dois seres ou afastá-los.  

 
Essa promotoral comportamental não se funda em representações 
verbais, relatos de perseguições ou de injustiças como no homem, 
mas é construída levando em conta o que o outro sente. É por isso 
que em certas espécies os indivíduos manifestam comportamentos de 
angústia ou de estupor quando percebem num próximo um não 
comportamento inquietante que os humanos denominam “morte”. 
(CYRULNIK, 2009, p.105)  
 

Assim, para aprender, deve observar o corpo do outro, em um exercício 

contínuo de perceber suas sensações (angustiantes ou não), que são fontes 
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despertadoras para novas significações, as quais poderão se conectar nos 

envoltórios do apego, gerando provavelmente o vínculo empático, “mas podemos 

dizer que esses seres vivos ficam emocionalmente perturbados pela percepção, no 

corpo do outro, de um indício estranho que os leva a construir uma representação 

atordoante” (CYRULNIK, 2009, p. 106).  

Boris Cyrulnik (2009) relata a existência de uma aptidão empática nos seres 

vivos, cujo cérebro tem a função de construir ou desconstruir as representações 

simbólicas, decorrentes de suas sensações provenientes das interações com o 

grupo, “a aptidão empática necessita de um cérebro capaz de descontextualizar uma 

informação e perceber um indício que orienta para algo que não é percebido” 

(CYRULNIK, 2009, p. 107).  

E como o cérebro refere-se a um órgão que apresenta um desenvolvimento 

específico para cada espécie, a aprendizagem baseada nas aptidões empáticas é 

diferente para cada ser vivo. No homem, o grau de aperfeiçoamento cerebral é 

elevado, fazendo-o remeter-se ao seu semelhante, através das subjetividades, 

mostrando com isso uma maneira de expressar suas percepções a cada conduta 

incorporada. “Cada espécie percebe certos indícios selecionados por seu sistema 

nervoso e serve-se deles para compor representações de diferentes níveis” 

(CYRULNIK, 2009, 107). 

Nos seres humanos, conforme mencionado anteriormente, a construção da 

empatia emocional começa nas fases iniciais da vida, com a percepção das crianças, 

dos gestos corporais, das suas figuras de apego, que incitam a imaginação 

representativa do outro ser.   

 
Nossos próprios filhos manifestam muito cedo uma empatia de 
emoção quando, percebendo no corpo do outro um gesto ou uma 
mímica minúscula, servem-se disso para imaginar seu estado mental. 
A empatia mais afastada do corpo, mas abstrata é aquela que, a partir 
de um pedacinho de realidade, consegue imaginar as representações 
de um outro. (CYRULNIK, 2009, p.108) 

 

Nota-se que os humanos não estão juntos a todo instante, seja nos aspectos 

corporais ou presenciais nos espaços de convivência, mas esse distanciamento 

proporciona a criação de um elo fictício que o integra em suas relações interacionais 

com o semelhante, ou seja, criam-se as pontes intersubjetivas, que conectam os 
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seres humanos através das gestualidades e do pensamento, “O fato de o outro 

então se tornar um ser separado possibilita que a empatia estabeleça uma ponte 

intersubjetiva sem a qual estaríamos isolados dos outros” (CYRULNIK, 2009, p. 108). 

O etólogo descreve que os momentos de interpretações dos diferentes 

sentidos, oriundas da intersubjetividade, são necessários para que se transcenda a 

realidade do ser humano do mundo, apenas do real, do concreto, ou seja, que é 

expresso visivelmente; tem-se que buscar âmbitos ou patamares perceptivos que 

não se podem visualizar exclusivamente com as percepções sensoriais, mas que se 

encontrem voltados nos simbolismos imaginários que se passam na mente do outro 

ser, pois, “para entender o mundo, já não basta perceber o que existe, também é 

preciso adivinhar o que acontece no invisível mundo mental dos outros” (CYRULNIK, 

2009, p. 108).  

E essa visualização, ou teoria da mente, como o autor cita, não é algo 

elaborado abruptamente, mas construído a cada dia, conforme é acometido o 

desenvolvimento do ser humano nos entrelaçamentos firmados com o seu meio 

circundante e com o outro ser, “essa “teoria da mente” não surge de repente aos 

quatros anos, ela se desenvolve progressivamente durante as incessantes 

transações entre a criança e o meio” (CYRULNIK, 2009, p.109).  

Esses fatos que mostram a aprendizagem empática a cada período da vida 

humana, a qual vai se incorporando de novos significados mediante as experiências 

vividas. 

Desde o começo, pouco antes do nascimento, seu corpo sabia 
perceber certas informações, processá-las e resolver os problemas 
que seu meio lhe colocava. Sabia mamar, dispor o corpo para dormir, 
lutar contra a atração terrestre nas posições em que se sentava e 
brincava com as estimulações coloridas, suaves ou sonoras que seu 
entorno lhe propunha. Por volta dos quatro anos, a criança descobre 
que também os outros respondem à ideia que têm  da situação. 
Depois, entre cinco e sete anos, a criança entende a reciprocidade do 
pensamento: “eu sei que você sabe e sei que você sabe que eu sei”. 
Quando uma criança de cinco anos “fala como bebê” com seu 
irmãozinho, manifesta mediante essa conduta que entendeu que o 
caçula entende, mas não do mesmo modo. (CYRULNIK, 2009, p. 109) 

 

Tais representações mentais são constituídas da associação integrada do 

sistema nervoso com as experiências oriundas do mundo, sendo que “esta proeza 
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intelectual depende tanto de seu desenvolvimento neurológico como das pressões do 

meio que a cerca” (CYRULNIK, 2009, p. 109). 

O autor realça que a aprendizagem pautada no vínculo empático permite a 

construção de um elo intrínseco entre os seres humanos, provocando em suas 

ilustrações mentais o aparecimento de diversos sentidos e significados, veiculados 

às relações firmadas com a figura de apego no mundo. “A empatia não é apenas 

uma operação intelectual. A capacidade adquirida de atribuir aos outros uma crença, 

um pensamento ou uma intenção organiza também o estilo relacional da criança” 

(CIRULNIK, 2009, p. 110).  

E a inexistência dessas representações mentais, devido a alguma anomalia 

genética ou ausência de afetividade da figura de apego, interfere significativamente 

na aquisição da empatia do ser humano, portanto no provimento da aprendizagem, 

visto que o campo sensorial está empobrecido, desestruturado, não favorecendo com 

isso a exploração do meio. 

 
Nesse grupo de reações perturbadas, todas as crianças tinham se 
desenvolvido em meios sensorialmente empobrecidos. A ausência de 
adultos, a morte, doença, depressão ou personalidade distante deles, 
ao empobrecer o meio sensorial, tinham retardado o desenvolvimento 
da empatia das crianças. (CYRULNIK, 2009, p. 111)  
 

Boris Cyrulnik (2009) descreve que o ser humano detém um potencial genético 

que sofre influência e modelagem constante do meio sensorial, afetivo e cultural. 

Nessa perspectiva, o ciclo de assimilação cognitiva transpassa primeiramente pela 

imitação dos gestos que foram expressos pelo outro, nas relações interativas; após 

esse período de captação e repetição, o indivíduo, de acordo com suas experiências 

vividas, ressignifica seus olhares perante o comportamento do outro, traçando nas 

interações os laços históricos, “antes de ser facial ou comportamental, a imitação é 

neurobiológica. Mais tarde, no ser humano, a ressonância ser tornará histórica” 

(CYRULNIK, 2009, p. 112).  

Nessa perspectiva de imitação, a aprendizagem baseada na empatia se 

origina quando os neurônios-espelho, situados no cérebro do ser humano, captam tal 

comportamento ou movimento externo, permitindo, por intermédio de sua 

visualização, a tentativa de realizar ação semelhante, por associação das imagens 

captadas. 
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O ponto de partida do processo empático se situa na ressonância 
neurológica que hoje podemos tornar visível com as técnicas de 
neuroimagem. Nossos neurônios-espelho entram em ressonância com 
o gesto do outro que nos toca. Se sua ação nos concernir, a 
ressonância magnética mostra a ativação de circuitos neuronais 
específicos: a área occipital do observador, aquela que processa a 
imagem, envia instantaneamente a informação ao córtex 
frontotemporal, que prepara para a mesma ação. A simples ação 
observada desencadeia o alerta dos neurônios-espelho como um a 
espécie de reflexo individual. (CYRULNIK, 2009, p. 113) 

 
 

Os fatos supracitados podem ser verificados nas ações expressas dos recém-

nascidos em contado com suas figuras de apego, cujos neurônios-espelho refletem o 

percebido.  

Haveria também uma ontogênese da empatia que começaria desde 
os níveis elementares da ressonância biológica dos neurônios-
espelho. Os recém-nascidos sincronizam imediatamente suas 
mímicas faciais com as do adulto. Quando este avança os lábios 
fazendo beicinho, o bebê faz igual quase instantaneamente. Talvez 
seja isso o que explique sua adaptação perfeita ao mamilo que, 
protuberante, provoca o avanço dos lábios do pequenino. O estar-
junto possibilita a sobrevivência, mas logo cedo o mundo das 
emoções se torna contagioso graças aos neurônios-espelho. 
(CYRULNIK, 2009, p. 113) 
 

Boris Cyrulnik (2009) reforça a ideia da valorização do estar junto, discutida na 

fenomenologia, ou seja, na participação efetiva (interativa) do outro nas construções 

epistemológicas, para assim se permitir o esboçar de uma aprendizagem que 

perpasse todos os ciclos aquisitivos da maturidade humana. Afirma o autor que “o 

“mitsein” dos fenomenológicos, o estar-com que nos permite funcionar juntos e 

compartilhar um mesmo mundo persiste no adulto quando, ao dar uma colherada 

para seu bebê, abre a boca um pouco antes dele” (CYRULNIK, 2009, p. 113). 

Nesse estar junto com o outro, até os simples gestos ou atos reflexos entram 

em sintonia na relação estabelecida com seu semelhante, pois esse movimento é 

dotado de um sentido próprio, veiculado em assimilação conjunta, ou seja, um 

aprender com o outro. Deve-se observar que este sentido próprio ocorre pela 

relevância do ser humano nas relações estabelecidas.  

 
Quando se bate no tendão da patela de alguém, provoca-se a 
extensão reflexa de sua perna, ao passo que na empatia neuronal é a 
visão do movimento de um que estimula em espelho os neurônios 
motores do outro. Mas esse outro tem de ser significativo. 
(CYRULNIK, 2009, p.113)  
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Quando um ser humano observa seu semelhante, que é significativo em seu 

campo sensorial, realizar uma ação interessante, este tenta, então, reproduzi-la, mas 

em certas situações suas atitudes são contidas, sugerindo o autor, conforme seus 

escritos, que neste momento o ser humano encontra-se inserido na preparação 

neuronal da fala, uma vez que “o estágio neuronal da empatia, ao observar o 

comportamento significativo do outro e se impedir de fazer a mesma ação, torna 

possível sensibilizar sua própria zona de linguagem. Quando se age, tem-se menos 

necessidade da palavra” (CYRULNIK, 2009, p. 114).  

Portanto, quando o ser humano começa a reter certos comportamentos 

imitativos, pode-se considerar que esse sujeito encontra-se apto para a aquisição da 

aprendizagem verbal, ou seja, da etapa introdutória para o discernimento da língua 

instituída pela espécie, posto que “o efeito intersubjetivo da empatia torna possível 

descentrar-se e preparar-se para a fala: falta apenas passar pela convenção dos 

signos para aprender a língua materna” (CYRULNIK, 2009, p, 114). 

Essa fase da vocalização, da aquisição da fala, faz com que se estabeleça 

uma ligação entre os seres humanos, e a maneira propagada através da sonoridade 

incita no outro a construção de diferentes sentidos, que são distinguidos (com o 

advento temporal) pela percepção que o adulto detém com seu bebê, possibilitando 

ao sujeito um aprendizado que permite discernir as ações expressadas por esse 

bebê. Segundo o autor, “a expressão vocal de um causa impressão no outro e tece 

um vínculo cuja forma vai depender da maneira como o bebê grita e do sentimento 

provocado no adulto” (CYRULNIK, 2009, p. 115). O interessante é que em todos os 

casos de vocalização a empatia firmada faz com que o homem atue resgatando seu 

bebê, devido às estimulações cerebrais recebidas, “em todos os casos, é previsível 

uma resposta ativa de resgate cada vez que se estimule essa zona motora e 

linguageira do cérebro” (CYRULNIK, 2009, p. 116).   

A aprendizagem deve ser então compreendida quando a figura de apego, que 

geralmente são os pais, tornam-se pessoas representativas em sua vida, o que pode 

ser observado nas expressões das atitudes protecionais com sua criança, pois, ao 

apaziguá-la dos momentos vulneráveis de sua existência, o apego se intensifica, 

possibilitando a aptidão empática para exploração do meio social e cultural.  
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É o apaziguamento de um sofrimento que aumenta o apego e não a 
satisfação de um prazer. Isso significa que, para sentir felicidade de 
amar, é preciso antes ter sofrido uma perda afetiva. A figura que traz o 
apaziguamento se torna então marcante no psiquismo do magoado. 
(CYRULNIK, 2009, p.116) 
 

 

Pode-se afirmar com isso que a figura de apego se torna relevante quando se 

faz presente nas interações com o próximo, nesse caso a criança, permitindo-a se 

dirigir ao mundo, experimentar diferentes sensações (que podem ser de sofrimento 

ou não), mas sendo confortada em qualquer eventualidade. E nos casos de 

inexistência da figura de apego, em decorrência de morte ou doenças, como já 

mencionado anteriormente, a criança passa então a centrar gestos e atitudes em seu 

corpo, impossibilitando o buscar por novas experiências no meio, ou seja, a 

aprendizagem não se estabelece devido a ausência dos vínculos empáticos.  

 
Nossa cultura lógica tende a nos fazer crer que basta os pais serem 
gentis e a criança ser saudável para que se teça um apego de boa 
qualidade. Esse raciocínio linear parece excessivamente simples, 
quando não há um provedor de cuidados porque ele morreu ou está 
doente, ou porque um mito diz que é preciso isolar as crianças para 
que elas não fiquem caprichosas, a criança, privada de alteridade, 
encontra apenas seu próprio corpo como substitutivo. Ela balança, 
gira, chupa o dedo ou se bate para se sentir um pouco viva. 
Sobrevivendo com dificuldades, não tem a oportunidade de se 
descentrar de si própria para descobrir o mundo de um outro. Sua 
capacidade para a empatia não pode se desenvolver porque, num 
contexto assim, só existe ela mesma. (CYRULNIK, 2009, p.117) 

 

Essa escassez de representações empáticas de si e/ou com o outro pode 

revelar um distúrbio de desenvolvimento pessoal, imbricado em atrasos de atitudes 

comportamentais e associações mentais. 

 

Quando deixa de haver diferenciação entre si e o outro, porque já não 
há outro ou porque o sujeito é fusional, já não há lugar para a empatia. 
O processo de projeção torna-se então inevitável e pode até ser 
adaptativo num deserto afetivo. Revela um distúrbio de 
desenvolvimento quando o sujeito, por não conseguir imaginar o 
mundo do outro, lhe atribui seus próprios desejos de amor ou de ódio, 
de proteção ou de perseguição. (CYRULNIK, 2009, p.118)  

 

Suscita então que as crianças desprovidas das figuras de apego, do campo 

sensorial criado por estas pessoas, fazem-nas ingressar, conforme Boris Cyrulnik 
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(2009) denomina, nos grupos de risco3, pois como não firmam o apego com seu 

semelhante, demonstram insegurança no contato com outros seres, limitando seus 

gestos e comportamentos, inclusive na aprendizagem representacional de estar no 

lugar do outro.  No caso da criança, esta pode vir a ter comprometimento nos 

estudos acadêmicos, dificuldade nos relacionamentos da escola, assim como um 

provável consumo de entorpecentes. Todas essas posturas comportamentais se 

aplicam para tentar fugir da realidade que aflige o ser humano diariamente, pois, “de 

fato, uma população de crianças isoladas ou maltratadas se torna um grupo de risco 

para drogas, delinquência, evasão escolar e mecanismos projetivos que atribuem 

aos outros suas próprias fantasias persecutórias” (CYRULNIK, 2009, p. 118). 

Diante do exposto, fica notório que, para uma criança se desenvolver 

normalmente, adquirindo uma aprendizagem significativa, ela precisa estar em um 

ambiente seguro e confortável, propagado pela figura de apego, para assim explorar 

o mundo ao qual pertence. Mas essas relações com a figura de apego devem ser 

baseadas no equilíbrio dos sentimentos, pois, caso o meio que a criança esteja 

inserida tenha escassez ou excesso de amor. Essa criança tenderá a apresentar 

dificuldades relacionais com seu semelhante, interpretando equivocadamente as 

representações que o mundo e o outro expressam.  

 
As crianças que se desenvolvem num meio empobrecido tanto pela 
falta como pelo excesso de amor interpretam mal as mímicas faciais 
dos que as rodeiam. Em geral, atribuem a essas pessoas 
pensamentos, crenças e intenções que elas não têm. (CYRULNIK, 
2009, p.119) 

 

Conforme tal perspectiva, quando o mundo ou meio externo não oferece uma 

relação de apoio confiável, segura e equilibrada entre a criança e sua figura de 

                                                
3
 Quando Boris Cyrulnik concebe a discussão para a formação destes grupos de risco, posso 

relacioná-lo com o cenário que vivi durante minha infância. Morei com minha família, em um bairro de 
Natal/RN, chamado Rocas, caracterizado pela violência, consumo e venda de drogas, prostituição, 
roubos, entre outros problemas sociais. Ao visualizar esse contexto, poderia se prever uma tendência 
do meu ser para enveredar por alguns caminhos rotulados nesse grupo, mas a minha mãe, assim 
como minha avó, foram as figuras de apego preponderantes durante a formação de minha identidade. 
Elas forneceram o carinho, amor e atenção necessárias, que me fizeram discernir sobre o melhor 
caminho a ser trilhado.. Encontrei nelas a segurança necessária para acreditar em uma vida saudável, 
explorando no meio que pertenço atitudes que não prejudiquem meu desenvolvimento, nem minhas 
relações interativas com meu semelhante.  
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apego, verifica-se uma instabilização na aquisição de novas aprendizagens, pois 

essas crianças não detém segurança na exploração do meio, não se permitindo 

construir novas representações provenientes do percebido. Com isso, as crianças 

podem se fechar em um espaço individual, adotando, em alguns casos, a prática da 

automutilação corporal (que, nesse momento, é dotada de uma significância 

existencial).  

 
O mundo externo o assustava tanto que somente a dor o 
tranquilizava, dirigindo-o à força para o que vinha dele mesmo. É 
comum os psicóticos reagirem assim, eles se tranquilizam graças a 
um sofrimento que os obriga a voltar a se centrar no próprio corpo. 
(CYRULNIK, 2009, p.119) 

 

O ato de aprender se constitui, portanto, quando a criança se apega a um ser 

humano representativo (figura de apego), sendo este responsável por construir um 

campo sensorial que promoverá o surgimento do vínculo empático, favorecendo 

assim a construção de novas interpretações, oriundas do contato com o meio, que 

conduzirá para a exploração do meio circundante. Mas essa ideologia se esvaece 

quando o outro se torna ausente, tornando o mundo angustiante e temeroso, que 

poderá comprometer o desenvolvimento tranquilo e harmonioso da criança.  

 
A empatia para quando o outro é assustador e, num mundo sem 
outro, o abismo é apavorante. Para uma criança privada da base de 
segurança, o mundo externo é aterrorizador. Para que a empatia se 
desenvolva, um outro tem de nos trair, senão é narcisismo que nos 
protegerá de uma alteridade impossível de enfrentar. (CYRULNIK, 
2009, p.120)  

 
 

Esses fatos podem ser observados durante a puberdade (na adolescência), 

através do desejo sexual, pois o jovem pode não conseguir estabelecer uma aptidão 

empática com outro, devido à falta de apego nas relações estabelecidas quando 

criança, principalmente com seus pais. Favorecendo à criança centrar seus 

pensamentos, atitudes e comportamentos apenas em si, ocasionando, a partir dessa 

reclusão, um desequilíbrio afetivo que o afetará na organização interpretativa dos 

símbolos sexuais.  

 
No momento em que o surgimento do desejo sexual precisa de toda a 
empatia do jovem, que procura perceber no corpo do desejado o 
menor sinal que o faça entender sua disposição mental para a 
sexualidade, o adolescente protegido demais, que nunca aprendeu a 
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se descentrar, não consegue harmonizar seus desejos com os do 
parceiro esperado. (CYRULNIK, 2009, p.120) 

 

Observa-se então que a simbologia que o ser humano adota no tocante à 

empatia, de acordo com a intensidade das relações sociais com o outro, podem 

conduzir para um desenvolvimento saudável ou não. A aprendizagem, que deveria 

ser contínua no homem, está ancorada no apego estabelecido com seu semelhante, 

que poderá seguir o caminho da ampliação exploratória ou da reclusão em si mesmo.   

Toda dificuldade de maturação, seja qual for sua origem, pode alterar 
o sentido do outro e orientar o sujeito para uma socialização difícil. Por 
isso a empatia, que leva à preocupação com o outro, pode adotar 
diferentes formas. Seu desenvolvimento impedido centra o sujeito nele 
mesmo, como um narciso  hipertrofiado, ou, ao contrário, descentra-o 
em prol do outro, como uma hemorragia narcísica. (CYRULNIK, 2009, 
p. 121). 
 

Portanto o que funda as relações sociais, o vínculo empático, a cumplicidade 

nas percepções sensoriais, a afetividade entre os seres humanos, a sociedade e a 

cultura é o amor, visto que este sentimento identifica a historicidade do homem, suas 

relações com a diversidade de pensamentos, ressignifica conceitos, hábitos ou 

comportamentos. O ato de amar o próximo, com equilíbrio, não protegendo demais, 

nem sendo escasso em suas expressões permite construir uma aprendizagem 

baseada na liberdade de expressão, luta por seus direitos, rupturas dos 

determinismos, abarcando assim novas maneiras de enxergar o mundo, com mais 

criticidade e autonomia. 

 
A única revolução fisiológica de uma vida humana é o amor. Porém, 
tal como a história de amor é universal, revelando assim seu 
enraizamento em nossa natureza, a história do amor é incrivelmente 
variada, conforme a época e o contexto, revelando assim seu 
enraizamento em nossas culturas. O amor é também uma revolução 
cultural, porque nos faz largar as amarras e nos lançar na aventura. 
(CYRULNIK, 2007, p. 193)  

 

Até porque a empatia é caracterizada metaforicamente como pontes 

intersubjetivas, ou seja, elos afetivos construídos entre os seres vivos, como entre os 

pais e seus filhos. Entretanto, o que vai diferenciar cada relação intersubjetiva será a 

maneira de propagação do afeto entre seus constituintes, alternando assim a forma 

de identificação captada e internalizada por cada ser em suas convivências. Esses 

fatores podem favorecer a aprendizagem, através da exploração do meio, ou reprimi-
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la em suas características intrínsecas, ressaltando que, nesse processo de 

construções do apego, a historicidade do sujeito é o ponto culminante na agregação 

ou não da base de segurança entre os indivíduos, visto que insinuam ou interferem 

nos aspectos sociais, afetivos e comportamentais.  

O amor mais autêntico, a intenção mais generosa despersonalizaram 
o pai que, privando o filho de base de segurança, altera seu ímpeto 
em direção aos outros, sua socialidade. Vemos então transmitir-se 
através das gerações um distúrbio herdado que não é hereditário. O 
distúrbio do adulto pode alterar a criança porque a empatia age como 
uma ponte intersubjetiva. (CYRULNIK, 2009, p.121)  

 
O filme “Patch Adams – O amor é contagioso” - 1998, baseado em fatos reais, 

retrata bem tais considerações, pois procura enaltecer, a partir das atitudes humanas 

com meio social, como a afetividade é importante no tratamento com o outro, não 

desconsiderando os princípios biológicos, mas entrelaçando com estes. A busca pela 

formação do vínculo empático (expresso na maioria das cenas do filme) é algo 

precioso que deve ser cultivado e ampliado a cada instante no ser humano, através 

dos sentimentos essenciais que o cercam, dentre eles estão a atenção, carinho, que 

constituem o amor.  

Gostaria de descrever duas cenas que representam tais preceitos: a primeira, 

logo no início do filme, quando o personagem principal, Patch Adams, encontra-se 

internado em um manicômio (ou hospital psiquiátrico), dentro do quarto com outro 

interno. Seu colega explicita o desejo de ir ao banheiro, mas não consegue, pois 

existem no quarto esquilos (imaginários), que são agressivos. Inicialmente Patch 

Adams não consegue compreender o seu colega, tentando mostrar que não tem 

perigo nenhum no quarto, mas verifica que suas palavras não surtem efeito. Então, 

ele muda de estratégia, tentando incorporar hábitos comuns ao seu companheiro de 

quarto, passando a acreditar que existem mesmo esquilos no ambiente, devendo, 

portanto, encontrar maneiras de matá-los. Começa então um divertido jogo de 

guerra, ou em outras palavras, a formação de um campo sensorial pautado no 

apego, na confiança firmada entre dois sujeitos. O cenário de extermínio dos esquilos 

foi criado, e quando não existe mais nenhum, consegue então cumprir a missão e 

chegar ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas.  

Outro momento que me chamou bastante atenção foi quando Patch Adams, já 

estudante do curso de Medicina, entrou juntamente com outros alunos, em um 
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hospital, auxiliado pelo professor. Chegando próximo a uma paciente, o professor 

relatou todos os sintomas que ela apresentava, com suas prováveis consequências; 

então Patch Adams pergunta o nome da paciente. O professor, diante da pergunta 

inusitada, procura a resposta da questão em sua prancheta. Patch Adams vai ao 

encontro da paciente e a cumprimenta, mostrando nessa cena uma percepção visual 

de atenção que se deve ter com o ser humano, que nesse momento vulnerável 

precisa de afeto, respeito e consideração, para continuar com mais força a luta 

contra a enfermidade.  

Às vezes me preocupa a insensibilidade de alguns seres humanos em nossa 

sociedade, pois constroem dentro de si um sentimento egoísta, voltados apenas as 

suas percepções, não se importando com os outros. Por isso que nossa sociedade 

apresenta uma desigualdade social tão marcante, pois as pessoas deixaram de certa 

forma de se preocupar com o próximo, pois não é algo relevante para sua formação. 

A competitividade, seja no ambiente acadêmico ou de trabalho, está tornando as 

pessoas aptas a fazerem de tudo para alcançarem seus objetivos, como, por 

exemplo, mentir, trapacear, passar por cima de quem está “atrapalhando”.   

Precisamos interagir com nosso semelhante de maneira sábia, respeitando as 

opiniões de cada sujeito, amistosamente, procurando assim encontrar fontes seguras 

e corretas de se colocar no mundo, pois “o clima de quem busca seriamente a 

segurança, é o de quem, discordando do seu oponente não tem por que contra ele 

ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão da 

discordância” (FREIRE, 1996, p. 35). 

Daí a necessidade do diálogo entre os seres humanos, pois eles se 

desenvolvem com os diferentes pontos de vista externados, uma vez que o homem, 

sendo um ser inacabado, encontra-se aberto para as mais diversas percepções que 

o meio pode propor. Contudo o respeito é algo primordial nas relações.  

 
É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os 
sujeitos dialógicos aprendem e crescem com a diferença, sobretudo, 
no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por 
seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam 
radicalmente éticos. (FREIRE, 1996, p. 60) 
 

As narrativas supracitadas demonstram como o outro (seu semelhante) 

apresenta uma representatividade intensa durante o desenvolvimento do ser, 
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promovendo ou não o surgimento da ligação empática. Diante desta leitura, existem 

casos em que o próprio homem expressa certas dificuldades empáticas4 

(decorrentes de acontecimentos traumáticos ou rupturas fisiológicas), que o 

impossibilitam de ampliar suas significações simbólicas, de explorar o desconhecido 

e construir sua historicidade por intermédio dos vínculos relacionais, “pode ser uma 

história dolorida, uma representação de si insuportável ou um cérebro alterado, que 

já não consegue extrair de seu meio as percepções para alimentar representações 

adequadas” (CYRULNIK, 2009, p. 123).  

Essa dificuldade de perceber o outro, de firmar um vínculo empático pautado 

nas relações de apego, mostra a fragilidade e incompletude que o ser humano 

assume nos atos aquisitivos da aprendizagem para seu desenvolvimento. 

Denotações caracterizadas pela apatia gestual e comportamental do outro, dos 

desvios temporais, agravando-se no esquecimento da própria história. Nesse quadro 

epistêmico, restrito de representações significativas e das preocupações com o outro, 

as palavras linguísticas não possuem relevância, pois são esvaecidas de sentidos, 

bem como se perdem no tempo e espaço. Observa-se assim o fim da empatia 

estabelecida com seu semelhante, podendo se estender para a criação de um 

invólucro pessoal que impede a busca por novas reflexões.  

 
Quando deixamos de representar o tempo, tornamo-nos prisioneiros 
das estimulações do presente. Perder o outro em si é esvaziar nosso 
mundo interno e se submeter ao imediato. As pulsões deixam de ter o 
tempo de ganhar sentido. Quando se está sem história e sem 
esperança, as palavras perdem seu gosto e se tornam objetos 
sonoros vazios e secos. (CYRULNIK, 2009, p.125)  

 

                                                
4 Certa vez, ao ministrar uma aula a respeito da temática bullying, em uma escola privada, 

uma jovem me procurou para relatar alguns fatos que estavam ocorrendo com ela na sala de aula. A 
garota disse que, por ser novata na escola, as demais alunas excluíram-na do ciclo de convivência, 
criaram uma página virtual na internet repleta de palavras depreciativas a seu respeito. Narrando sua 
história, não conseguiu reter a emoção e começou a chorar, realçando no relato a busca por 
psicólogos, pois não tinha vontade de ir para aula, assim como estava com medo de se relacionar 
com outras pessoas. O bullying é uma forma de violência que interfere veementemente no 
desenvolvimento do ser humano que se encontra principalmente em formação, pois reduz suas 
condutas, limitando seu comportamento, seu jeito de ser, de explorar o mundo e criar suas 
concepções a respeito do mundo sensível, através da violência psicológica, física, material. E a 
participação do outro (familiar, amigos, cultura) nesse caso é imprescindível, pois sem uma base 
estável na promoção do apaziguamento, o aprender se torna desprovido de sentido. 
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Deve-se reiterar que o vínculo empático se constitui durante a formação da 

memória no ser, proveniente da maturidade no homem, a partir de sua historicidade 

(enraizada nas experiências vividas com seu semelhante). O advento temporal 

propicia a cada sujeito a aquisição interpretativa do outro, culminando na 

predisposição da aprendizagem verbal.  

 
Progressivamente, sob o efeito da genética e das pressões do meio, 
vão se conectar aos neurônios da zona límbica que possibilitam a 
memória e as emoções. A sensação de duração, que precisa da 
existência de uma memória biológica a fim de perceber duas 
informações espaçadas, e a representação do tempo, que torna 
possível a empatia, têm por primeiro efeito benéfico permitir a 
aprendizagem da língua materna. (CYRULNIK, 2009, p.125) 

 

A aprendizagem empática, de se colocar no lugar do outro, formada no apego, 

inicia-se, portanto, desde o começo da vida, através das percepções corporais e 

sonoras às quais os seres humanos são submetidos. Pois mesmo sem a maturidade 

mental de interpretar o outro, as crianças reagem aos estímulos dos seus pais ou do 

meio social e/ou cultural, buscando dar significância a cada um deles.  

 
Primeiro a criança que acabou de nascer reage ao que percebe, 
pouco importando de onde as informações venham, do calor que a 
envolve, da fome que provoca um mal-estar ou da palavra que toca 
como um objeto sensorial e que penetra nela sem que possa controlá-
la. Desde muito cedo, ela se sente melhor quando consegue dar 
forma ao mundo que percebe e reagir a ele mediante gestos, mímicas 
e sonoridades. Quando, por volta dos dez ou doze meses, designa 
objetos apontando com o dedo, manifesta por meio desse pequeno 
comportamento a prova de que se tornou capaz de pilotar o olhar do 
outro e de orientá-lo para a coisa que indica. (CYRULNIK, 2009, 
p.126) 

 

As crianças podem até nem dominar as interpretações do mundo mental, mas 

se atentam ao outro através dos seus gestos, de suas mímicas. Construindo dentro 

de si, a partir desses condicionantes corporais, uma vontade de aprender, buscando 

o desconhecido, ou seja, entrelaça-se com o outro, provendo assim o 

desenvolvimento do apego. 

 
O pequeno ainda não tem uma ideia do mundo mental do outro, mas 
já está atento às mímicas e consegue orientá-las. Desde os doze 
meses, está menos submetido ao imediatismo das percepções, pode 
treinar uma postura mental que lhe dê recuo. Bem antes da colocação 
em palavras, há uma colocação em gestos que já permite um 
pensamento de imagens. Aprender a analisar o corpo do outro 
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certamente constitui um ponto de partida fundamental para a 
compreensão do outro. Se o bebê sente prazer com essa descoberta, 
adota a postura da empatia e poderá progredir. Quando o outro o 
assusta, porém, sentirá sua palavra como uma invasão. (CYRULNIK, 
2009, p. 126) 
 

Quando o vínculo empático é estabelecido entre as crianças e suas figuras de 

apego, então conseguem elaborar caminhos interpretativos que possam representar 

o outro, pois através das pontes intersubjetivas conseguem se posicionar no lugar do 

seu semelhante, esboçando processos despercebidos. Por outro lado, as crianças 

que não firmam esses vínculos, como visto anteriormente, são adeptos de 

comportamentos ou posturas corporais que a isolam do mundo; fatos estes 

observados nos desvios dos olhares, das brincadeiras individuais, da automutilação. 

A razão dessas atitudes autocentradas veicula-se ao medo em explorar o mundo 

vigente, pois não aprenderam a buscar novas significações em suas vidas, em 

decorrência de estarem em um ambiente inseguro, não propício a um 

desenvolvimento natural de suas ações, como por exemplo, a aquisição da fala.   

 

As crianças que têm acesso à empatia vão aproveitar essa 
oportunidade percebida no corpo do outro para ter acesso ao que não 
é percebido. Contudo, crianças que têm medo de qualquer exploração 
vão desviar o olhar, aumentar seus autocontatos para se tranquilizar, 
e, freando assim o desenvolvimento de sua empatia, retardam a 
aquisição da convenção da fala. (CYRULNIK, 2009, p.127)  

 

A aprendizagem que Boris Cyrulnik tenta manuscrever se funde a partir do 

campo sensorial afetivo que a figura de apego possibilita em seu entorno. Esse 

campo pode ser constituído da integração em diferentes âmbitos, como na literatura, 

música, artes visuais (cinema), mas todas voltadas ao afeto, carinho, atenção, 

distribuídos equilibradamente nos elos relacionais. Sendo assim as crianças, ao se 

envolverem com o outro (formação do apego), sentem vontade e conforto para 

romperem os limites no mundo desconhecido.  

 
Portanto, é um envoltório sensorial compartilhado entre os parceiros o 
que inaugura o processo empático. A música, as brincadeiras, os 
cuidados e o afeto constituem provavelmente a matéria desse 
envoltório comum que tece um espaço em espelho em que um se 
interessa pelo outro e brinca de descobri-lo. (CYRULNIK, 2009, 
p.127).  
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A cultura consegue também criar um campo sensorial para o ser humano, seja 

através dos quadros, cinema, música ou literatura, despertando inúmeras 

percepções sensitivas. Tais campos, baseados no sensível, são esboços que o ser 

humano arquiteta para o desenvolvimento das representações simbólicas do seu 

semelhante, ou seja, caminhos alternativos para aprender a refletir sobre valores 

humanos, conceitos, atitudes comportamentais.  

Um quadro, um romance, um filme ou uma psicoterapia modificam 
nossos sentimentos, já que acontece de chorarmos no cinema mesmo 
“sabendo que não é pra valer”, ou de “ver as coisas de outro jeito” 
depois de um trabalho verbal. (CYRULNIK, 2009, p.133) 

 
 

Mas para se compreender as artes é preciso que o ser humano esteja 

realmente aberto para este mundo perceptivo, ter liberdade para vivenciar nas 

experiências novos sentidos interpretativos que poderão surgir nesses momentos. 

Sendo que as artes também promovem um envolvimento entre os homens, de um 

diálogo formado, conforme a percepção que cada um deteve ao sentir o que estava 

sendo exposto.  

 
Para compreender a arte, é preciso senti-la, sentindo o próprio corpo 
que ela se entrega, que escreve a sua história na simbiose com a 
história de outros corpos. É preciso dar permissão ao embriagar-se, 
mergulhar no universo de sentido expressado pela embriaguez do 
artista. O entrelaçamento entre artista e apreciador torna-se presente 
nessa reciprocidade, nesse dar e receber contínuo que a obra 
permite, extrapolando assim a condição de objeto para se tornar 
linguagem. (PORPINO, 2006, p. 76) 

 

E essas representações das artes podem adquirir um alto potencial de 

influência no comportamento do ser, pois atuam na ampliação de diferentes sentidos 

e significados.  

 

O poder de uma representação sobre nosso corpo é tão grande que a 
expectativa de uma dor já é um sofrimento, e a esperança de um 
alívio nos acalma imediatamente. Portanto, a palavra que possibilita o 
remanejamento das emoções pode ser tanto uma benção como uma 
maldição. (CYRULNIK, 2009, p.133) 
 
 

No filme “O sorriso de Monalisa” - 2003, a professora de história da arte, 

promoveu às suas alunas uma visita a uma galeria de artes, que estava ainda 
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montando seus quadros para exposição. Ao mostrar uma das telas, a professora 

disse para o grupo, que elas deveriam apenas senti-la, buscando como esta 

representação tentava se expressar; deveriam olhar para as formas de sua pintura, o 

relevo das linhas; tentassem se colocar no lugar do autor, extraindo os sentidos que 

o levaram a realizar aquele quadro, mas principalmente, como cada uma interpreta 

esta arte e como se entrelaçam com suas histórias. A professora buscava a cada 

momento, na escola tradicional, constituída apenas por alunas, mostrar que devemos 

adotar os atos sensíveis nas experiências que vivenciamos, bem como se aprofundar 

em diferentes campos epistêmicos, mas realçando a identidade que cada um detém, 

seja em suas percepções afetivas, atitudes ou comportamentos. Ressalta-se ainda 

que, por viverem em um ambiente espacial (escola e também a família) regido por 

condutas de comportamentos, deveriam seguir seus próprios intuitos, convicções, 

fatos existentes nas obras de arte expostas. 

Boris Cyrulnik (2009) ressalta a relevância da historicidade na aprendizagem 

humana, sendo esta construída a partir das experiências vividas com suas figuras 

de apego, na exploração do mundo, no provimento de novas interpretações 

cognitivas, sociais e afetivas, afirmando que “funcionamos juntos de maneira pré-

verbal e, no entanto, é nossa história que, atribuindo a um fato significações 

diferentes, harmoniza nossos cérebros e nossos sentimentos num contraponto 

empático” (CYRULNIK, 2009, p. 136). 

O aprender se torna prazeroso e marcante quando o vínculo empático é 

regado a cada dia com segurança, tranquilidade e carinho, fortalecendo o apego 

interativo dessa relação, “a proximidade afetiva que aumenta a empatia impregna-se 

na memória em função dos encontros diários em que se tece o apego” (CYRULNIK, 

2009, p. 137).  

Nesse contexto, compreende-se que a aprendizagem em Boris Cyrulnik 

apresenta-se ligada ao corpo como campo de sensação, aos afetos e à formação de 

vínculos empáticos, ou seja, um caminho trilhado pelo ser humano durante todos os 

momentos de seu desenvolvimento, que vai desde o seu nascimento até a terceira 

idade, na exploração do seu meio, com o auxílio das figuras de apego. Observando 

que o homem detém em si um potencial genético e fisiológico, que em conjunto com 
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as interações do meio social e/ou cultural permite-lhe construir diariamente sua 

historicidade.  

A aprendizagem para Boris Cyrulnik se efetiva, portanto, quando o apego é 

firmado entre os seres humanos, construindo uma interligação empática, que 

favorece a adoção de comportamentos prospectivos situados no lugar do outro. Mas 

o apego deve ser discutido na perspectiva do equilíbrio sensorial das emoções, nem 

do excesso de atenção, carinho e amor, nem pela ausência destes, pois os 

sentimentos opostos adquirem, até certo ponto, uma relevância subjetiva na 

elaboração da identidade do homem.  
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CAPÍTULO 02 – CORPO E APRENDIZAGEM EM MAURICE MERLEAU-PONTY 
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Corpo Expressivo 

 

 Merleau-Ponty (2011) compreende o corpo como sinônimo de expressão de 

sentidos e significados, detentor de intencionalidades que elucidam a história do ser 

humano, por intermédio de suas experiências vividas no mundo. O corpo é pleno de 

potenciais de ações que podem ser visualizadas nos hábitos motores, na 

motricidade, apresentando em cada gesto atitudes comportamentais repletas de 

signos, que serão incorporados de acordo com a percepção individual de cada ser 

humano e a cultura em que está inserida.  

 O corpo expressivo se abre para dialogar com o meio social e cultural, 

construindo representações simbólicas baseadas nessas relações, pois este corpo 

denota a existencialidade, mostrando-o como sujeito e objeto das interações 

estabelecidas. O corpo habita em suas experiências vividas no tempo e no espaço, 

transfigurando diferentes significados aos momentos vividos, pois esse corpo 

histórico assume inúmeras maneiras de representação através da sexualidade, da 

linguagem, de posturas e de movimentos que ampliam nossas percepções para o 

campo imaginário.  

 Merleau-Ponty (2011) apropriou-se de algumas concepções sobre corpo, 

principalmente as descritas na Psicologia e na Fisiologia Clássicas. A partir dessas 

concepções foi possível a elaboração de suas prerrogativas, ou inquietações, pois o 

mesmo desconsiderava a existência de um constructo único e absoluto, como era 

promulgado na ciência clássica. Para o filosófo, “a ciência foi e continua sendo a área 

na qual é preciso aprender o que é uma verificação, o que é uma pesquisa rigorosa, 

o que é a crítica de si mesmo e dos seus conceitos” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 5). 

 Nota-se que a verdade absoluta, citada anteriormente, era regida por leis 

físicas específicas, diagnosticada por pensadores, como Descartes, mas que 

desconsiderava e/ou limitava os fatores da percepção, do sensível, como meios a 

serem estudados e reconhecidos na aquisição do conhecimento. Nesse contexto, “a 

relação da percepção com a ciência é a mesma da aparência com a realidade. 

Nossa dignidade é nos entregarmos à inteligência, que será o único elemento a nos 

revelar a verdade” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 5).  
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 Com esta vertente de raciocínio, que englobava apenas as posturas da alma, 

da inteligência humana, o autor incita proposições em estudos que não atendiam a 

totalidade dos questionamentos que eram realizados em cada pesquisa, como os 

fatores sociais, políticos, filosóficos. Assim como a liberdade de expressão para as 

pesquisas que iriam ou estavam em desenvolvimento, como se pode observar em 

seus escritos logo abaixo: 

 

 Não se trata de negar ou de limitar a ciência; trata-se de saber se ela 
tem o direito de negar ou de excluir como ilusórias todas as pesquisas 
que não procedam como ela por medições, comparações e que não 
sejam concluídas por leis, como as da física clássica. (MERLEAU-
PONTY, 2004, p. 6)  
 
 

 Merleau-Ponty (2011) inicia sua reflexão, aprofundando-se, inicialmente nos 

conceitos do objetivismo e suas representações epistêmicas que desconsideravam 

as experiências sensíveis, assim como o corpo, pois, segundo tais prerrogativas, o 

homem era um objeto, pautado apenas em suas ideias.  

 Eu decolo de minha experiência e passo a ideia. Assim como o 
objeto, a idéia pretende ser a mesma para todos, valida para todos os 
tempos e para todos os lugares, e a individualização do objeto em um 
ponto do tempo e do espaço objetivos aparece finalmente como a 
expressão de uma potencia posicional universal. Não me ocupo mais 
do meu corpo, nem do tempo, nem do mundo, tais como os vivo no 
saber ante predicativo, na comunicação interior que tenho com eles. 
Só falo de meu corpo em ideia, do universo em ideia, da ideia de 
espaço e da ideia de tempo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109) 

  

 Nesse discurso do objetivismo, veiculado pela Psicologia Clássica, a função 

corporal e/ou sensorial da visão é primordial para compreensão dessa linha de 

pensamento; como algo preponderante na exploração e definição das relações entre 

os objetos visualizados. 

 
Ver um objeto é ou possuí-lo à margem do campo visual e poder fixá-
lo, ou então corresponder efetivamente a essa solicitação, fixando-o. 
Quando eu o fixo, ancoro-me nele, mas esta “parada” do olhar é 
apenas uma modalidade de seu movimento: continuo no interior de 
um objeto a exploração que, há pouco, sobrevoava-os a todos, com 
um único movimento fecho a paisagem e abro o objeto. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 104) 
 

 Este pensamento da percepção visual rotulado é visto como o único caminho 

no qual se poderiam definir as relações estabelecidas no meio, pois, ao enxergar um 
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objeto, apreende-se todas as maneiras possíveis para efetuar sua caracterização 

específica. Merleau-Ponty (2011) amplia a compreensão de visão, assim: 

 
Ver é entrar em um universo de seres que se mostram, e eles não se 
mostrariam se não pudessem estar escondidos uns atrás dos outros 
ou atrás de mim. Em outros termos: olhar um objeto é vir habitá-lo e 
dali apreender todas as coisas segundo a face que elas voltam para 
ele. Mas, na medida em que também as vejo, elas permanecem 
moradas abertas ao meu olhar e, situado virtualmente nelas, percebo 
sob diferentes ângulos o objeto central de minha visão atual. Assim, 
cada objeto é o espelho de todos os outros. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 105) 
 

 Para a Psicologia Clássica, o corpo é descrito através do nosso sentido visual, 

cuja exploração perceptiva limita-se ao que se pode enxergar naquele momento 

específico, desconsiderando as representações simbólicas (que ultrapassam o visível 

e perpassam a temporalidade) que os movimentos corporais podem proporcionar ao 

seu humano, com diferentes leituras interpretativas. 

Ele só é observável, quer dizer, está diante de nós, porque é 
observável, quer dizer, situado no termo de nossos dedos ou de 
nossos olhares, indivisivelmente subvertido e reencontrado por cada 
um de seus movimentos. De outra maneira, ele seria verdadeiro como 
uma idéia e não presente como uma coisa. Particularmente, o objeto 
só é objeto se pode distanciar-se e, no limite, desaparecer de meu 
campo visual. Sua presença é de tal tipo que ela não ocorre sem uma 
ausência possível. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 133) 
 

 Após a visualização dos objetos, estes deteriam individualidades específicas 

que os diferenciariam uns com outros, assim como prioridades de análises, de 

acordo com as investigações a serem realizadas no campo visual no qual estavam 

inseridos, pois o foco do olhar prioriza o detalhadamento de uns perante os demais, 

uma vez que, “na visão, ao contrário, apoio meu olhar em um fragmento da 

paisagem, ele se anima e se desdobra, os outros objetos recuam para a margem e 

adormecem, mas não deixam de estar ali” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 104). Diante 

de tais considerações, Merleau-Ponty (2011) descreve o conceito de horizonte 

difundido pelo objetivismo, o qual se refere à identidade do objeto mediante todo o 

processo exploratório realizado pelos outros objetos, como segue abaixo: 

 

Portanto, posso ver um objeto enquanto os objetos formam um 
sistema ou um mundo e enquanto cada um deles dispõe  dos outros 
em torno de si como espectadores de seus aspectos escondidos e 
garantia de sua permanência. Qualquer visão de um objeto por mim 
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reitera-se instantaneamente entre todos os objetos do mundo que são 
apreendidos como coexistentes, porque cada um deles é tudo aquilo 
que outros “vêem” dele. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 105) 

 

 E com a concepção de horizonte, o objetivismo se vê ampliado em suas 

discussões tanto para o âmbito espacial, do entorno, como no advento temporal, 

cujos aspectos do passado, presente e provável futuro detêm um entrelaçamento 

com seus objetos, pois estes além de serem vistos entre si, utilizam-se do tempo 

para sua descrição e caracterização. Assim sendo, “o objeto é visto, portanto, a partir 

de todos os tempos, assim como é visto de todas as partes e pelo mesmo meio, que 

é a estrutura do horizonte” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 107).  

 Com a crítica ao objetivismo, Merleau-Ponty (2011) vê que o corpo, segundo 

tal perspectiva, encontra-se como um objeto igual aos demais encontrados nos 

campos de investigação, ocultando-se suas experiências vividas, seus movimentos, 

gestos e atitudes. Nesse sentido objetivista, “considero meu corpo, que é meu ponto 

de vista sobre o mundo, como um dos objetos desse mundo. A consciência que eu 

tinha de meu olhar como meio de conhecer, recalco-a e trato meus olhos como 

fragmentos de matéria” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 108). Assim como a obliteração 

da história perceptiva do homem. 

 

Da mesma forma, trato minha própria história perceptiva como um 
resultado de minhas relações como o mundo objetivo; meu presente, 
que é meu ponto de vista sobre o tempo, torna-se um momento do 
tempo entre todos os outros, minha duração um reflexo ou um aspecto 
abstrato do tempo universal, assim como meu corpo um modo do 
espaço objetivo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 108)   
 
 

 Diante de tais aspectos do objetivismo, a consciência do sujeito não consegue 

desenvolver suas percepções simbólicas, e assim mantém-se presa e condicionada 

a certos determinantes que a impossibilitam de agir e ser detentora de suas próprias 

interpretações baseadas nas experiências vividas, em suas ações motoras, “e 

todavia a posição absoluta de um só objeto é a morte da consciência, já que ela 

imobiliza  toda a experiência, assim como um cristal introduzido em uma solução faz 

com ela instantaneamente se cristalize” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109).  
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 Sendo assim, as experiências vividas deixam de ser representações 

significativas para o ser humano, enaltecendo a ideia como aspecto fundamental e 

essencial na difusão do conhecimento. Ocorre então a propagação de uma 

universalidade dessas ideias, restringindo a percepção apenas para o que é 

visualizado, o que está óbvio diante do nosso olhar.   

 Surge, portanto, o pensamento do objetivismo, cujas prospecções se voltam 

aos idealismos (mundo das ideias) dos objetos e seres humanos, que interagem e 

comunicam apenas como estruturas percebidas pelo olhar, cujas aparências físicas 

mostradas pela percepção visual propagam-se no tempo e espaço delimitados e 

restritos. 

 
Forma-se assim um pensamento “objetivo”, o do senso comum, o da 
ciência -, que finalmente nos faz perder contato com a experiência 
perceptiva da qual, todavia ele é o resultado e a consequência natural. 
Toda a vida da consciência tende a pôr objetos, já que ela só é 
consciência, quer dizer, saber de si, enquanto ela mesma se retoma e 
se recolhe em um objeto identificável. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
109) 

 
 Paralelamente às questões do objetivismo, as quais Merleau-Ponty 

interrogava, uniam-se as concepções da fisiologia clássica, denominadas 

mecanicistas, que tratavam as ações ou atitudes corporais como respostas 

meramente orgânicas. Desse modo, o corpo e seus órgãos são os responsáveis por 

organizar e atender as intervenções externas que interferem nele, através de seus 

processos estímulos-respostas. O corpo então responde sua gestualidade, através 

dos recursos fisiológicos intrínsecos de sua estrutura organizacional, sem 

intencionalidades nas ações motoras. 

 Para ratificar tais preposições, difunde-se a ideia de que os sentidos humanos 

(olfato, visão, audição, paladar e tato) se encontram limitados na realização de suas 

funções, pois o foco está apenas na exploração dos objetos de maneira superficial, 

desprezando as experiências do ser, sua ampliação de sentidos e significados. 

Enfatiza-se, portanto, que o sistema nervoso do organismo é colocado como principal 

parte do corpo no controle das ações expressivas.  

Mas ela justamente atribuía aos aparelhos nervosos a potência oculta 
de criar as diferentes estruturas de nossa experiência, e, enquanto a 
visão, o tato, a audição são tantas maneiras de acesso ao objeto, 
essas estruturas achavam-se transformadas em qualidades 



112 

 

compactas e derivadas da distinção local entre órgãos postos em 
cena. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 111) 
   

 Esses fatos são observados por Nóbrega (2010), no contexto contemporâneo, 

que demonstra sua inquietude mediante a racionalidade humana perante a 

percepção dos sentidos, tentando assim trilhar outro caminho, cujos sentidos estejam 

abarcados na estesia, e que, a cada momento percebido, desperte o ser humano 

para novas representações simbólicas. O reducionismo da percepção sensorial5 só 

nos priva de conhecermos quem realmente nós somos, assim como desprover o 

corpo de sua relevância interpretativa e de existencialidade. 

 
Na diversidade e velocidade das informações, na sociedade 
contemporânea, necessita-se de um redimensionamento do ser que 
somos, os sentidos precisam ser reabilitados num novo mundo, 
havendo a necessidade de uma nova percepção e de uma nova 
sensibilidade. (NÓBREGA, 2010, p. 31) 
  

 Merleau-Ponty (2011), mediante estas considerações oriundas da fisiologia, 

propõe uma ruptura desse pensamento no sentido de que o corpo, através de suas 

experiências, detém uma intencionalidade própria na realização de seus movimentos, 

que não se faz apenas pelos mecanismos orgânicos, mas que o impulsiona a se 

tornar algo existencial no mundo em que o ser se encontra com autonomia, 

buscando novas representações simbólicas.  

 
Essa forma, que desenha no sistema nervoso esse desdobramento de 
uma estrutura, não posso representá-los como uma série de 
processos em terceira pessoa, transmissão de movimento ou 
determinação de uma variável por outra. Não posso ter dela um 
conhecimento distante. Se adivinho aquilo que ela pode ser, é 
abandonando ali o corpo objeto, partes extra partes, e reportando-se 
ao corpo do qual tenho a experiência atual, por exemplo à maneira 
pela qual minha mão enreda o objeto que ela toca antecipando-se aos 
estímulos e desenhando ela mesma a forma que vou perceber. Só 

                                                
5 Ratifico tais considerações através das minhas experiências vividas, durante o corrente ano, em uma 
academia de musculação. As pessoas, principalmente os mais jovens, apresentavam uma disposição 
enorme para realizar os exercícios físicos, mas percebia que para elas este momento era apenas do 
culto à estética, pois ficavam medindo a circunferência do bíceps (músculo), assim como se olhando 
no espelho para verificar a definição corporal, fora as avaliações físicas às quais eram submetidas. 
Não estou querendo discriminar a postura adotada por nenhum sujeito, contudo, acredito que o corpo 
humano, os nossos sentidos corporais, não podem ser limitados em sua percepção. Estes devem ser 
ampliados a cada atitude interativa com o mundo. Se o corpo for reduzido às concepções apenas de 
atingir medidas antropométricas, acredito que o mundo sensível poderá deixar de existir, assim como 
os valores éticos do respeito e solidariedade com outro; até porque reitero que o corpo embasa o ser 
humano em sua identidade e suas atitudes demonstram um status de ser no meio, que precisa ser 
regado para além dos preceitos apenas visuais. 
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posso compreender a função do corpo vivo realizando-a eu mesmo e 
na medida em que sou um corpo que levanta em direção ao mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 114) 

 
 Portanto, o corpo humano, ao se dirigir ao mundo e efetuar movimentos, não 

pode ser rotulado como meio repetidor de gestos, pois tais ações corporais são 

providas de uma intenção, que caracteriza o ser humano em sua maneira única de 

intervir no mundo, firmando assim, sua identidade cognoscente nas relações 

interativas. A motricidade humana, como deve ser compreendida, permite a criação 

de novos sentidos a cada gesto efetuado, visto que esse (gesto) ao se fazer 

expressar no ambiente, apresenta uma liberdade de projeção e envolvimento que o 

conjuga no tempo e espaço. 

 
No lugar de concebermos o corpo humano como mero executor de 
movimentos padronizados e previsíveis, podemos compreendê-lo 
como expressão de um estilo de vida, marcadamente livre. O corpo 
humano não apenas executa movimentos em resposta às demandas 
externas do ambiente. Ele cria movimentos que não se reduzem às 
leis da mecânica. Nesse sentido, podemos falar de movimentos que 
são comportamentos livres, transcendendo o modelo do corpo-
máquina. (CAMINHA, 2012, p. 40) 
 

 Até mesmo os atos reflexos, que, segundo a fisiologia, são rotulados de 

acordo com os parâmetros estímulo-resposta da causalidade linear, são 

interpretados por Merleau-Ponty como movimentos detentores de uma 

intencionalidade específica, com distintas significações, de acordo com a percepção 

sentida na experiência vivida.  

 
Na realidade, os próprios reflexos nunca são processos cegos: eles se 
ajustam a um “sentido” da situação, exprimem nossa orientação para 
um “meio de comportamento” tanto quanto a ação do “meio 
geográfico” sobre nós. Eles desenham, à distância, a estrutura do 
objeto, sem esperar suas estimulações pontuais. É essa presença 
global da situação que dá um sentido aos estímulos parciais e que os 
faz contar, valer ou existir para o organismo. O reflexo não resulta de 
estímulos objetivos, ele se volta para eles, investe-os de um sentido 
que eles não receberam um a um e como agentes físicos, que eles 
têm apenas enquanto situação. Ele os faz ser como situação, está 
com eles em uma relação de “conhecimento”, quer dizer, indica-os 
como aquilo que ele está destinado a afrontar. O reflexo, enquanto se 
abre ao sentido de uma situação, e a percepção, enquanto não põe 
primeiramente um objeto de conhecimento e enquanto é uma intenção 
de nosso ser total, são modalidades de uma visão preá-objetiva que é 
aquilo que chamamos de ser no mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
118) 
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 Conforme observados por Nóbrega (2009) em seus escritos, o movimento não 

se refere a gestos, com respostas já premeditadas, mas à apreensão que o homem 

efetua com o seu mundo, demonstrando suas potencialidades e existencialidade.  

 
Realizar um movimento não é, pois, ser capaz de repetir gestos 
padronizados, mas sim ser capaz de apreender o entorno, o mundo 
humano. Realizar um movimento é realizar os projetos de nossa 
existência, é saber-se enquanto ser de potencialidades originais. 
(NÓBREGA, 2009, p. 72) 
 

 Merleau-Ponty, diante de suas observações acadêmicas, oriundas da 

Psicologia Clássica e Fisiologia Humana, expõe seus pensamentos epistemológicos, 

inserindo o corpo não como algo subjacente ao mundo das ideias ou da causalidade 

linear, mas como o veículo do ser no mundo, que se propaga no caminho da 

descoberta e das diferentes representações dos sentidos vividos nas experiências.  

 Para ilustrar como o corpo é um meio importante de conhecimento para o ser 

humano, através de suas ações motoras, Merleau-Ponty (2011) inicia descrevendo 

as propostas sugeridas pela Fisiologia e Psicologia Clássica para explicar as 

significações do membro fantasma (refere-se à perda ou não de um dos membros, 

superiores ou inferiores, de uma pessoa, independentemente da causa que pode ser 

por acidentes ou doenças congênitas e/ou psicológicas) no ser humano. No 

pensamento da Psicologia Clássica, esse membro fantasma seria considerado 

apenas como uma lembrança, recordação daquela parte corporal, permanecendo 

nas representações do passado. No ponto de vista anatômico, ou fisiológico, seria 

representado pelas definições físico-químicas, atribuindo aos fatores meramente 

orgânicos do corpo. Essas explicações restringem o foco que deveria ser empregado 

à temática do membro fantasma, visto que o corpo não pode ser reduzido em suas 

observações expressivas, de maneira objetiva.  

A anosognose e o membro fantasma não admitem nem uma 
explicação fisiológica, nem uma explicação psicológica, nem uma 
explicação mista, embora possam ser relacionados às duas séries de 
condições. Uma explicação fisiológica interpretaria a anosognose e o 
membro fantasma como a simples supressão ou a simples 
persistência das estimulações interoceptivas. Nessa hipótese, a 
anosognose é a ausência de um fragmento da representação do 
corpo que deveria ser dada, já que o membro correspondente está ali; 
o membro fantasma é a presenta de uma parte da representação do 
corpo que não deveria ser dada, já que o membro correspondente não 
está ali. Se agora damos uma explicação psicológica dos fenômenos, 
o membro fantasma torna-se uma recordação, um juízo positivo ou 
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uma percepção, a anosognose um esquecimento, um juízo negativo 
ou uma não percepção. No primeiro caso, o membro fantasma é a 
presenta efetiva de uma representação; a anosognose, a ausência 
efetiva de uma representação. No segundo caso, o membro fantasma 
é a representação de uma presença efetiva, a anosognose é a 
representação de uma ausência efetiva. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
119) 
 
 

  A descrição do membro fantasma sugere a construção das representações 

simbólicas no ser humano, a qual o corpo se configura como o responsável por tais 

interpretações, pois este através de suas intencionalidades propaga sensações 

perceptivas marcadas em sua temporalidade da historicidade, ou facticidade.  

 
Assim, no conjunto do meu corpo se delimitam regiões de silêncio. 
Portanto, o doente sabe de sua perda justamente quando a ignora, e 
ele a ignora justamente enquanto a conhece. Esse paradoxo é o de 
todo ser no mundo: dirigindo-me para um mundo, esmago minhas 
intenções perceptivas e minhas intenções práticas em objetos que 
finalmente me aparecem como anteriores e exteriores a elas, e que 
todavia só existem para mim enquanto suscitam pensamentos e 
vontades em mim. No caso que nos ocupa, a ambiguidade do saber 
se reduz ao fato de que nosso corpo comporta como que duas 
camadas distintas, a do corpo habitual e a do corpo atual. Na primeira, 
figuram os gestos de manuseio que desapareceram da segunda, e a 
questão de saber como posso sentir-me provido de um membro que 
de fato não tenho mais redunda em saber como o corpo habitual pode 
aparecer como fiador do corpo atual. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
122)  
 

 Tais sensações perceptivas são incorporadas e/ou ressignificadas em nossas 

experiências vividas no advento do tempo, pois o corpo armazena em si 

aprendizagens significativas de acordo com suas fases que poderão adquirir novos 

sentidos.  

Percepções novas substituem as percepções antigas, e mesmo 
emoções novas substituem as de outrora, mas essa renovação só diz 
respeito ao conteúdo de nossa experiência e não a sua estrutura; o 
tempo impessoal continua a escoar, mas o tempo pessoal está preso. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 123)  

 

 Mediante a importância do perceber, do ser sensível, Merleau-Ponty expõe 

sua preocupação para as influências externas que o ser humano é exposto 

diariamente, sendo estas responsáveis por ditarem suas maneiras de perceber o 
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mundo6, transfigurando ao corpo a reclusão de um meio sem intencionalidades, sem 

história, nem a existência deste sujeito. 

 

Enquanto habito um “mundo físico”, em que “estímulos” constantes e 
situações típicas se reencontram – e não apenas o mundo histórico 
em que as situações nunca são comparáveis -, minha vida comporta 
ritmos que não têm sua razão naquilo que escolhi ser, mas sua 
condição no meio banal que me circunda. Assim, em torno de nossa 
existência pessoal aparece uma margem de existência quase 
impessoal, que é por assim dizer evidente, e à qual eu reporto o zelo 
de me manter em vida, em torno do mundo humano que cada um de 
nós se faz, aparece um mundo em geral ao qual é preciso pertencer 
em primeiro lugar para poder encerrar-se no ambiente particular de 
um amor ou de uma ambição. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 124)
 
 

 Cada ser humano, por intermédio do seu corpo, de seus gestos ou 

motricidade, apreende e manifesta uma maneira própria de agir no mundo, visto que 

cada indivíduo tem uma vida diária única, com vivências singulares (mesmo que 

parecidas) que irão esboçar suas representações nos entrelaçamentos perceptivos 

da temporalidade (presente, passado e futuro). Ou seja, o corpo em seus manifestos 

denota a existencialidade humana, seja no ratificar de suas expressividades ou na 

ressignificação dos sentidos, tornando possível a discussão do homem como sujeito 

e objeto nas relações firmadas com o mundo. 

Com maior razão, o passado específico que é nosso corpo só pode 
ser reaprendido e assumido por uma vida individual porque ela nunca 
o transcendeu, porque ela o alimenta secretamente e emprega nisso 
uma parte de suas forças, porque ele permanece seu presente, como 
se vê na doença em que os acontecimentos do corpo se tornam os 
acontecimentos da jornada diária. O que nos permite centrar nossa 
existência é também o que nos impede de centrá-la absolutamente, e 
o anonimato de nosso corpo é inseparavelmente liberdade e servidão. 
Assim, para nos resumir, a ambiguidade do ser no mundo se traduz 
pela ambiguidade do corpo, e esta se compreende por aquela do 
tempo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 126)   
 

                                                
6
 Conforme supracitado estabeleço uma relação diretamente com o meu trabalho, pois alguns policiais 

militares se fecham para as reflexões epistemológicas e acreditam fielmente nas narrativas midiáticas, 
principalmente as televisivas. Acreditam que seus corpos, suas motricidades, não apresentam 
intencionalidades de ação nem menos significações a serem interpretadas, pois estes (corpos) são 
conduzidos apenas ao exercer da força física, do atirar com uma arma, do correr e prender uma 
pessoa que infringiu as leis sociais. Ao mesmo tempo em que vejo nos meus alunos um culto 
exacerbado às culturas musicais internacionais, que em certas situações se deixam conduzir apenas 
pela ritmicidade, não compreendendo a letra das canções, nem a harmonia dos instrumentos, mas 
priorizando a “beleza física” do artista assim como o fato de pertencimento a grupos de amizade. 
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 O pensamento do membro fantasma deve ser voltado para as perspectivas 

temporais ou históricas que o ser humano incorpora para significar tais 

representações, pois nesse processo recordações são exaltadas de acordo com 

cada sujeito, resgatando do passado as lembranças vividas, podendo neste 

momento se construir novos sentidos. 

 
É preciso que o braço fantasma seja este mesmo braço dilacerado por 
estilhaços de obus e cujo invólucro invisível queimou ou apodreceu 
em algum lugar, e que vem assombrar o corpo presente sem 
confundir-se com ele. O braço fantasma é portanto, como a 
experiência recalcada, um antigo presente que não se decide a tornar-
se passado. As recordações que se evocam diante do amputado 
induzem um membro fantasma, não como no associacionismo uma 
imagem chama uma outra imagem, mas porque toda recordação 
reabre o tempo perdido e nos convida a retomar a situação que evoca. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 127)  
 

 A historicidade, ou facticidade, no homem deve ser compreendida por suas 

ressignificações, pois a cada momento vivido aparecem novas maneiras de enxergar 

o mundo, pois a existencialidade do homem se confirma a cada expressar dos atos 

corporais, distinguidos nos momentos históricos.  

 
Assim, a história não é nem uma novidade perpétua nem uma 
repetição perpétua, mas o movimento único que cria formas estáveis e 
as dissolve. O organismo e suas dialéticas monótonas não são 
portanto estranhos à história e como que inassimiláveis por ela. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.)  
 

 Merleau-Ponty (2011) aponta que o membro fantasma deve ser compreendido 

na existencialidade do ser, que se lança ao mundo com intencionalidade, detentor de 

representações simbólicas mediadas nas relações com o mundo, afirmando que “é 

porque uma atitude existencial motiva uma outra e porque recordação, emoção, 

membro fantasma são equivalentes em relação ao ser no mundo” (MERLEAU-

PONTY, p. 128). 

 Com isso, é notória a necessidade de se trabalhar as questões corporais com 

os da consciência, que se interconectam e fazem da experiência diária sua 

comunicação com o mundo, uma linguagem própria que propicia a existencialidade 

do homem, sua história, sua cultura, “a fusão entre a alma e o corpo no ato, a 

sublimação da existência biológica em existência pessoal, do mundo natural em 
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mundo cultural, é tornada ao mesmo tempo possível e precária pela estrutura 

temporal de nossa experiência” (MERLEAU-PONTY 2011, p. 125). 

 Merleau-Ponty (2004) sugere uma simples diferenciação, na representação da 

existencialidade no corpo em seus estudos, voltados aos aspectos conceituais dos 

verbos definir e sentir, em que o primeiro respectivamente, remete aos conceitos 

formais, delimitados, conclusos de uma explicação bem objetiva, fora de 

questionamentos. E o segundo, possibilita ao ser no explorar do objeto e em suas 

relações com o outro uma significação amplificada  das representações simbólicas 

geradas nas interações com o corpo, ao qual mediante suas experiências 

perceptivas se insere prospecções visíveis e não visíveis (simbólicas).  

 Mas o corpo apresenta limitações para se auto perceber, necessitando das 

relações estabelecidas com o outro ser humano ou com alguns objetos (espelho) 

para criar uma percepção de si mesmo. Portanto, o autor disserta sobre a relevância 

das interações vinculadas com o outro em seu mundo individual, pois se estabelece 

um diálogo que proporcionará novas percepções corporais provindas deste encontro.  

Em outros termos, observo os objetos exteriores com o meu corpo, eu 
os manejo, os inspeciono, dou a volta em torno deles, mas, quanto ao 
meu corpo, não o observo ele mesmo: para poder fazê-lo, seria 
preciso dispor de um segundo corpo que não seria ele mesmo 
observável. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 135)  
 

 Mesmo sendo visualizado por outro objeto, ou outro ser humano, o corpo 

mantém sua autonomia intencional dos movimentos, buscando novos olhares de 

representar e interpretar suas vivências, descartando repetições e simulações 

veiculados ao meio circundante.  

 
Posso ver meus olhos em um espelho com três faces, mas eles são 
os olhos de alguém que observa, e mal posso surpreender meu olhar 
vivo quando, na rua, um espelho me envia inopinadamente minha 
imagem. No espelho, meu corpo não deixa de seguir minhas 
intenções como sua sombra, e, se a observação consiste em fazer 
variar o ponto de vista mantendo fixo objeto, ele não se subtrai à 
observação e se mostra como um simulacro de meu corpo tátil, já que 
ele imita suas iniciativas em lugar de corresponder a elas por um livre 
desenrolar de perspectivas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 135) 

 

 E com essa decorrência se desenvolvem os princípios da reversibilidade e 

reflexibilidade, que, conforme descreve Merleau-Ponty (2011), respectivamente, 

propõe o pensamento de que o corpo não pode apenas assumir a função de objeto, 
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mas de sujeito de sua existência, assim como na incorporação de novos significados 

advindos de suas experiências vividas. Neste segmento, o filósofo exemplifica o 

princípio da reversibilidade através do movimentar das mãos umas com as outras, 

realçando nesse ato instintivo, as funções de sujeito tocante como também de objeto 

tocado e apontando para reflexões de novas interpretações significativas.   

 

O corpo surpreende-se a si mesmo do exterior prestes a exercer uma 
função de conhecimento, ele tenta tocar-se tocando, ele esboça “um 
tipo de reflexão”, e bastaria isso para distingui-lo dos objetos, dos 
quais posso dizer que “tocam” meu corpo, mas apenas quando ele 
está inerte, e portanto sem que eles o surpreendam em sua função 
exploradora. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 137) 
 
 

 Nesse intuito, não se observa uma hierarquização dos sentidos corporais, 

visto que todos detém sua relevância, porém cada percepção vislumbrada ratifica a 

significação do outro sentido, “a reversibilidade do corpo diz respeito à comunicação 

entre os diferentes sentidos, como apalpação pelo olhar, o tato como visão pelas 

mãos, sempre relacionada à motricidade, a essa capacidade de se pôr em 

movimento” (NÓBREGA, 2010, p. 63). Portanto o ser humano, através de suas 

experiências vividas, se lança no meio com o seu corpo, sua gestualidade, seus 

movimento corporais, os quais se propagam por intermédio das interações dos 

sentidos, fazendo assim surgir o princípio da reflexibilidade.  

 
Trata-se, portanto, de compreender a circularidade entre processos 
corporais e estados neuronais, entre corpo e mente, possibilitada pela 
comunicação entre os sentidos. A reversibilidade faz as coisas mais 
profundas e coloca o corpo não como suporte de uma consciência 
cognoscente, sempre referendada por um sujeito, daí a necessidade 
de um corpo-sujeito, mas apresenta-se como reflexionante, ou seja, o 
corpo na experiência do movimento, na comunicação entre os 
sentidos.  (NÓBREGA, 2010, p. 64). 

 
 O princípio da reflexibilidade remete ao ser humano construir e desconstruir 

conceitos, teorias, pensamentos, atitudes, gestos, pautadas nas novas interpretações 

que adquiriu, pelo seu corpo, nas experiências vividas7, v\isto que o homem é 

                                                
7
 Ratifico tais premissas, quando participei de uma atividade pratica, na disciplina Consciência 

Corporal, intitulada “Trilha dos sentidos”, no curso de Educação Física - UFRN. Nesta dinâmica, cada 
grupo ficou responsável por exaltar certo sentido corporal (visão, olfato, paladar, tato, audição e a 
sinestesia), mas destaco a última parte referente às sensações sinestésicas. Ao entrar em uma sala 
fui vendado por um dos integrantes do grupo, depois recebi as instruções da atividade, a qual deveria 
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complexo e ao mesmo tempo inacabado em suas percepções, pois a todo instante 

vivencia diferentes maneiras de interpretar o mundo, através de sua sensibilidade 

corporal.  

 

É preciso ampliar a reflexão sobre a função do movimento na teoria da 
percepção. O movimento não pode ser compreendido apenas de 
modo causal, modificando a sensação. O movimento do organismo é 
a expressão da reorganização do sistema como um todo. É preciso 
reconsiderar a unidade entre o sensório e o motor na teoria da 
percepção. (NÓBREGA, 2010, p. 75) 

  

 Os sentidos corporais reverenciam o nosso corpo de diferentes percepções 

sensoriais, às quais nós precisamos estar atentos e abertos, para que não sejamos 

conduzidos aos determinismos de pensamento. A construção de novos caminhos 

exploratórios deveria ser um passo a ser inserido na vida de todo ser humano. Digo 

isso, pois, uma parte de nossa sociedade infelizmente reduz os seus sentidos 

apenas à visão, ao que se pode interpretar apenas pelo que se está exposto a nossa 

frente; daí a necessidade dos estereótipos corporais, das medidas, do rendimento. E 

olhe que até mesmo esta exaltação da visão é limitada, pois não se amplia tais 

considerações em novos desdobramentos epistemológicos. A visão, assim como os 

demais sentidos, remetem ao corpo em suas potencialidades de perceber e se 

expressar no mundo sensível, devendo se propagar em seus entrelaçamentos 

significativos da existência humana.  

 O corpo, portanto, nas experiências vividas do ser humano é o meio de 

comunicação com o mundo, com seu semelhante e objetos circundantes, “ser uma 

consciência, ou, antes, ser uma experiência, é comunicar interiormente com o 

mundo, com o corpo e com os outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 142).  

                                                                                                                                                    
realizar um trajeto no ambiente com os olhos vendados para encontrar um objeto e a minha condução 
no espaço seria através do baralho expresso por um sino. Porém no percurso traçado tinham vários 
cordões, os quais eu precisava me desviar para chegar ao meu propósito. Interessante que mesmo 
“sem a visão”, o meu corpo, por intermédio dos outros sentidos foi traçando estratégias para conseguir 
alcançar o objeto desejado. O tato conduziu o manuseio perante os cordões, à audição a trajetória a 
ser seguida, no paladar, uma extrema salivação de angústia para tentar obter êxito, ou seja, todos os 
sentidos estavam interagindo em meu corpo expressivo. Cada percepção sensorial ratificava como o 
meu corpo deveria se posicionar. Suas intenções posturais foram expressas a cada movimento até 
conseguir o resultado de pegar o objeto. 
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 Mediante tais considerações, Merleau-Ponty (2011) desenvolve o conceito de 

esquema corporal, configurando-se através das relações interligadas das partes 

corporais, ratificadas através de suas funcionalidades, “da mesma maneira, meu 

corpo inteiro não é para mim uma reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu o 

tenho em uma posse indivisa e sei a posição de cada um de meus membros por um 

esquema corporal em que eles estão todos envolvidos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

143).  

 Contudo, para elaborar estas proposições, Merleau-Ponty (2011) teve que 

minimizar os sentidos ambíguos originados pela ciência e Psicologia Clássica, a 

respeito dos conceitos de esquema corporal, pois na ciência, primeiramente, definia 

esquema corporal como sendo algo meramente causal, por intermédio dos 

processos estímulos-respostas, já citado anteriormente, com simples resultados (já 

esperados), determinados apenas pelas leituras visuais dos movimentos.  

Primeiramente, entendia-se por “esquema corporal” um resumo de 
nossa experiência corporal capaz de oferecer um comentário e uma 
significação à interoceptividade e à proprioceptividade do momento. 
Ele devia fornecer-me a mudança de posição das partes do meu 
corpo para cada movimento de uma delas, a posição de cada estímulo 
local no conjunto do corpo, o balanço dos movimentos realizados em 
cada momento de um gesto complexo, e enfim a tradução perpétua, 
em linguagem visual, das impressões cinestésicas e articulares do 
momento. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 144). 
 

 E na Psicologia Clássica conceituava-se o esquema corporal como uma 

tomada de consciência superficial dos acontecimentos gerados no mundo, pautadas 

apenas nas observações visíveis.  

 
Encaminhando-nos então para uma segunda definição do esquema 
corporal: ele não será mais o simples resultado das associações 
estabelecidas no decorrer da experiência, mas uma tomada de 
consciência global de minha postura no mundo intersensorial, uma 
“forma”, no sentido da Gestaltpsychologie. (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 145) 
 

 Portanto os psicólogos descreviam que a adoção de certas posturas e atitudes 

corporais no ser humano era analisada em situações específicas, delimitadas, 

restringindo a percepção da experiência corporal, desprovida de sentido próprio.  

 
Frequentemente os psicólogos dizem que o esquema corporal é 
dinâmico. Reconduzido a um sentido, este termo significa que meu 
corpo me aparece como postura em vista de uma certa tarefa  atual 
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ou possível. E com efeito sua espacialidade não é, como a dos 
objetos exteriores ou a das “sensações espaciais”, uma espacialidade 
de posição, mas uma espacialidade de situação. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 145) 

 

 Merleau-Ponty (2011), na elaboração do conceito de esquema corporal, 

relaciona o corpo no espaço em que se encontra, considerando o corpo não apenas 

pela sua forma, mas como maneira de estar no mundo; que ao mesmo tempo 

interage com os objetos que o envolvem. 

 
Em última análise, se meu corpo pode ser uma “forma” e se pode 
haver diante dele figuras privilegiadas sobre fundos indiferentes, é 
enquanto ele está polarizado por suas tarefas, enquanto existe em 
direção a elas, enquanto se encolhe sobre si para atingir sua meta, e 
o “esquema corporal” é finalmente uma maneira de exprimir que meu 
corpo está no mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.146). 
 

 O filósofo enfatiza que, para visualizar melhor o corpo no espaço no qual está 

inserido, deveria se observar o corpo em movimento, não existindo separadamente 

desse espaço, pois nesta ação ele o preenche assim como o tempo, de maneira 

ativa e representativa, construindo novas significações. 

 
Se o espaço corporal e o espaço exterior formam um sistema prático, 
o primeiro sendo o fundo sobre o qual pode destacar-se ou o vazio 
diante do qual o objeto pode aparecer como meta de nossa ação, é 
evidentemente na ação que a espacialidade do corpo se realiza, e a 
análise do movimento próprio deve levar-nos a compreendê-la melhor. 
Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o 
espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta em 
submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, 
retoma-os em sua significação original, que se esvai na banalidade 
das situações adquiridas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 149) 

 
Como pode ser observado por Nóbrega (2013) que ratifica as concepções de 

esquema corporal voltadas à existencialidade do homem, permeados aos adventos 

temporais e espaciais, mas que o firmam como sujeito aberto a novas experiências 

interpretativas.  

 
Nesse sentido, o esquema corporal é a maneira de exprimir que o 
corpo está no mundo, não como coisa, objeto ou ideia, mas como 
presença viva, em movimento. Essa presença no espaço e no tempo, 
que é uma presença corporal, marca a singularidade da existência do 
sujeito e o horizonte de seus projetos. (NÓBREGA, 2013, p. 9).  
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 E com isso Merleau-Ponty relata que a Psicologia Clássica se limita a 

representar as concepções do esquema corporal, voltando-as apenas para as 

características objetivas, limitadas e sem ambiguidades nas suas idealizações, pois 

no mundo objetivo da observação não se criam perspectivas fora com contexto do 

visível. Portanto, as análises são imaginadas sem uma intencionalidade de 

conhecimento pautada no movimento.  

 
A psicologia clássica não dispõe de nenhum conceito par exprimir 
estas variedades da consciência de lugar porque para ela a 
consciência de lugar é sempre consciência posicional, representação, 
Vor-stellung, porque a este título ela nos dá o lugar como 
determinação do mundo objetivo, e porque uma tal representação é 
ou não é, mas se ela é, ela nos entrega seu objeto sem nenhuma 
ambiguidade e como um termo identificável através de todas as suas 
aparições. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 151) 
 

 Conforme este filósofo, desconsidera-se as ações potenciais que o corpo 

carrega em si, dificultando a ampliação de significados que este poderia exprimir, ao 

estar posicionado em certo lugar, bem como nas suas interações com os demais 

objetos que estão presentes.  

 
Portanto, por meio de meu corpo enquanto potência de um certo 
número de ações familiares, posso instalar-me em meio circundante 
enquanto conjunto de manipulanda, sem visar meu corpo nem meu 
meio circundante como objetos no sentido Kantiano, quer dizer, como 
sistemas de qualidades ligadas por uma lei inteligível, como entidades 
transparentes, livres de qualquer aderência local ou temporal  e 
prontas para a denominação ou, pelo menos para um gesto de 
designação. Há meu braço como suporte desses atos que conheço 
bem, meu corpo como potência de ação determinada da qual conheço 
antecipadamente o campo ou o alcance, há meu meio circundante 
como conjunto dos pontos de aplicação possíveis dessa potência – e 
há, por outro lado, meu braço como máquina de músculos e de ossos, 
como aparelho para flexões e extensões, como objeto articulado, o 
mundo como puro espetáculo ao qual eu não me junto, mas que 
contemplo e que aponto. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 152)  

 
 Merleau-Ponty (2011), diante de tais discursos objetivistas, apresenta as 

noções de corpo fenomenal, que se refere a um corpo com potencial de ações, 

detentor de intencionalidades, movendo-se ao alcance dos objetos, ao mundo que 

está a sua frente, tentando explorá-lo e decifrá-lo, mas colocando o seu corpo com 

autonomia neste movimentar, “Não é nunca nosso corpo objetivo que movemos, mas 

nosso corpo fenomenal, e isso sem mistério, porque já era nosso corpo, enquanto 
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potência de tais e tais regiões do mundo, que se levantava em direção aos objetos a 

pegar e que os percebia” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 153).  

 O corpo fenomenal, vivo, representa então o ser em sua existência no mundo, 

baseada nas ações motoras interativas com o outrem (seu meio cultural, objetos e 

semelhante), propagando olhares perceptivos que expressaram esses diálogos. 

 
O corpo é apenas um elemento no sistema do sujeito e de seu mundo, 
e a tarefa obtém dele os movimentos necessários por um tipo de 
atração à distância, assim como as forças fenomenais que operam no 
meu campo visual obtêm de mim, sem cálculo, as reações motoras 
que estabelecerão o melhor equilíbrio entre elas, ou assim como os 
usos de nosso círculo, a constelação de nossos ouvintes 
imediatamente obtém de nós as falas, as atitudes, o tom que lhes 
convêm, não porque procuremos agradar ou disfarçar nossos 
pensamentos, mas porque literalmente somos aquilo que os outros 
pensam de nós e aquilo que nosso mundo é. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 154)  
 

 Esses movimentos do corpo fenomenal, identificado em sua subjetividade, 

presente nas experiências vividas, podem ser divididos em concretos, referentes ao 

mundo dado, já ditos e promulgados, que devem ser apenas repetidos; e os 

abstratos, que são construídos de acordo com as novas experiências. Por isso, o 

corpo, a partir dos movimentos abstratos, está aberto para novas gestualidades, de 

acordo com as vivências que tem em seu cotidiano, que irá proporcionar novos 

sentidos.  

 
O fundo do movimento não é uma representação associada ou ligada 
exteriormente ao próprio movimento, ele é imanente ao movimento, 
ele o anima e o mantém a cada momento; a iniciação cinética é para o 
sujeito uma maneira original de referir-se a um objeto, assim como a 
percepção. Através disso se esclarece a distinção entre movimento 
abstrato e movimento concreto: o fundo do movimento concreto é o 
mundo dado, o fundo do movimento abstrato, ao contrário, é 
construído.  Quando faço sinal para um amigo se aproximar, minha 
intenção não é um pensamento que eu prepararia em mim mesmo, e 
não percebo o sinal em meu corpo. Faço sinal através do mundo, faço 
sinal ali onde encontra meu amigo; a distância que me separa dele, 
seu consentimento ou sua recusa se lêem imediatamente em meu 
gesto, não há uma percepção seguida de um movimento, a percepção 
e o movimento forma um sistema que se modifica como um todo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 159) 
 

 Portanto o corpo fenomenal, por intermédio de seus movimentos abstratos, ou 

percepções motoras, está aberto a novas representações interpretativas, em cada 

momento temporal, possibilitando o surgimento do mundo virtual. Assim é que “o 
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movimento abstrato cava, no interior do mundo pleno no qual se desenrolava o 

movimento concreto, uma zona de reflexão e de subjetividade, ele sobrepõe ao 

espaço físico um espaço virtual ou humano” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 160). 

 Os movimentos abstratos são retratados para o ser humano em sua 

existencialidade, se propagando na ampliação de seus pensamentos e ações 

corporais, fato este caracterizado como horizonte, conceito que será discutido 

posteriormente. 

  

A função normal que torna possível o movimento abstrato é uma 
função de “projeção” pela qual o sujeito do movimento prepara diante 
de si um espaço livre onde aquilo que não existe naturalmente possa 
adquirir um semblante de existência. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
160) 

 
 

 A explicação do corpo fenomenal, conforme Merleau-Ponty (2011), expõe a 

relevância das experiências vividas, dos fenômenos que ocorrem no ser humano, 

sensibilizados pelo corpo e transformados em representações simbólicas. Contudo a 

Psicologia e a Física não creditam os reais valores nessas representações 

fenomenais, aplicando em suas fundamentações o método indutivo, pautado nas 

possibilidades de resultados, ou prováveis respostas, que podem nem ser reais. Ou 

seja, um sistema metodológico, cujo corpo é considerado um objeto a ser 

manipulado através de variáveis, implicando algo inteiramente superficial, cercado 

por condicionantes estáticos que determinam suas possíveis apresentações.  

 
O pensamento indutivo ou causal, encerrando a visão ou no tocar ou 
em algum dado de fato a potência de projeção que os habita a todos, 
dissimula-a para nós e torna-nos cegos para a dimensão do 
comportamento que é justamente aquela da psicologia. Em física, o 
estabelecimento de uma lei exige que o cientista conceba a idéia sob 
a qual os fatos serão coordenados, e essa idéia, que não se encontra 
nos fatos, nunca será verificada por uma experiência crucial, ela será 
sempre apenas uma provável. Mas ela ainda é uma idéia de um ele 
causal no sentido de uma relação de função e variável. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 170)  

  

 Diante de tais premissas, Merleau-Ponty (2011) descreve que o corpo não 

pode ser reduzido a essas concepções do método indutivo, da causalidade linear, 

pois este (o corpo) segundo seu referencial ideológico é objeto, sujeito, detentor de 
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potenciais de ação que geram diversas possibilidades de sentidos e significados.  

Ratificando o corpo como representação existencial do ser, que se movimenta para o 

mundo, faz parte dele e estabelece suas relações interativas.  

Se ele deixa de se definir pelo ato de significar, ele volta a cair na 
condição de coisa, a coisa sendo justamente aquilo que não conhece, 
aquilo que repousa em uma ignorância absoluta de si e do mundo, 
aquilo que por conseguinte não é um “si” verdadeiro, quer dizer, um 
“para si”, e só tem a individualização espaço-temporal, a existência em 
si. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 172) 
 

 Portanto, caso se limite a temática do corpo apenas nestas duas linhas de 

pensamento, ou seja, a fisiológica ou psicológica, os movimentos abstratos e 

concretos gerados por estas, serão representativos nas discussões voltadas 

exclusivamente ao comportamento do ser humano, não se configurando a integração 

deste ser, em sua existência e potencial de exploração do mundo que está a sua 

frente. 

Na medida em que o corpo é definido pela existência em si, ele 
funciona uniformemente como um mecanismo; na medida em que a 
alma é definida pela pura existência para si, ela só conhece os objetos 
desdobrados diante de si. A distinção entre o movimento abstrato e o 
movimento concreto não se confunde portanto com a distinção entre o 
corpo e a consciência, ela não pertence a mesma dimensão reflexiva, 
ela só tem lugar na dimensão do comportamento. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 175). 

 
 O corpo próprio em suas inúmeras maneiras de percepção, como os sentidos 

corporais (a visão, audição, olfato, paladar, tato ou sinestésicos) ratifica a importância 

de sua utilização como meio exploratório do mundo, favorecendo a construção das 

interpretações do ser humano, pois este antes de conceituar, necessita perceber, 

sentir, para posteriormente descrever tais sensações.   

Se o sujeito normal compreende imediatamente que a relação do olho 
à visão é a mesma que a relação do ouvido a audição, é porque o 
olho e o ouvido lhe são imediatamente dados como meios de acesso 
a um mesmo mundo, é porque ele tem a evidencia antepredicativa de 
um mundo único, de modo que a equivalência entre os “órgãos dos 
sentidos” e sua analogia se lê nas coisas e pode ser vivida antes de 
ser concebida. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 181) 
 

 Tais fatos podem ser visualizados nas relações sociais estabelecidas com o 

outro, que, além das representações incorporadas e firmadas no meio cultural 

através das ações corporais, são interpretadas em suas especificidades por cada 

sujeito, na medida em que seu vínculo proximal se intensifica.  
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Quando converso com um amigo que conheço bem, cada uma de 
suas expressões e cada uma das minhas incluem, além daquilo que 
elas significam para todo o mundo, uma multidão de referências às 
principais dimensões de seu caráter e do meu, sem que precisemos 
evocar nossas conversações precedentes. (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 182)  
 

 Merleau-Ponty (2011) reflete que os pensamentos adquiridos pelo homem e 

discutidos pela Psicologia não são plenos e fechados, estão em constante 

renovação, devido às novas significações que estes retêm diariamente, seja pelas 

relações sociais ou consigo mesmo. 

 
Da mesma forma, meus pensamentos adquiridos não são uma 
aquisição absoluta; a cada momento eles se alimentam de meu 
pensamento presente, eles me oferecem um sentido, mas eu o 
restituo a eles. De fato, nosso adquirido disponível exprime a cada 
momento a energia de nossa consciência presente. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 182) 
 

 Assim a concepção da consciência, segundo este filósofo, deve fornecer ao 

homem a abertura para novos mundos, novos questionamentos, inquietudes.  

Assim, o adquirido só está verdadeiramente adquirido se é retomado 
em um novo movimento de pensamento, e um pensamento só está 
situado se ele mesmo assume sua situação. A essência da 
consciência é dar-se um mundo dos mundos, quer dizer, fazer existir 
diante dela mesma os seus próprios pensamentos enquanto coisas, e 
ela prova indivisivelmente seu rigor desenhando essas paisagens e 
abandonando-as. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 183) 
 

 Através desses aspectos da consciência, pode-se realizar uma abertura de 

diálogo do sujeito e o objeto, cujas intenções perceptivas se interligam com os 

fatores fisionômicos dos objetos, fazendo-os transparecer em suas significações 

específicas o mundo subjetivo cultural e o próprio de cada sujeito.  

 
Esse diálogo do sujeito com o objeto, essa retomada pelo sujeito do 
sentido esparso no objeto e pelo objeto das intenções do sujeito que é 
a percepção fisionômica, dispõe em torno do sujeito um mundo que 
lhe fala de si mesmo e instala no mundo seus próprios pensamentos. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 185) 
 

 Ancorando-se nesta contextualização epistêmica de diálogo entre o sujeito e 

objeto, estabelecido na vida consciente, Merleau-Ponty (2011) ratifica as suas idéias 

de intencionalidade, envolvendo os parâmetros cognitivos, fisiológicos e perceptivos, 

como se fossem um arco integrado. E esse arco demonstra como essas interações 

são importantes para a existencialidade do ser humano, pois o completam sem 
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hierarquizações de funções, valorizando a historicidade do sujeito ao longo do 

período temporal e espacial, que são ressignificadas a cada momento. 

 
“a vida da consciência – vida cognoscente, vida do desejo ou vida 
perceptiva – é sustentada por um “arco intencional” que projeta em 
torno de nós nosso passado, nosso futuro, nosso meio humano, nossa 
situação física, nossa situação ideológica, nossa situação moral, ou 
antes, que faz com que sejamos situados sob todos estes aspectos. É 
este arco intencional que faz a unidade entre os sentidos, a unidade 
entre os sentidos e a inteligência, a unidade entre a sensibilidade e a 
motricidade” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 190) 
 

 A consciência se propaga em todos os mundos do ser humano, seja voltado 

aos objetos ou para suas relações sociais, mas se envolve com a experiência vivida 

de cada sujeito, assim como seus hábitos motores, que descrevem suas 

expressividades nos movimentos, redimensionando as representações simbólicas. 

 
A consciência projeta-se em um mundo físico e tem um corpo, assim 
como ela se projeta em mundo cultural e tem hábitos: porque ela só 
pode ser consciência jogando com significações dadas no passado 
absoluto da natureza ou em seu passado pessoal, e porque toda 
forma vivida tende para uma certa generalidade, seja a de nossos 
hábitos, seja a de nossas “funções corporais”. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 192)  

 
 Neste intuito da consciência do sujeito, a visão e a ação motora, ou o 

movimento propriamente dito, recebem uma nova forma representativa para o ser 

humano, vinculada a sua existencialidade. A percepção sensorial permite ao homem 

se comunicar com o mundo externo, imprimir suas significações culturais, assim 

como efetuar suas próprias concepções.  

 
A visão e o movimento são maneiras específicas de nos 
relacionarmos a objetos, e, se através de todas essas experiências 
exprime-se uma função única, trata-se do movimento de existência, 
que não suprime a diversidade radical dos conteúdos porque ele os 
liga, não os colocando todos sob a dominação de um “eu penso”, mas 
orientando-os para a unidade inter-sensorial de um “mundo”. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 192) 

 
 Portanto, a consciência e a motricidade não podem ser trabalhadas 

individualmente ou como classes hierárquicas de relevância, porque ambas se 

vinculam ao corpo como meio referencial de interação com o mundo, sendo 

detentoras de intencionalidades. Existe uma reciprocidade de significações 

vinculadas tanto à consciência, que precisa do corpo para seu simbolismo, como o 
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movimento, que para ser apreendido ou adquirido, necessita firmar interações com o 

mundo, e isto se faz com o corpo próprio.  

 
A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. Um 
movimento é aprendido quando o corpo o compreendeu, quer dizer, 
quando ele o incorporou ao seu “mundo”, e mover seu corpo é visar 
às coisas através dele, é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que 
se exerce sobre ele sem nenhuma representação. Portanto, a 
motricidade não é como uma serva da consciência, que transporta o 
corpo ao ponto do espaço que nós previamente nos representamos.  
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 193) 
 

 Neste intuito, a motricidade humana não pode ser vinculada exclusivamente 

às ações da consciência, pois esta se caracteriza através da intencionalidade 

corporal, permitindo ao ser humano construir suas representações simbólicas por 

intermédio das relações estabelecidas com as coisas e outrem.  

A motricidade não sugere que uma consciência dirija um movimento 
que se desdobraria num mundo extenso. Os movimentos de nosso 
corpo não são executados por um “eu” que é exterior a esses 
movimentos. Meus movimentos não são frutos de uma decisão 
puramente mental. Não há uma consciência que anima a motricidade 
do meu corpo. Ela é regida por meu próprio corpo. O movimento já é a 
direção para o mundo realizado pelo corpo. (CAMINHA, 2012, p. 45) 
 

 A intencionalidade motora ou a motricidade descreve que o corpo não está no 

tempo ou no espaço, mas os habita, faz parte destes. O corpo atua com intenções 

próprias no mundo que está diante de si, através de seus movimentos, de suas 

ações gestuais e comportamentais, que se relacionam com outros seres, assim como 

os objetos circundantes, possibilitando a abertura de diferentes sentidos e 

significados a partir das relações estabelecidas. Arquiteta-se, então, a partir das 

concepções da intencionalidade motora, o conceito de horizonte, vinculado à criação 

de diferentes maneiras interpretativas que o ser humano pode apresentar, mediante 

suas experiências vividas através do seu corpo. Sendo estas percepções originadas 

após a ruptura do elemento vivível, projetada no campo simbólico dos signos, que 

são incorporadas e ressignificadas a cada momento vivido, visto que o tempo não 

permanece inerte, assim como espaço que altera suas configurações mediante as 

intervenções do homem e seu meio.  

 
Enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o 
espaço e o tempo não são uma soma de pontos justapostos, nem 
tampouco uma infinidade de relações das quais minha consciência 
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operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo; não estou no 
espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço 
e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca. A amplitude 
dessa apreensão mede a amplitude de minha existência; mas, de 
qualquer maneira, ela nunca pode ser total: o espaço e o tempo que 
habito de todos os lados têm horizontes indeterminados que encerram 
outros pontos de vista. A síntese do tempo assim como do espaço são 
sempre para se recomeçar. A experiência motora de nosso corpo não 
é um caso particular de conhecimento; ela nos fornece uma maneira 
de ter acesso ao mundo e ao objeto. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
194) 
 

 A perspectiva de horizonte funda o corpo na ambiguidade, ou seja, como 

sujeito e objeto nas suas relações com o mundo. O tempo e o espaço se tornam 

elementos intrínsecos nas relações com o corpo, possibilitando novas maneiras de 

enxergar as experiências vividas, mas acima de tudo, centrando em si a 

responsabilidade e originalidade das ações gestuais, com intenções exploratórias no 

meio ao qual pertence, as quais favorecem a aquisição de posicionamentos frente ao 

desconhecido, de maneira voluntária, sem determinismos. 

Por meio dos movimentos voluntários, o ser humano cria um modo de 
vida indeterminado. Um horizonte inesperado nasce de seus 
movimentos, criando um campo de imprevisibilidade no seu agir. O 
corpo humano não é apenas localizado no espaço, mas habita o 
espaço, construindo uma espacialidade corpórea. Ela não se desloca, 
exclusivamente, no espaço à mercê das leis mecânicas. Ele busca 
situar-se intencionalmente na espacialidade em que habita. O corpo 
humano não vive apenas uma termporalidade marcada pelo contínuo 
presente. Ele experimenta uma temporalidade vivida, que cria 
horizontes indeterminados ou abertos, possibilitando movimentos 
possíveis ou virtuais. (CAMINHA, 2012, p. 40) 
 

 A temporalidade, conforme visualizado, está presente durante toda 

intencionalidade corporal da motricidade, inclusive na aquisição do movimento, 

proporcionando o despertar e a organização de novas formas exploratórias do 

conhecimento, sendo este mecanismo adicional de significações, baseado nas 

vivências ou práticas que o ser realizou anteriormente e ao qual seu corpo estava 

habituado, ampliando para novos olhares ou campos antes desconhecidos. Portanto, 

a cada nova experiência o corpo mostra novas possibilidades de se movimentar, mas 

relembrando momentos passados.    

 
A cada instante de um movimento, o instante precedente não foi 
ignorado, mas está como que encaixado no presente, e a percepção 
presente consiste em suma em reaprender, apoiando-se na posição 
atual, a série das posições anteriores que se envolvem umas às 
outras. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 194) 
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 A representação do esquema corporal, envolvendo-se no tempo e espaço, 

não pode mais assumir as posturas objetivas, diante o cenário perceptivo que se 

encontra situado, mas relacionando com os objetos presentes, integrando-os com 

eles e ampliando seus potenciais de ações motoras, uma vez que “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 

objetos ou de nossos gestos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 199). 

 O esquema corporal representa o ser humano em sua existência, presente em 

um mundo por intermédio de seu corpo, que exprime em seus movimentos o sujeito 

perceptivo de suas ações, “nesse sentido, o esquema corporal é a maneira de 

exprimir que o corpo está no mundo, não como coisa, objeto ou ideia, mas como 

presença viva, em movimento” (NÓBREGA, 2009, p. 69). 

 Com isso, a presença e/ou participação de alguns objetos (bengalas, cadeira 

de rodas, braços mecânicos) são fundamentais e/ou essenciais nas relações 

estabelecidas pelo ser humano. Esses objetos, de acordo com o tempo, inserem-se 

no esquema corporal do indivíduo, promovendo uma interação entre o sujeito e este 

objeto, que possibilita a ampliação da percepção exploratória do mundo que o cerca, 

favorecendo os potenciais de ação da motricidade. Desse modo, “a bengala do cego 

deixou de ser para ele um objeto, ela não mais é percebida por si mesma, sua 

extremidade transformou-se em zona sensível, ela aumenta a amplitude e o raio de 

ação do tocar, tornou-se o análogo de um olhar” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 198). 

 Os hábitos motores, ou a motricidade, no ser humano, revela sua importância 

nas experiências vividas, na historicidade do sujeito, sendo o corpo a forma de 

compreensão e ligação com o mundo.  

 
Mas justamente o fenômeno do hábito convida-nos a remanejar nossa 
noção do “compreender” e nossa noção do corpo. Compreender é 
experimentar o acordo entre aquilo que visamos e aquilo que é dado, 
entre a intenção e a efetuação – e o corpo é nosso ancoradouro em 
um mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 200) 
 

 Portanto, a motricidade representa o entrelaçamento de diferentes campos 

epistêmicos (intelectual, motor e simbólico), visto que o corpo expressa suas 

intenções próprias baseadas nas percepções oriundas com o meio.  
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Na motricidade, não há separação entre a significação intelectual, 
simbólica e a significação motora, entre o dado sensível e o 
entendimento. O corpo não é um meio intermediário entre o mundo 
exterior e a consciência, mas possui uma inteligibilidade, uma 
intenção, um sentido de totalidade que se manifesta no movimento e 
no entendimento simultaneamente, numa palavra, motricidade. 
(NÓBREGA, 2009, p. 70).   

  

 O corpo deve ser considerado como o meio que o ser humano possui para se 

comunicar com o mundo a sua frente, uma vez que “o corpo é o veículo do ser no 

mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-

se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 122). Visualizando também o corpo como expressivo de significados para o 

meio no qual se situa e interage com outros seres e objetos, rompendo com as 

percepções apenas concretas e partindo para o campo das representações 

simbólicas.  

 
Mas nosso corpo não é apenas um espaço expressivo entre todos os 
outros. Este é apenas o corpo constituído. Ele é a origem de todos os 
outros, o próprio movimento de expressão, aquilo que projeta as 
significações no exterior dando-lhes um lugar, aquilo que faz como 
que elas comecem a existir como coisas, sob nossas mãos, sob 
nossos olhos. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 202) 

 
 Portanto, as percepções corporais (visuais, táteis, entre outras) não deveriam 

ser enquadradas em categorias separadas, pois cada uma delas é ratificada no 

corpo, que expressa suas significações, “não traduzo os “dados do tocar” para“ a 

linguagem da visão” ou inversamente, não reúno as partes de meu corpo uma a uma; 

essa tradução e essa reunião estão feitas de uma vez por todas em mim; elas são 

meu próprio corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 207). 

 Diante de tais explanações, voltadas às percepções, ao sensível, se constrói 

um arquétipo denominado corpo próprio. Sendo este enraizado pela motricidade 

corporal, ou seja, os hábitos motores e perceptivos constitutivos no corpo, fundidos 

no tempo e espaço, estabelecendo, portanto, contato direto com um mundo 

constituído, porém enigmático. E as relações estabelecidas com o meio são 

interpretadas por cada ser, de acordo com sua história, suas atitudes violentas de se 
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situar no mundo, criando ou ressignificando novos sentidos epistemológicos, outras 

maneiras de interpretar o vivido, se fazer existencial nas ações.  

 Portanto, o elemento sensível refere-se ao caminho que deveria ser seguido 

para ratificar a existencialidade do ser humano cognoscente, possibilitando através 

de seu corpo expressivo a apropriação de diferentes percepções, cujo tempo e 

espaço as condicionaram para novas maneiras de olhar o mundo ao qual se 

pertence.  

 
Resgatar o sensível é corporeidade, síntese da existência humana 
que, situada no tempo e no espaço, é limitada, porém com condições 
para a superação; já que é próprio do homem não apenas criar, mas 
recriar as estruturas que criou, reinventá-las. (NÓBREGA, 2009, p. 58) 
 

 De acordo com o elemento sensível, o corpo poderia ser comparado às artes 

(quadros, poemas, romances), pois possibilitam diferentes maneiras de perceber o 

mundo de acordo com cada sujeito, mostrando como este ser consegue visualizar o 

que está em sua volta, ampliando suas representações simbólicas, que se encontram 

abertas e inacabadas, pois a cada momento estamos propícios a incorporar novos 

hábitos, por intermédio da motricidade, do corpo. 

Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à 
obra de arte. A análise da obra de Cézanne, se não vi seus quadros, 
deixa-me a escolha entre vários Cézannes  possíveis, e é a percepção 
dos quadros que me dá o único Cézanne existente, é nela que as 
análises adquirem seu sentido pleno. O mesmo acontece com um 
poema ou com um romance, embora eles sejam feitos de palavras. 
Sabe-se que um poema, se comporta uma primeira significação, 
traduzível em prosa, leva no espírito do leitor uma segunda existência 
que o define enquanto poema. Assim como a fala significa não apenas 
pelas palavras, mas ainda pelo sotaque, pelo tom, pelos gestos e pela 
fisionomia, e assim como esse suplemente de sentido revela não mais 
os pensamentos daquele que fala, mas a fonte de seus pensamentos 
e sua maneira de ser fundamental, da mesma maneira a poesia, se 
por acidente é narrativa e significante, essencialmente é uma 
modulação da existência. Ela se distingue do grito porque o grito 
utiliza nosso corpo tal como a natureza o deu a nós, quer dizer, pobre 
em meios de expressão, enquanto o poema utiliza a linguagem, e 
mesmo uma linguagem particular, de forma que a modulação 
existencial, em lugar de dissipar-se no instante mesmo em que se 
exprime, encontra no aparato poético o meio de eternizar-se. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 208) 
 
 

 O foco na experiência vivida, a historicidade ou facticidade, como algo 

significativo na filosofia do corpo, é contínua em Merleau-Ponty (2011), pois antes do 



134 

 

conhecimento científico defendia vivamente que as relações estabelecidas eram 

primordiais para início do processo de aprendizagem, “É preciso que reencontremos 

a origem do objeto no próprio coração de nossa experiência, que descrevamos a 

aparição do ser e compreendamos como paradoxalmente há, para nós, o em si” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109). E estas vivências ocorridas entre os seres 

humanos e/ou com objetos são mediadas em mundo natural, já é existente 

independentemente de minhas atuações nele, mas que as ações corporais, ou 

hábitos motores e perceptivos, encontram, em seu espaço, formas de adquirir e 

atribuir sentidos em suas percepções. Nas palavras do autor, “com efeito, o mundo 

natural se apresenta como existente sem si para além de sua existência para mim, o 

ato de transcendência pelo qual o sujeito se abre a ele arrebata-se a si mesmo e nós 

nos encontramos em presença de uma natureza que não precisa ser percebida para 

existir” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 213).  

 Estas percepções (motoras, cognitivas, sensitivas), que embasam as questões 

do esquema corporal, do corpo próprio, fazem com que Merleau-Ponty (2011) remeta 

em suas observações à elaboração e construção de apontamentos dissertativos, 

referentes às funções do corpo à afetividade, das relações que o sujeito estabelece 

de desejo e/ou amor com objetos e/ou outro ser; desenvolvendo assim a temática do 

corpo e a sexualidade.  

 Mas essas interpretações a respeito da sexualidade, apresentadas como 

eróticas, não devem ser reduzidas ao aspecto do cogito, das idéias, visto que o corpo 

é detentor de uma intencionalidade em suas ações, atitudes e formas de se 

expressar, através de sua motricidade. Sendo assim o corpo, se lança ao mundo 

(que já é existente), vivencia experiências (constitui-se como histórico), mobilizando 

seus potencias de ação de acordo com suas significâncias; propiciando a 

sexualidade, o despertar para outro corpo, que não se limita a zonas corporais 

específicas, descaracterizando os automatismos orgânicos.   

 
A percepção erótica não é um cogitatio que visa um cogitatum; 
através de um corpo, ela visa um outro corpo, ela se faz no mundo e 
não em uma consciência. Um espetáculo tem para mim uma 
significação sexual não quando me apresento, mesmo confusamente, 
sua relação possível aos órgãos sexuais ou aos estados de prazer, 
mas quando ele existe para meu corpo, para essa potência sempre 
prestes a armar os estímulos dados em uma situação erótica, e a 
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ajustar a ela uma conduta sexual. Há uma “compreensão” erótica que 
não é da ordem do entendimento, já que o entendimento compreende 
percebendo uma experiência sob uma idéia, enquanto o desejo 
compreende cegamente, ligando um corpo a um corpo. Mesmo com a 
sexualidade, que todavia durante muito tempo passou pelo tipo da 
função corporal, nós lidamos não com um automatismo periférico, mas 
com uma intencionalidade que segue o movimento geral da existência 
e que inflete com ela. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 217) 

    
  As percepções eróticas estão vinculadas às funções da Libido ou Eros, sendo 

estas as estimuladoras dos potenciais de ação do ser, dos comportamentos da 

motricidade, construindo os sentidos para cada sujeito, ou seja, formas de ser no 

mundo, mediante a historicidade individual internalizado no advento do tempo.  

 

É preciso que exista imanente à vida sexual, uma função que 
assegure seu desdobramento, e que a extensão normal da 
sexualidade repouse sobre as potências internas do sujeito orgânico. 
É preciso que exista um Eros ou uma Libido que animem um mundo 
original, dêem valor ou significação sexuais aos estímulos exteriores e 
esbocem, para cada sujeito, o uso que ele fará de seu corpo objetivo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 215) 

 

 O corpo constrói um esquema sexual a partir das interações estabelecidas no 

mundo, que não são apenas objetivas, pois descrevem fisionomias, gestos, estes 

apresentam um sentido corporal para cada sujeito. 

 
No normal, um corpo não é percebido apenas com um objeto 
qualquer, essa percepção objetiva é habitada por uma percepção 
mais secreta: o corpo visual é subtendido por um esquema sexual, 
estritamente individual, que acentua as zonas erógenas, desenha uma 
fisionomia sexual e reclama os gestos do corpo masculino, ele mesmo 
integrado a essa totalidade afetiva. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 215) 

 
 A sexualidade do ser humano é algo existencial, constituída de 

intencionalidades, cujas experiências proporcionam ao sujeito diversas análises 

interpretativas, como fecundidade e vitalidade, pautadas na sensibilidade das 

interações provenientes com o mundo.  

 
Ao mesmo tempo, nós redescobrimos a vida sexual como uma 
intencionalidade original e as raízes vitais da percepção, da 
motricidade e da representação, fazendo todos esses “processos” 
repousarem em um “arco intencional” que inflete no doente e que, no 
normal, dá à experiência o seu grau de vitalidade e de fecundidade. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 218) 
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 Merleau-Ponty (2011), ao analisar as questões sobre sexualidade e o sujeito, 

insere em seus textos, a abordagem fundamental, do filósofo e psicanalista Freud. 

Segundo o autor, Freud reconhecia que todo ato humano era envolvido de um 

sentido, assim como os gestos e atitudes não poderiam se restringir apenas aos 

aspectos cognitivos. Para Freud, a sexualidade definia a história do homem, por 

intermédio de suas experiências, propagando o seu jeito de ser. A sexualidade, 

portanto, estava representada na existência plena do sujeito. Nesse contexto de 

plenitude dito por Freud, Merleau-Ponty (2011) propõe a atribuição de outra vertente 

para a temática da existência, na qual a sexualidade não se encontrava presente em 

todos os momentos vivenciados pelo ser humano. Para incitar tais considerações, o 

autor descreve o entrelaçamento e o envolvimento da existência biológica e humana, 

que ocorrem antes mesmo das relações sociais estabelecidas com outros sujeitos 

e/ou objetos, e que não se enquadram nas discussões da sexualidade.  

 
Enfim, dizíamos a pouco que a existência biológica está engrenada na 
existência humana e nunca é indiferente ao seu ritmo próprio. Isso 
não impede, acrescentaremos agora, que “viver” (leben) seja uma 
operação primordial a partir da qual se torna possível “viver” (erbelen) 
tal ou tal mundo, e que devamos nos alimentar e respirar antes de 
perceber e de ter acesso à vida de relação, ser para as cores e para 
as luzes pela visão, para os sons pela audição, para o corpo do outro 
pela sexualidade, antes de ter acesso à vida de relações humanas. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.221) 

 

 Merleau-Ponty (2011) reforça a idéia que o corpo é o meio de existência do 

ser humano, que incorpora constantemente novas significações, as quais são 

retificadas e apreendidas, ou seja, habitadas por essas percepções a cada momento 

de experiência vivida, da historicidade; tais considerações podem ser equivalentes às 

da linguagem, que são formas expressivas de aquisição e incorporação de sentidos. 

Contudo deve-se focar que, em ambos os contextos, as expressões não se 

distinguem do que são expressos, ambos atuam em conjunto, ratificando a presença 

do ser no mundo.  

 

Pode-se dizer que o corpo é “a forma escondida do ser próprio” ou, 
reciprocamente, que a existência pessoal é a retomada e a 
manifestação de um dado ser em situação. Portanto, se dizemos que 
a cada momento o corpo exprime a existência, é no sentido em que a 
fala exprime o pensamento. Para aquém dos meios de expressão 
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convencionais, que só manifestam meu pensamento ao outro porque, 
em mim como nele, já estão dadas significações para cada signo, e 
que nesse sentido não realizam uma verdadeira comunicação, é 
preciso reconhecer, veremos, uma operação primordial de significação 
em que o expresso não existe separado da expressão e em que os 
próprios signos induzem seu sentido no exterior. É dessa maneira que 
o corpo exprime a existência total, não que ele seja seu 
acompanhamento exterior, mas porque a existência se realiza nele. 
Esse sentido encarnado é o fenômeno central do qual corpo e espirito, 
signo e significação são momentos abstratos. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 229) 

 

 O filme “O livro de cabeceira” – 1996 expressa sensivelmente à utilização do 

corpo próprio como principal meio de linguagem para se comunicar com o mundo, 

através das pinturas corporais. Fatos estes baseados na tradicional cultura japonesa 

da década de 70, a qual, por intermédio da jovem Nagiko (personagem principal), 

perpetua a historicidade de sua família ao veicular o corpo como local propagador 

dos rituais vigentes. Nesse intuito, Nagiko percebe a importância do corpo como 

campo simbólico, aproximando-o da literatura, assim como dos prazeres da carne, 

pois, para conseguir seu objetivo de publicar livros, precisou realçar sua sexualidade 

corporal através das intencionalidades gestuais, utilização de vestimentas e 

perfumes específicos, para assim atrair e fascinar as pessoas ao seu redor, 

conduzindo-as para a realização de seus interesses pessoais.  

 Detendo a atenção dos seus semelhantes por intermédio do seu esquema 

corporal repleto de significações, consegue elaborar treze livros, baseados nas 

experiências vividas que deteve e que foram apreendidas por seu corpo, sendo 

alguns intitulados: Traído, Silêncio, Amante, Segredos, Falsos inícios, Livro dos 

mortos, entre outros. Ressalta-se que suas obras inscritas em corpos humanos nos 

remetem à expressividade tanto subjetiva como objetiva do ser humano, permitindo 

que suas singularidades se façam existentes e atuantes nas ações perceptivas com 

o seu meio, entrelaçando-se com os adventos temporais e espaciais que o cercam. 

  

 Nota-se com isso que as convicções do pensamento de Nagiko são baseadas 

nas percepções corporais estabelecidas de acordo com seus vínculos com o outro e 

a cultura vigente em sua sociedade, denotando a subjetividade do ser humano nas 

diferentes maneiras de ser no mundo. 
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 Portanto, o corpo habitualmente está aberto a novas percepções, que 

proporcionarão a incorporação de novos sentidos e significados de acordo com as 

experiências vividas, pois o mundo propicia ao corpo atos violentos de se se 

expressar, ou seja, atitudes intencionais que despertam e  convidam este corpo a 

exploração do meio ao qual está inserido, fazendo com que este (corpo) o habite, 

despertando através de sua sensorialidade novos potenciais aquisitivos de 

representações simbólicas.  

 
Mesmo se me observo na experiência de meu corpo e na solidão das 
sensações, não chego a suprimir toda referência de minha vida a um 
mundo, a cada instante alguma intenção brota novamente em mim, 
mesmo que seja em direção aos objetos que me circundam e caem 
sob meus olhos, ou em direção aos instantes que sobrevêm e 
impelem para o passado daquilo que acabo de viver. Nunca me torno 
inteiramente uma coisa no mundo, falta-me sempre a plenitude da 
existência como coisa, minha própria substância foge de mim pelo 
interior e alguma intenção sempre se esboça. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.228) 
 

 Mas este mesmo corpo que se encontra aberto às experiências (que o mundo 

disponibiliza) pode se fechar nele mesmo, limitando e/ou recusando o acesso às 

percepções sensitivas as quais poderiam vivenciar. Esse processo ressalta a 

existencialidade no corpo, como foi apresentado anteriormente, que permite ou não a 

interação com outros sujeitos e/ou objetos, mediante sua abertura de caráter 

exploratório em relação ao mundo em que está situado, sendo este aspecto iminente 

quanto às intencionalidades corporais.   

 
No próprio instante em que vivo no mundo, em que me dedico aos 
meus projetos, a minhas ocupações, a meus amigos, a minhas 
recordações, posso fechar os olhos, estirar-me, escutar meu sangue 
que pulsa em meus ouvidos, fundir-me a um prazer ou a uma dor, 
encerrar-me nesta vida anônima que subtende minha vida pessoal. 
Mas, justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu corpo é 
também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em situação. O 
movimento da existência em direção ao outro, em direção ao mundo 
pode recomeça, assim como um rio degela. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 227)  
 

 E essas aberturas e/ou restrições ao mundo são estabelecidas através do 

corpo, de sua motricidade, que descobrem a cada experiência vivida, novas 

representações simbólicas, visto que a cada momento surgem diferentes aquisições 

de aprendizagens nas relações com o meio. 
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Apreendo o mundo com o corpo, mas essa apreensão é sempre uma 
síntese inacabada, formada pelas perspectivas da situação vivida. 
Essa forma de apreensão é reconhecida como originária, não se 
referindo a uma representação puramente intelectual, mas a uma 
função motora, regida pela motricidade. (NÓBREGA, 2009, p. 69) 
 

 O ser humano, seu corpo, suas percepções sensitivas, enfim, a sua existência 

é definida então pelas suas experiências vividas, as quais são atribuídas de sentidos, 

quando estas (experiências) se tornam relevantes para o sujeito. Ou seja, quando 

este corpo se encontra aberto para estas percepções, que são possuidoras de 

intencionalidade, as quais as atitudes revelam ações da historicidade do ser, “Tudo 

aquilo que somos, nós o somos sobre a base de uma situação de fato que fazemos 

nossa, e que transformamos sem cessar por uma espécie de regulagem que nunca é 

uma liberdade incondicionada” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 236).  

 Merleau-Ponty (2011) reitera a afirmativa do corpo sexuado, mas que esta 

sexualidade remete-se a certas percepções corporais, que são constituídas de 

significações para seus sujeitos, firmadas no corpo próprio, designado na 

existencialidade do ser. Contudo as questões da sexualidade não estão presentes 

em toda atmosfera do ser humano, na sua totalidade; esta adquire uma posição e/ou 

postura que ratifica as premissas do corpo como meio ou veículo que se propaga ao 

mundo. Os gestos, comportamentos, atitudes, no discurso da sexualidade são 

detentoras de uma intencionalidade que se estende para as esferas motoras, 

cognitivas e sensitivas, pois o corpo incorpora e denota seus significados as 

percepções, efetuando as leituras dos momentos vividos, ampliando a gama de 

sentidos, despertando novos interesses no sujeito. Afinal, o corpo vive, habita o 

lugar, seu espaço, o tempo que está inserido.  O corpo carrega consigo sua história 

marcada pelos acontecimentos que refletem quem realmente nós somos, 

demonstrando que a qualquer instante, de acordo com a situação, podemos estar 

abertos ou fechados para vivenciá-la, pois ninguém está isento ou perdido para 

novas representações de experiências.  

 
Porque nosso corpo é para nós o espelho do nosso ser, senão porque 
ele é um eu natural, uma corrente de existência dada, de forma que 
nunca sabemos se as forças que nos dirigem são as suas ou as 
nossas – ou antes elas nunca são  inteiramente nem suas nem 
nossas. Não existe ultrapassamento da sexualidade, assim como não 
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há sexualidade fechada sobre si mesma. Ninguém está a salvo e 
ninguém está inteiramente perdido. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
236). 
 

Refletindo sobre essas concepções oportunizadas nas experiências vividas, 

Merleau-Ponty (2011) propaga a discussão do corpo no âmbito da expressão e da 

fala, possibilitando nesse diálogo a ratificação, ainda mais preponderante, das 

interações estabelecidas no ser com o seu meio, na intencionalidade de seus 

potenciais de ação, rompendo com os parâmetros clássicos do dualismo, 

“procurando descrever o fenômeno da fala e o ato expresso de significação, 

poderemos ultrapassar definitivamente a dicotomia entre o sujeito e o objeto” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 237).  

O ato da fala (pronunciamento das palavras), conforme as psicologias 

empiristas ou mecanicistas e as psicologias intelectuais apresentam, é exercido em 

terceira pessoa, não contendo em sua essência uma intencionalidade de ação, ou 

seja, as palavras ilustram apenas automatismos confeccionados pelas causalidades 

lineares ou psíquicas.  

 
O sentido das palavras é considerado como dado com os estímulos 
ou com os estados de consciência que se trata de nomear, a 
configuração sonora ou articular da palavra é dada com os traços 
cerebrais ou psíquicos, a fala não é uma ação, não manifesta 
possibilidades interiores do sujeito: o homem pode falar do mesmo 
modo que a lâmpada elétrica pode tornar-se incandescente. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 238).  

 
Merleau-Ponty (2011) propõe em suas observações que a fala, representada 

pelas linguagens das palavras, não deveria ser condicionada por limitações 

conceituais. As palavras são detentoras de uma atitude, que envolvem o ser em uma 

experiência vivida, podendo estar relacionada aos interesses afetivos ou vitais de sua 

existência, portanto precisam ser vividas ou habitadas para encontrarem suas 

interpretações próprias, “ é sob a condição de que o sujeito possa ignorar-se como 

pensamento universal e apreender-se como fala, e de que a palavra, longe de ser o 

simples signo dos objetos e das significações, habite as coisas e veicule as 

significações” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 242). 

É nesse processo de ramificações conceituais, referentes aos 

desdobramentos dos sentidos das palavras e suas intencionalidades, que as 
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relações sociais se fazem presentes na colaboração destes momentos. Pois ao 

direcionarmos para o mundo, através do nosso corpo próprio, estamos propícios, 

naturalmente, ao contato com outros seres humanos, diferentes culturas, 

estabelecendo  diálogos com estes através das palavras, que se fazem ser 

compreendidas através da linguagem; proporcionando novas formas de 

pensamentos, ou seja, a construção e reconstrução de conceitos adquiridos.  

 
O fato é que temos o poder de compreender para além daquilo que 
espontaneamente pensamos. Só podem falar-nos uma linguagem que 
já compreendemos, cada palavra de um texto difícil desperta em nós 
pensamentos que anteriormente nos pertenciam, mas por vezes 
essas significações se unem em um pensamento novo que as 
remaneja a todas, somos transportados para o centro do livro, 
encontramos a sua fonte. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 243) 
 

A linguagem ou linguisticidade, conforme Machado (2010), remete a uma das 

maneiras que o homem tem de se expressar no mundo sensível, interagir com o 

outro, construir novas interpretações simbólicas das experiências vividas, ou seja, 

firmar o ser humano em sua existencialidade, entrelaçando-o com a cultura inerente.  

A linguisticidade é o âmbito existencial do dizer, da linguagem da 
palavra falada e escrita; é o modo que sofistica (e brutaliza, muitas 
vezes) as trocas, intercâmbio, diálogo: comunicação entre adultos e 
crianças. Os sons, palavras, canto, grito e sussurro, bem como o 
silêncio, fazem ver a expressão humana do mundo vivido. A 
linguisticidade tem âncoras na língua pátria, na língua mãe de cada 
um de nós e, portanto, é um traço muito especial da cultura humana. 
(MACHADO, 2010, p. 45) 
 

Nota-se que para a linguagem promover a convergência de pensamentos 

entre os sujeitos, é preciso que ocorra entre as partes uma incorporação da fala do 

outro, o viver de seus pensamentos, de suas interpretações conceituais, ou seja, 

uma reflexão de sua maneira existencial no mundo (mesmo que parcialmente); 

incorporando nesse contexto as representações gestuais, que são imanentes ao ser 

em seu meio.  

 
Portanto, existe uma retomada do pensamento do outro através da 
fala, uma reflexão no outro, um poder de pensar segundo o outro que 
enriquece nossos pensamentos próprios.  Aqui, é preciso que o 
sentido das palavras finalmente seja induzido pelas próprias palavras 
ou, mais exatamente, que sua significação conceitual se forme por 
antecipação a partir de uma significação gestual que, ela, é imanente 
a ela. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 243).  
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Com esta apropriação de habitar as concepções do outro nas relações sociais, 

Merleau-Ponty (2011) menciona em suas análises a presença de um pensamento na 

fala, sendo este não limitado, nem ilustrado por representações, mas atuando em 

conjunto com a fala. Nessa linha de raciocínio, o filósofo realiza um comparativo 

entre as palavras e as representações de movimento, sendo que ambas não 

precisam ser configuradas conceitualmente, mas devem se deter na consciência de 

sua existência e potencialidades de ação no meio circulante, do ser no mundo 

sensível, que se representa e constitui em seu corpo.  

 
Reporto-me à palavra assim como minha mão se dirige para o lugar 
de meu corpo picado por um inseto; a palavra é um certo lugar de 
meu mundo linguístico, ela faz parte de meu equipamento, só tenho 
um meio de representá-la para mim, é pronunciá-la, assim como o 
artista só tem um meio de representar-se a obra na qual trabalha: é 
preciso que ele a faça. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 246) 
 

Deve-se ressaltar que o corpo encontra-se entrelaçado à memória, sendo que 

essa memória volta-se para a abertura do tempo, entre o passado e o presente. Isto 

proporciona ao corpo (considerado como meio de contato com o mundo) a aquisição 

e reformulação de suas atitudes intencionais, mediadas através das experiências 

vividas na temporalidade e espacialidade humana, incorporando novas significações, 

pois o corpo é a expressão natural do ser humano no mundo.  

 

Só se compreende o papel do corpo na memória se a memória é não 
a consciência constituinte do passado, mas um esforço para reabri o 
tempo a partir das implicações do presente, e se o corpo, sendo nosso 
meio permanente de “tomar atitudes” e de fabricar-se assim 
pseudopresentes, é o meio de nossa comunicação com o tempo, 
assim como o espaço. A função do corpo na memória é aquela 
mesma função de projeção que já encontramos na iniciação cinética: 
o corpo converte uma certa essência motora em vociferação, 
desdobra o estilo articular de uma palavra em fenômenos sonoros, 
desdobra em panorama do passado a atitude antiga que ele retoma, 
projeta uma intenção de movimento em movimento efetivo, porque ele 
é um poder de expressão natural. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 246) 
  

 

Portanto a palavra e a fala devem ser inseridas no contexto de participação 

efetiva do ser humano no mundo sensível que o permeia, ou seja, fazer de suas 

significações relevantes para seu corpo.  
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É preciso que, de uma maneira ou de outra, a palavra e a fala deixem 
de ser uma maneira de designar o objeto ou o pensamento para se 
tornarem a presença desse pensamento no mundo sensível e, não 
sua vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.247). 
 

 

Verifica-se uma significação existencial, no ímpeto afetivo, na palavra e no ato 

de falar, que representa uma apropriação de suas considerações epistêmicas, 

possibilitando o surgimento de novos olhares perceptivos e sensitivos.   

Isso ocorre então porque a fala ou as palavras trazem uma primeira 
camada de significação que lhes é aderente e que oferece o 
pensamento enquanto estilo, enquanto valor afetivo, enquanto mímica 
existencial antes que como enunciado conceitual. Descobrimos aqui, 
sob a significação conceitual das falas, uma significação existencial 
que não é apenas traduzida por elas, mas que as habita e é 
inseparável delas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 247) 
 

Merleau-Ponty (2011) retrata que a expressividade da linguagem no ser 

humano atinge o seu êxito quando rompe as barreiras limitadoras impostas pelos 

habituais conceitos, transcendendo os significados restritos que lhe foram atribuídos, 

adquirindo novas dimensões epistemológicas, que são configuradas quando o sujeito 

possibilita a si mesmo e ao seu corpo, uma abertura para novos campos 

representativos de suas experiências. Assim, o hábito da leitura ou escrita propicia a 

ampliação da existência daquele sujeito (leitor ou escritor) pelas novas categorias 

interpretativas originadas em suas ações.  

 
A operação de expressão, quando é bem-sucedida, não deixa apenas 
um sumário para o leitor ou para o próprio escritor, ela faz a 
significação existir como uma coisa no próprio coração do texto, ela a 
faz viver em um organismo de palavras, ela instala no escritor ou no 
leitor como um novo órgão dos sentidos, abre para nossa experiência 
um novo campo ou uma nova dimensão. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
248)  
 

As artes, em suas relações expressivas, também podem ser inseridas no 

rompimento dos determinismos, assim como o escritor e/ou leitor nos livros, pois 

proporcionam ao mundo, considerado aberto e inacabado, o que está 

intrinsecamente vinculado à expressão e ao pensamento de todos os presentes. 

Seus representantes que podem ser cantores, poetas, pintores ou escritores habitam 

suas ações motrizes, incorporando certos estilos de vidas, aspectos emocionais, 

maneiras de ser e agir; e, por intermédio de suas intencionalidades atitudinais, 
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provocam e incendeiam aos outros sujeitos integrantes do seu meio circundante, o 

despertar para novos sentidos simbólicos.  

A expressão estética confere a existência em si àquilo que exprime, 
instala-o na natureza como uma coisa percebida acessível a todos ou, 
inversamente, arranca os próprios signos – a pessoa do ator, as cores 
e a tela do pintor – de sua existência empírica e os arrebata para um 
outro mundo. Ninguém contestará que aqui a operação expressiva 
realiza ou efetua a significação e não se limita a traduzi-la. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 248) 
 

Esses movimentos comunicativos, expostos nas artes, literatura, representam 

a abertura da existencialidade no homem, cuja aquisição cultural disponibilizada no 

mundo possibilita novos atos gestuais, diferentes maneiras interpretativas de suas 

explorações em seu meio social.  

 
A nova intenção significativa só se conhece a si mesma recobrindo-se 
de significações já disponíveis, resultado de atos de expressão 
anteriores. As significações disponíveis entrelaçam-se repentinamente 
segundo uma lei desconhecida, e de uma vez por todas um novo ser 
cultural começou a existir. Portanto o pensamento e a expressão 
constituem-se simultaneamente, quando nossa aquisição cultural se 
mobiliza a serviço dessa lei desconhecida, assim como nosso corpo 
repentinamente se presta a um gesto novo na aquisição do hábito. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 249. 
 

Nesse contexto, o autor propõe a relevância das interações sociais, do contato 

entre sujeitos, que se faz pelas intencionalidades comunicativas, quando um corpo 

disponibiliza ao outro, através dos seus gestos e falas, o seu modo de ser e existir, 

oriundo de suas experiências vividas. 

 
Não é com representações ou com um pensamento que em primeiro 
lugar eu comunico, mas com um sujeito falante, com um certo estilo 
de ser e com o “mundo” que ele visa. Assim como a intenção 
significativa que pôs em movimento a fala do outro não é um 
pensamento explicito, mas uma certa carência que procura preencher-
se, da mesma maneira a retomada dessa intenção por mim não é uma 
operação de meu pensamento, mas uma operação sincrônica de 
minha própria existência, uma transformação de meu ser. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 249) 
 

Neste sentido de relevância da comunicação social, Merleau-Ponty (2011) 

expressa sua preocupação perante o homem, que vem se tornando superficial nas 

compreensões expressivas e comunicativas às quais está propenso a situar-se, 

descaracterizando-as em sua significância no contato com o mundo, com outros 
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sujeitos.  Diante desta observação, o autor afirma que a fala é um gesto detentor de 

sentidos a serem interpretados, incorporando na aquisição do mundo. 

Nossa visão sobre o homem continuará a ser superficial enquanto não 
remontarmos a essa origem, enquanto não reencontrarmos, sob o 
ruído das falas, o silêncio primordial, enquanto não descrevermos o 
gesto que rompe esse silêncio. A fala é um gesto, e sua significação 
um mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 250)  

 

Ao posicionar a fala como um gesto, procura-se descrever como este (o gesto) 

representa uma das principais maneiras de expressão do ser humano, pois ele o 

incorpora, fazendo parte de sua consideração existencial. O gesto da fala demonstra 

as intencionalidades dos sujeitos encarnados, cujas ações e atitudes 

comportamentais em suas interações ramificam a criação de novos núcleos 

interpretativos, coniventes com suas experiências vividas. A compreensão da fala 

como gesto se faz mediante o provimento da apreensão corporal, pelos seus 

aspectos perceptivos, das representações ilustradas no mundo, geradas em contato 

com outros sujeitos ou objetos. O corpo próprio, seu esquema corporal, entrelaça ao 

mundo vigente, o sente, o vive, o significa em suas potencialidades, estrutura a 

identidade do ser. 

 
É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu 
corpo que percebo “coisas”. Assim “compreendido”, o sentido do gesto 
não está atrás dele, ele se confunde com o mundo que o gesto 
desenha e que por minha conta eu retorno, ele se expõe no próprio 
gesto. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 253) 
 

Por isso que o ser humano, através do gesto da fala, envolve-se com o 

mundo, seguindo seus potenciais de ações que estão abertos para as novas 

percepções e atitudes existenciais, de acordo com suas aquisições simbólicas de sua 

historicidade, das experiências vividas, “não é apenas o gesto que é contingente em 

relação à organização corporal, é a própria maneira de acolher a situação e de vivê-

la” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 256). 

E quando Merleau-Ponty fala em “mundo”, destaca a presença dos mundos 

mentais e culturais que se fazem presente no ser humano, devendo-se ressaltar que 

estes são seres encarnados, detentores de um corpo expressivo que se lança ao 

meio, em suas experiências, adotando certos comportamentos e atitudes, vinculados 

às relações estabelecidas com outros seres e/ou os objetos.  
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O termo “mundo” não é aqui uma maneira de falar: ele significa que a 
vida “mental” ou cultural toma de empréstimo à vida natural de suas 
estruturas, e que o sujeito pensante deve ser fundado no sujeito 
encarnado. O gesto fonético realiza, para o sujeito falante e para 
aqueles que o escutam, uma certa estrutura da experiência, uma certa 
modulação da existência, exatamente como um comportamento de 
meu corpo investe os objetos que me circundam, para mim e para o 
outro, de uma certa significação. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 262) 
 

O corpo representa, portanto, um espaço aberto às novas significações 

interpretativas, pois ao se apropriar de novas sensações vividas no mundo, 

reestrutura seu comportamento e ações habituais da motricidade, “mas é a definição 

do corpo humano apropriar-se, em uma série indefinida de atos descontínuos, de 

núcleos significativos que ultrapassam e transfiguram seus poderes naturais” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 262).  

O corpo e a fala designam as potencialidades que o ser humano apresenta 

para aquisição de novos comportamentos, condutas posturais, sendo estes 

possibilitados pelo inacabamento das significações oriundas da historicidade, do 

tempo e espaço.  

 
É preciso reconhecer então essa potência aberta e indefinida de 
significar – quer dizer, ao mesmo tempo de apreender e de comunicar 
um sentido – como um fato último pelo qual o homem se transcende 
em direção a um comportamento novo, ou em direção ao outro, ou em 
direção ao seu próprio pensamento, através de seu corpo e de sua 
fala. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 263). 
 

Merleau-Ponty (2011) descreve que a fala deveria ser interpretada através do 

entrelaçamento das operações intelectuais e motoras, representando a 

existencialidade do ser, que possui intenção própria quando se permite vivenciar uma 

experiência.  

Assim, o filósofo acrescenta que a linguagem, representada pelos 

vocabulários e sintaxes, pode ser expressa como caminhos que proporcionam a fala 

no encontrar de seus sentidos, de pertencer a um mundo, de existência, sendo 

reiterada e ampliada a cada nova experiência (fenômenos habituais abertos para 

diferentes percepções), “são o depósito e a sedimentação de atos de fala nos quais o 

sentido não-formulado não apenas encontra o meio de traduzir-se no exterior, mas 

ainda adquire a existência para si mesmo, e é verdadeiramente criado como sentido” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, pág. 266).  
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Portanto, o corpo próprio, aberto às sensações, percepções do mundo 

sensível, encontra seu inacabamento expressivo acoplado aos termos temporais, 

espaciais e agora aos aspectos da fala e expressão, integrando a novas 

possibilidades epistemológicas de manifestações de sua identidade, pois “melhor 

ainda do que nossas observações sobre a espacialidade e a unidade corporais, a 

análise da fala e da expressão nos faz reconhecer a natureza enigmática do corpo 

próprio” (MERLEAU-PONTY, 2011, pág. 267). 

A fala, a palavra ou a linguagem para ser compreendida deve voltar suas 

proposições para as interpretações expressivas do corpo, pois este (corpo) em suas 

ações suas intencionalidades, reconstrói conceitos, abre-se para novas descobertas, 

oriundas da exploração de seu meio e de suas relações com outrem; possibilitando 

que suas fundamentações sejam prescritas pela historicidade do ser, que vive e 

interage constantemente.  

 
Sempre observaram que o gesto ou a fala transfiguravam o corpo, 
mas contentavam-se em dizer que eles desenvolviam ou 
manifestavam uma outra potência, pensamento ou alma. Não se via 
que, para poder exprimi-lo, em última análise o corpo precisa tornar-se 
o pensamento ou a intenção que ele nos significa. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p.267) 
 

O corpo assume uma posição significativa na representatividade do ser, 

refletindo em suas intencionalidades as linguagens e os pensamentos de cada ser 

humano. O corpo próprio, como o autor menciona, deve ser discutido em sua 

existencialidade, a partir das relações com o mundo e o seu meio social, cujas 

experiências vividas firmam o sujeito em sua temporalidade e espacialidade, 

construindo sua historicidade. O corpo próprio, constituído de expressividade 

configura-se no entrelaçamento de suas percepções sensoriais, motoras, cognitivas, 

sexuais, da linguagem, sendo todas estas voltadas para a sensibilidade do seu 

humano, da maneira de ser e agir no mundo,  promovendo a construção diária de 

novos sentidos e significados pelo simples fato de explorar o meio circundante, 

através de suas atitudes.  

 
Portanto, o corpo não é um objeto. Pela mesma razão, a consciência 
que tenho dele não um pensamento, quer dizer, não posso decompô-
lo e recompô-lo para formar dele uma idéia clara, sua unidade é 
sempre implícita e confusa. Ele é sempre outra coisa que aquilo que 
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ele é, sempre sexualidade ao mesmo tempo que liberdade, enraizado 
na natureza no próprio momento em que se transforma pela cultura, 
nunca fechado em si mesmo e nunca ultrapassado. Quer se trate do 
corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio de 
conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer retomar por minha 
conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto sou 
meu corpo, exatamente na medida em que tenho um saber adquirido 
e, reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, como um 
esboço provisório de meu ser total. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.269) 
 

Ratifico as percepções de corpo que Nóbrega (2010) remete, em síntese, às 

observações proferidas por Merleau-Ponty. Ou seja, um corpo expressivo, que firma 

o homem em sua existencialidade, nas experiências vividas, mas que ao mesmo 

tempo o coloca como inacabado, complexo e aberto a ressignificações diárias.  

Merleau-Ponty apresenta uma visão de corpo diferente desse modelo 
matemático: nem coisa, nem ideia, o corpo está associado à 
motricidade, à percepção, à sexualidade, à linguagem, ao mito, à 
experiência vivida, à subjetividade, às relações com o outro, à poesia, 
ao sensível, apresentando-se como um fenômeno enigmático e 
paradoxal, não se reduzindo à perspectiva de objeto, fragmento do 
mundo regido pelas leis de movimento da mecânica clássica, 
submetido a leis e estruturas matemáticas exatas e invariáveis. 
(NÓBREGA, 2010, p. 54)  
 

 O corpo é uma temática de conhecimento bastante discutida no meio 

acadêmico, e, conforme visualizado neste texto, principalmente na fisiologia e 

psicologia clássica, cujos ditames ainda perduram nos tempos atuais. Merleau-Ponty 

ao se apropriar de tais concepções, marcadas pelos intelectualistas e fisiologistas, 

propõe um caminho diferenciado para se trabalhar o corpo. Pois a seu ver, o assunto 

do corpo não poderia ser tratado de maneira superficial, limitada, mediante as 

conjecturas epistemológicas de sua época (século XX).  

 Expressa que o corpo é o meio que o homem tem de interagir com o mundo, 

de ser existencial no espaço que constitui; e para aprender algo, se faz necessário 

movimentar no ambiente, utilizar seus sentidos exploratórios para perceber a coisa 

ou outrem. Ou seja, entrelaçar com estes, senti-los, fazendo parte de um meio, para 

assim conceber suas diferentes interpretações do que vivenciou.  

 O corpo do homem é histórico e cultural, pois está situado no tempo e espaço 

que se modificam a cada momento; o corpo também está em processo diário de 

construção, devido à ressignificações que realiza a cada experiência vivida. 
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Ressaltando as individualidades de cada corpo, que se constituem como provedor de 

uma identidade própria, distinta das demais.   

 Acredito que estas concepções de Merleau-Ponty podem ser exploradas por 

quaisquer campos epistêmicos, até porque mostram que o homem deve explorar o 

mundo, a partir de suas percepções corporais, mas estando ciente que esse 

exercício nunca será concluído, devido à dimensão do meio.  

 O corpo demonstra em seus gestos, movimentos, suas intencionalidades 

expressivas, reiterando a existencialidade daquele sujeito cognoscente, que tem 

emoções, sentimentos e maneiras de ser no mundo. Precisamos aprender que tais 

concepções são relevantes na aprendizagem de qualquer sujeito, pois o corpo 

necessita de liberdade para buscar novos horizontes interpretativos; construindo 

assim um olhar mais crítico e reflexivo das relações interativas que provém do mundo 

sensível.  

 Portanto compreende-se que o corpo em Merleau-Ponty refere-se ao corpo 

expressivo, detentor de intenções próprias, por intermédio de sua motricidade, e os 

hábitos motores são providos de potencias de ação que ressignificam novas 

interpretações para o homem a partir de suas experiências vividas, construindo 

assim sua historicidade ou identidade. O corpo denota o homem em sua existência, 

meio condutor de ligação com o mundo, através de sua sensibilidade, marcada pelos 

adventos temporais e espaciais, que o ratificam como sujeito e objeto, mas aberto a 

novas maneiras de ser, de interagir, de comunicar, de interpretar o que sente nos 

momentos vividos.  Visto que o homem não está sozinho no meio, existem outros 

seres assim como a cultura que ampliam ou restringem suas formas expressivas. 

Sendo o corpo, o local observado no ser humano, através de sua percepção, para 

promover uma aprendizagem amplificadora de sentidos e significados.   

 Com base nessa compreensão de corpo expressivo, no item seguinte 

trataremos da compreensão de aprendizagem em Merleau-Ponty, que se encontra 

vinculada ao sujeito perceptivo, experiência vivida e aprendizagem da cultura. 
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Aprendizagem como percepção  

 

 Merleau-Ponty, em seus escritos, não apresenta diretamente um conceito 

formal a respeito da aprendizagem. Contudo esboça, em suas observações 

epistemológicas, caminhos reflexivos que possibilitam a construção de um arquétipo 

simbólico da temática supracitada.  

 E para caminharmos nas possíveis concepções do autor sobre a 

aprendizagem, seria necessária primeiramente a utilização da abordagem 

fenomenológica, a qual promove uma forma de pensamento diferente das 

concepções quantitativas, ou seja, dos resultados aferidos por dados numéricos, 

para assim elaborar as análises intersubjetivas, da descrição e interpretação dos 

dados observados através das experiências vividas e da cultura. Deve-se ressaltar 

os cuidados necessários durante essas análises, para que os escritos não fossem 

desprovidos de fundamentações consistentes, pois estes provocariam o despertar 

para as percepções sensíveis, que se ergueriam antes dos conceitos formais 

dogmatizados na sociedade. E para o provimento dessas concepções, pautadas nas 

percepções sensíveis, a intersubjetividade aparece como o meio condutor na 

ampliação das interpretações do sujeito, do ser humano.  

 
A novidade desse método consiste no fato de ele estabelecer que o 
saber efetivo não é apenas o saber mensurável, mas também a 
descrição qualitativa. Esse saber qualitativo não é subjetivo, é 
intersubjetivo: descreve o que é observável para todos. É esse 
método que adotaremos para estudar a linguagem. Estudar os fatos, 
não para verificar uma hipótese, que os transcende, mas para dar um 
sentido interior a esses fatos mesmos. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
6) 
 

 Merleau-Ponty expressa que o ato de aprender refere-se a uma aquisição 

própria do ser humano em adotar certos comportamentos, atitudes, sendo que estes 

devem estar entrelaçados aos movimentos corporais, que estão devidamente 

vinculados a cada situação da experiência vivida. Contudo, esse desenvolvimento 

aquisitivo encontra-se permeado no tempo e no espaço, possibilitando o 

desencadeamento das percepções diferenciadas.  

 
Aprender, não é então jamais tornar-se capaz de repetir o mesmo 
gesto, mas de fornecer à situação uma resposta adaptada por 
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diferentes meios. A reação também não é adquirida em relação a uma 
situação individual. Trata-se antes de uma aptidão a resolver uma 
série de problemas de mesma forma. Sabe-se que a aquisição, na 
criança, de um comportamento diferencial em relação às cores é lenta 
e difícil. Quando ela chega a distinguir e a nomear corretamente o 
verde e o vermelho, o que é adquirido, não é propriamente falando a 
distinção dessas duas qualidades como tais, é um poder geral de 
comparar e distinguir as cores: todos os pares de cores se beneficiam 
da distinção do vermelho e do verde e o comportamento diferencial 
progride, não de uma à outra, mas por uma discriminação cada vez 
mais fina em relação a todas. (MERLEAU-PONTY, 1975, p.128).  
 

 A aprendizagem pode ser interpretada quando o corpo humano se reorganiza 

através de seu esquema corporal, denotando sentidos aos seus movimentos 

exploratórios no mundo, firmando assim o homem cognoscente, existencial. Portanto, 

o corpo deve ser visto como o lugar gerador da aprendizagem, entrelaçando os 

elementos (hábitos motores e perceptivos) necessários para a ampliação de novas 

significações.  

 
A aprendizagem é basicamente uma reorganização da corporeidade. 
Quando aprende, quando encontra um sentido e uma significação 
para um acontecimento em sua existência, o ser humano passa a 
habitar o espaço e o tempo de uma forma diferente. Esse 
acontecimento é ao mesmo tempo motor e perceptivo, não há a 
separação entre o corpo que age e o cogito que organiza a ação. O 
corpo é o lugar de aprendizagem, de apropriação do em torno por 
parte do sujeito. Uma aprendizagem na qual o motor e o perceptivo, o 
corpo e a consciência compõem um sistema único.  (NÓBREGA, 
2009, p. 73) 
 

 E esses comportamentos adotados no ser humano são preferencialmente 

vinculados a respostas protecionais das experiências vividas em seu mundo, as 

quais são interpretadas com maior relevância, pois “não são as reações violentas 

consecutivas a uma experiência dolorosa que se fixam no comportamento da 

criança, mas reações de proteção que, se têm o mesmo sentido, não têm o mesmo 

feitio” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 130). 

 Com isso a aprendizagem não deveria ser concebida apenas por aspectos 

causais, do estímulo-resposta, ou seja, vinculada a condutas a serem seguidas e 

traçadas de maneira determinada; deveria então transcender as percepções para 

além dos aspectos visíveis.  

 
Vale dizer que a aprendizagem não é uma operação real, uma 
correlação estabelecida entre duas realidades individuais, um certo 
estímulo e um certo movimento, que não seriam modificados por sua 
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associação. O estimulo condicional age apenas como o representante 
de toda uma categoria de estímulos tornados reflexógenos ao mesmo 
tempo que ele; o movimento de resposta primitivo só é fixado como 
um caso particular de uma aptidão geral que pode variar em torno de 
um mesmo tema fundamental. O verdadeiro estímulo não é aquele 
que a física e a química definem, a reação não é tal série particular de 
movimentos, a conexão entre um e outro não é a simples coincidência 
de dois acontecimentos sucessivos. É preciso que haja no organismo 
um princípio que assegure à experiência da aprendizagem um alcance 
geral. (MERLEAU-PONTY, 1975, p.131)  
 

 A aprendizagem deve se basear, portanto, nas percepções que cada ser 

humano detém através do contato com o seu meio, que podem se configurar como 

mutáveis, pois estas são ressignificadas a cada nova experiência vivida.   

 
Rigorosamente descrita, a aprendizagem não aparece, aliás, como a 
adição às condutas antigas de certas conexões determinadas entre 
tais estímulos e tais movimentos, mas como uma alteração geral do 
comportamento que se exprime em uma multiplicidade de ações cujo 
conteúdo é variável e a significação constante. O condicionamento só 
poderia fixar as reações úteis tais quais elas se produziram da 
primeira vez. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 128) 
 

 Portanto, de acordo com esse ponto de vista, a percepção pode ser 

apresentada como a primeira aquisição de conhecimento do ser humano, pois ao 

vivenciar certas experiências, o corpo se faz expressivo nas suas ações, remetendo-

se a absorção de novos significados através de seus movimentos, que são refletidos 

no homem.  

 
A percepção não é um objeto tardio para a consciência. Ela é a forma 
originária e primeira do conhecimento. O percebido se transforma para 
uma consciência que, quando em estado de alerta, dá conta de sua 
manifestação. Toda percepção ocorre numa atmosfera difusa e 
escapa ao controle do sujeito, pois não é um ato de vontade, de 
decisão de uma consciência atenta, mas sim expressão de uma 
situação dada. (CARMO, 2002, p. 41) 

 As percepções oriundas no ser humano, como dito anteriormente, são 

renovadas a todo instante, visto que o tempo não permanece em estado latente, 

muda e se reconfigura a cada momento. Com isso o mundo no qual estamos 

inseridos permanecerá sempre como um meio inesgotável para exploração, uma vez 

que “o percebido é apreendido de uma maneira individual como “em si”, isto é, como 

dotado de um interior que eu não acabaria nunca de explorar, e como “para mim”, 

isto é, como dado em pessoa através de seus aspectos momentâneos” (MERLEAU-

PONTY, 1975, p. 220).  
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 Mas ao se falar em percepção reitera-se o cuidado de não restringir suas 

maneiras de apropriação, porque o ato de perceber não pode estar centrado apenas 

nas concepções intelectualistas ou empiristas, que enveredam por uma única 

vertente de pensamento. Os caminhos encontrados na percepção devem 

transcender seus sentidos para novos horizontes epistêmicos.  

 
Assim, para justificar nossa experiência direta das coisas, seria 
preciso manter ao mesmo tempo, contra o empirismo, que elas estão 
além de suas manifestações sensíveis e, contra o intelectualismo, que 
elas não são unidades da ordem do juízo e que elas se encarnam em 
suas aparições. As “coisas” na experiência ingênua são evidentes 
como seres perspectivos: é-lhes essencial ao mesmo tempo se 
oferecerem sem meio interposto e não se revelarem senão pouco a 
pouco e jamais completamente; elas são mediatizadas pelos seus 
aspectos perspectivos, mas não se trata de uma mediação lógica, 
uma vez que nos introduz em sua realidade carnal; apreendo em um 
aspecto perspectivo, do qual sei que não é senão um dos aspectos 
possíveis, a própria coisa que o transcende (MERLEAU-PONTY, 
1975, p. 221) 

 

  Diante de tais considerações supracitadas e através da sentença, “todo saber 

se instala nos horizontes abertos da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 280), 

nota-se que o autor denota que o ser humano, de maneira singular, está aberto a 

vivenciar inúmeros momentos perceptivos, e estes possibilitarão a absorção e/ou 

perpetuação de uma maneira de ser no mundo, relacionando com ele (mundo). 

Contudo este ser humano precisa situar-se como sujeito da percepção, ou seja, 

percebendo, sentindo, significando e explorando o mundo através de suas 

experiências com o seu corpo, sua motricidade, que abre as “portas” para as 

representações simbólicas.  

 
Nós reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos, sob o saber 
objetivo e distante do corpo, este outro saber que temos dele porque 
ele está sempre conosco e porque nós somos corpo. Da mesma 
maneira, será preciso despertar a experiência do mundo tal como ele 
nos aparece enquanto estamos no mundo por nosso corpo, enquanto 
percebemos o mundo com nosso corpo. Mas, retomando assim o 
contato com o corpo e com o mundo, é também a nós mesmos que 
iremos reencontrar, já que, se percebemos com nosso corpo, o corpo 
é um eu natural e como que o sujeito da percepção. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 278) 
 
 

 A aprendizagem deve se voltar ao corpo, conforme dito anteriormente, através 

de sua motricidade, possibilitando ao ser humano se relacionar com o mundo 
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sensível, pois “quando nos movimentamos, há uma circularidade entre os 

acontecimentos do meio ambiente e os acontecimentos no próprio corpo, ocorrendo 

aprendizagem, ou seja, uma nova interpretação desses acontecimentos” 

(NÓBREGA, 2010, p. 80). 

 E quando este corpo, considerado próprio, simbólico e expressivo assume sua 

posição e atitude epistêmica, mediado através de suas percepções, consegue 

interagir com o mundo a sua volta. 

 
Toda percepção exterior é imediatamente sinônima de uma certa 
percepção de meu corpo, assim como toda percepção de meu corpo 
se explicita na linguagem da percepção exterior. Agora, como vimos, 
se o corpo não é um objeto transparente e não nos é dado por sua lei 
de constituição assim com o círculo ao geômetra, se ele é uma 
unidade expressiva que só quando assumida se pode aprender a 
conhecer, então essa estrutura vai comunicar-se ao mundo sensível. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 277) 

 

 O corpo, de acordo com este ponto de vista, ratifica a existência do ser 

humano na aquisição de uma identidade própria, mediadas em sua 

intersubjetividade, ou seja, a aprendizagem corporal permite ao homem se 

diferenciar dos seus semelhantes, mediante cada atitude expressa no mundo. 

Mediante tais considerações, não se pode limitar as ações corporais, tendo em vista 

a necessidade que o corpo apresenta em explorar o seu meio.  

 
Pelo corpo, pela expressão corporal, marcamos nossa presença, 
nossa identidade. O lógico iguala-nos, o sensível diferencia-nos. 
Talvez por isso, o movimento e o corpo sejam tão castrados, já que 
vivemos numa sociedade massificada. As expressões não-verbais não 
são consideradas na aprendizagem, mas deveriam. A linguagem 
corporal diz muito a respeito de nós mesmos, no olhar, no tom de voz, 
no tônus muscular. (NÓBREGA, 2009, p. 57) 
 

 Portanto, a corporalidade ou corporeidade refere-se ao caminho que deve ser 

trilhado pelo homem no provimento de suas interpretações epistêmicas, baseadas 

nas experiências vividas com outrem, como a cultura. Deve-se observar que essas 

interações não são plenas, em razão da amplitude do mundo inerente, assim como a 

dependência inicial que o homem detém quando criança nas relações com o adulto.   

 
A corporalidade é uma noção central para compreender e realizar uma 
fenomenologia das relações da criança consigo mesma, com o outro e 
com o mundo: implica estar vivo, ter um eu, sentir-se um eu – algo 
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vivenciado e completado muito aos poucos, algo nunca plenamente 
situado ou satisfeito a corporalidade muitas vezes se vê sitiada, 
limitada especialmente pela dependência típica da primeira infância. 
(MACHADO, 2010, p. 35) 
 

 É importante ressaltar que as percepções sentidas no ser humano não são 

como as descritas precisamente nas áreas exatas de conhecimento, como a Física e 

Biologia, mas ressignificadas a cada instante, pois cada momento vivido remete a 

novas posturas de ações interpretativas, dos atos de aprender. 

 

Pois, vista do interior, a percepção não deve nada àquilo que nós 
sabemos de outro modo sobre o mundo, sobre os estímulos tais como 
a física os descreve e sobre os órgãos dos sentidos tais como a 
biologia os descreve. Em primeiro lugar, ela não se apresenta como 
um acontecimento no mundo ao qual se possa aplicar, por exemplo, a 
categoria da causalidade, mas a cada momento como uma re-criação 
ou uma re-constituição do mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 279) 

  

 Nesse sentido, o sujeito da percepção é um ser em potencial que apreende e 

incorpora novas significações a cada exploração do meio ao qual pertence.  

O sujeito da percepção não é nem um pensador que nota uma 
qualidade, nem um meio inerte que seria afetado ou modificado por 
ela; é uma potência que co-nasce em um certo meio de existência ou 
se sincroniza com ele. As relações entre aquele que sente e o 
sensível são comparáveis às relações entre o dormidor e seu sono: o 
sono vem quanto uma certa atitude voluntária repentinamente recebe 
do exterior a confirmação que ela esperava. Eu respirava lenta e 
profundamente para chamar o sono e, repentinamente, dir-se-ia que 
minha boca se comunica com um algum imenso pulmão exterior que 
chama e detém minha respiração; um certo ritmo respiratório , há 
pouco desejado por mim, tornar-se meu próprio ser, e o sono, até ali 
avisado enquanto significação, repentinamente se faz situação. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 285)  
 

 O sujeito da percepção aprende uma maneira de ser no mundo, de se 

posicionar no espaço ao qual está inserido, fazendo parte desta integração, que não 

está voltada apenas aos aspectos orgânicos e das funções biológicas dos órgãos, 

como visto anteriormente.   

 
Do mesmo modo o sensível não apenas tem uma significação motora 
e vital, mas é uma certa maneira de ser no mundo que se propõe a 
nós de um ponto do espaço, que nosso corpo retoma e assume se for 
capaz, e a sensação é literalmente uma comunhão. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 286) 
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 Merleau-Ponty (2011) transparece, em suas análises acadêmicas, que 

aprendizagem deve se referir a um exercício contínuo da reflexão, a qual não busca 

uma verdade absoluta e plena, mas uma possibilidade de transpor conceitos 

cristalizados, superando a obviedade do percebido e habitando novos mundos 

interpretativos.  

 
Se a reflexão quer justificar-se enquanto reflexão, quer dizer, 
enquanto progresso em direção à verdade, ela não deve se limitar a 
substituir uma visão do mundo por uma outra, ela deve mostrar-nos 
como a visão ingênua do mundo é compreendida e ultrapassada na 
visão refletida. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 287) 
 

 Nesse intuito, a percepção ou sensação (oriundos do corpo, da motricidade) 

refere-se ao caminho a ser trilhado para aprender a ter acesso a diferentes maneiras 

de ser no mundo, remetendo à existencialidade do sujeito por intermédio das 

intencionalidades de suas ações, que, de acordo com o momento vivido, podem se 

abrir ou fechar para os aspectos compreensivos.  

 
A sensação é intencional porque encontro no sensível a proposição de 
um certo ritmo de existência – abdução ou adução – e porque, dando 
sequência a essa proposição, introduzindo-me na forma de existência 
que assim me é sugerida, reporto-me a um ser exterior, seja para 
abrir-me seja para fechar-me a ele. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 288) 
 

 Até porque o ser humano, por intermédio de seu corpo, transcende seu status 

biológico, concebendo aos aspectos da aprendizagem, o surgimento do mundo 

simbólico; permitidos através de diferentes maneiras de significar o mundo. 

O uso que o ser humano faz de seu corpo ultrapassa o nível biológico, 
o nível dos instintos, ele cria o mundo simbólico, de significações. O 
ser humano não está aprisionado, como os animais, nos limites de 
suas condições naturais, ele as amplia, variando os pontos de vista, 
reconhecendo numa mesma coisa diferentes perspectivas. 
(NÓBREGA, 2009, p. 71) 
 
 

 Com isso se verifica o aparecimento da relação entrelaçada entre o sujeito 

perceptivo e o objeto, formando um sistema interativo que envolve ambos. E para o 

provimento dessas relações, o corpo do sujeito perceptivo assume um papel 

exploratório com o meio, veiculado em intenções específicas, tornando significativa 

cada atitude adotada com o objeto.  

 



157 

 

Aquele que sente e o sensível não estão um diante do outro como 
dois termos exteriores, e a sensação não é uma invasão do sensível 
naquele que sente. É meu olhar que subtende a cor, é o movimento 
de minha mão que subtende a forma do objeto, ou antes meu olhar 
acopla-se à cor, minha mão acopla-se ao duro e ao mole, e nessa 
troca entre o sujeito da sensação e o sensível não se pode dizer que 
um aja e que o outro padeça, que um dê sentido ao outro. Sem a 
exploração de meu olhar ou de minha mão, e antes que meu corpo se 
sincronize a ele, o sensível é apenas uma solicitação vaga. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 289) 
 

 Observa-se que a percepção de algo nunca deve ser definida e incorporada 

como sendo absoluta, visto que cada ser humano apresenta suas especificidades 

históricas, marcadas no tempo e no espaço, instituídas de posturas de sentidos para 

cada momento percebido, mas que se reorganiza a cada novo contexto simbólico.  

 
Mas o espetáculo percebido não é ser puro. Tomado exatamente tal 
como o vejo, ele é um momento de minha história individual e, como a 
sensação é uma reconstituição, ela supõe em mim os sedimentos de 
uma constituição prévia, eu sou, enquanto sujeito que sente, 
inteiramente pleno de poderes naturais dos quais sou o primeiro a me 
espantar. Não sou portanto, segundo a expressão de Hegel, “um 
buraco no ser”, mas um vazio, uma prega que se fez e que pode 
desfazer-se. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 290) 
 

 Portanto, através da percepção, o ser humano constrói sua própria identidade, 

seu jeito de ver e perceber o mundo, de acordo com suas experiências vividas; as 

quais se reciclam a todo instante neste sujeito existencial, pois este se encontra 

vinculado a um mundo presente e já pronto, mas que, de acordo com sua 

intersubjetividade, reaprendeu novas maneiras de ver o mundo.   

Pela sensação, eu apreendo, à margem de minha vida pessoal e de 
meus atos próprios, uma vida de consciência dada da qual eles 
emergem, a vida de outros olhos, de minhas mãos, de meus ouvidos, 
que são tantos Eus naturais. Toda vez que experimento uma 
sensação, sinto que ela diz respeito não ao meu ser próprio, aquele 
do qual sou responsável e do qual decido, mas a um outro eu que já 
tomou partido do mundo, que já se abriu a alguns de seus aspectos e 
sincronizou-se a eles. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 291) 
 

 Ressalta-se que as relações estabelecidas com os objetos não devem ser 

conduzidas por limites ou restrições perceptuais, pois a cada percepção sensorial, 

novas maneiras de interpretação são introduzidas, podendo esse processo ser 

comparado a um espaço que se encontra sempre aberto a questionamentos e 

observações. 
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Quando vejo um objeto, sinto sempre que ainda existe ser para além 
daquilo que atualmente vejo, não apenas ser sensível mas ainda ser 
tangível ou apreensível pela audição, e não apenas ser sensível mas 
ainda uma profundidade do objeto que nenhuma antecipação 
sensorial esgotará. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 291) 
 

 Diante de tais percepções, a aprendizagem pode ser descrita de acordo com a 

apropriação das experiências vividas do ser humano, ou seja, como este (homem) irá 

se posicionar frente a um mundo já organizado e pronto, constituído por seres vivos e 

objetos inanimados, mas que a partir de sua análise sensitiva, deve propagar suas 

aquisições simbólicas para os campos perceptivos que não são expressos através do 

visível, mas das visões que podem surgir fora do percebido.  

 
Dizer que tenho um campo visual é dizer que, por posição, tenho 
acesso a abertura a um sistema de seres, os seres visuais, que eles 
estão à disposição de meu olhar em virtude de uma espécie de 
contrato primordial e por um dom da natureza, sem nenhum esforço 
de minha parte; é dizer portanto que a visão é pré-pessoal; e é dizer 
ao mesmo tempo que ela é sempre limitada, que existe sempre em 
torno de minha visão atual um horizonte de coisas não-vistas ou 
mesmo não-visíveis. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 292) 
 

 O filme “Vermelho como o Céu” – 2006 expressa um caminho epistêmico para 

a aprendizagem baseada no sujeito perceptivo, demonstrada pelo personagem 

principal, de dez anos de idade, chamado Mirco, que após sofrer um acidente 

doméstico, perde o sentido da visão. E conforme as tradições da região de Toscana, 

na Itália, em 1970, toda criança com deficiência visual deveria ir para uma escola 

especial, constituída apenas por garotos nessas condições.  

 Mas o pequeno Mirco, a partir de suas experiências vividas com os outros 

garotos, com os objetos que circundam o ambiente espacial e a cultura da localidade, 

inicia uma reorganização do seu esquema corporal, dos seus hábitos motores, de 

sua expressividade, ou seja, do seu jeito de perceber e ser no mundo.  

 Compreende que, mesmo sem o sentido da visão, o seu corpo tem 

intencionalidades próprias que podem ser vislumbradas pelos entrelaçamentos dos 

outros sentidos corporais, como olfato, tato, audição e paladar. Fatos estes que 

podem ser observados quando descreve a um amigo da escola a cor vermelha, 

designando-a através de associações pautadas em suas experiências vividas.  

 Contudo, percebe que as regras da escola tradicional conduzem seus alunos 

apenas aos aspectos da sobrevivência, através das ações orgânicas de comer e 
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dormir, assim como na aquisição restrita da profissão de tecelão. Neste momento, 

Mirco demonstra em suas ações perceptivas que o seu corpo próprio refere-se ao 

caminho de uma aprendizagem diferenciada, que possibilita a abertura para novos 

horizontes de significações, os quais poderão ser renovados a cada momento que 

interagir com mundo.  

 É perceptível para Mirco que, para aprender é preciso perceber, sentir, 

vivenciar, construir diferentes campos simbólicos, usar a imaginação para criar 

diferentes interpretações, sabendo que estas serão renovadas a cada novo contato 

com o mundo sensível.  

 O pequeno Mirco mostra como nós humanos somos seres subjetivos, 

históricos, culturais, enfim, existenciais no mundo a que pertencemos, pois cada ser 

humano aprende de uma maneira, através de suas relações com o meio social, os 

objetos e sua cultura. Entretanto, para a aprendizagem se tornar relevante é 

necessário que o corpo expressivo se torne presente nas experiências vividas, para 

que assim o sujeito perceptivo construa novos horizontes interpretativos.  

 Mediante o expresso, nota-se que a relação perceptiva do corpo com os 

objetos e o mundo remete a um entrelaçamento intrínseco e contínuo que nunca se 

acaba, tendo em vista a grande dimensão das experiências vividas que o meio pode 

oferecer. Por isso quando o corpo se faz presente em um espaço, este habita o 

ambiente envolvendo-se com todos os elementos presentes, faz-se existente com 

todos os elementos presentes nesse espaço.  

 
Todo objeto só tem sentido sendo para nós, em cumplicidade com 
nossa consciência perceptiva. E aqui deparamos com a ambiguidade: 
é característica da coisa e do mundo se apresentarem para nós em 
perfis inacabados, parciais, sempre fragmentários. Mas isso não pode 
ser visto como “deficiência” do conhecimento, uma vez que a 
plenitude da coisa só seria possível se nós nos colocássemos na 
posição da consciência pura, sem situá-lo num corpo de onde ela 
pensa. Por estar situada corporeamente, a consciência não contempla 
à distância as coisas e o mundo, está neles encarnada. (CARMO, 
2002, p. 44) 
 

 Portanto, as experiências vividas remetem a momentos que promovem o 

inacabamento dos sentidos e significados, pois o sujeito não encontra ou se depara 

com uma verdade absoluta, mas a construção do seu desenvolvimento deve ser 
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amparado continuamente através de novos olhares epistemológicos, variáveis a cada 

espaço e temporalidade.  

 
Temos a experiência de um mundo, não no sentido de um sistema de 
relações que determinam inteiramente cada acontecimento, mas no 
sentido de uma totalidade aberta cuja síntese não pode ser acabada. 
Temos a experiência de um Eu, não no sentido de uma subjetividade 
absoluta, mas indivisivelmente desfeito e refeito pelo curso do tempo. 
A unidade do sujeito ou do objeto não é uma unidade real, mas uma 
unidade presuntiva no horizonte da experiência; é preciso reencontrar, 
para aquém da idéia do sujeito e da idéia do objeto, o fato de minha 
subjetividade e o objeto no estado nascente, a camada primordial em 
que nascem tanto as idéias como as coisas. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 296) 

 

 Quando o ser humano interage com o meio através do seu corpo, reconfigura 

suas percepções de sentidos, pois a cada momento novas maneiras de enxergar o 

mundo são introduzidas nas reflexões do sujeito existencial, “essas compreensões 

de percepção e de cognição são significativas para redimensionarmos o fenômeno 

do conhecimento, relacionando-o à experiência vivida, ao corpo e aos sentidos que a 

sensorialidade e a historicidade criam” (NÓBREGA, 2010, p. 81).   

 Merleau-Ponty (2011) disserta que a sensação ou percepção está situada em 

um espaço, pois o sujeito inserido nesse (espaço) percebe o sensível através de 

suas intencionalidades motoras, como ser cognoscente nas relações estabelecidas.  

Toda sensação é espacial, nós aderimos a essa tese não porque a 
qualidade enquanto objeto só pode ser pensada no espaço, mas 
porque, enquanto contato primordial com o ser, enquanto retomada, 
pelo sujeito que sente, de uma forma de existência indicada pelo 
sensível, enquanto coexistência entre aquele que sente e o sensível, 
ela própria é constitutiva de um meio de experiência, quer dizer, de 
um espaço. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 298) 
 

 A consciência subjetiva e os aspectos sensoriais provenientes do corpo se 

interligam para ratificar a premissa do sujeito existencial, detentor de intencionalidade 

que se dirige ao mundo.  

 
O fato da experiência sensorial como retomada que a cada instante eu 
possa fazer-me quase inteiro tato ou visão, e que até mesmo eu 
nunca possa ver ou tocar sem que minha consciência em alguma 
medida se obstrua e perca algo de sua disponibilidade. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 298) 
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 Nota-se, para o sujeito existencial, a importância da percepção sinestésica, 

dos entrelaçamentos sensoriais para aprender e incorporar as atitudes e posturas 

simbólicas nas relações oriundas do meio.  

 
A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é 
porque o saber científico desloca a experiência e porque 
desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de 
nossa organização corporal e do mundo tal como o concebe o físico 
aquilo que devemos ver, ouvir e sentir. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
308)  
 

 Os sentidos humanos, quando não limitados ou restritos, integram-se e 

ampliam a percepção do objeto percebido, sendo estes vínculos abertos a novos 

olhares interpretativos, de acordo com as experiências vividas.  

 
Os sentidos comunicam-se entre si e abrem-se à estrutura da coisa. 
Vemos a rigidez e a fragilidade do vidro e, quando ele se quebra com 
um som cristalino, este som é trazido pelo vidro visível. Vemos a 
elasticidade do aço, a maleabilidade do aço incandescente, a dureza 
da lâmina em uma plaina, a moleza das aparas. A forma dos objetos 
não é o seu objeto geométrico: ela tem uma certa relação com sua 
natureza própria e fala a todos os nossos sentidos ao mesmo tempo 
que fala à visão. A forma de uma prega em um tecido de linho ou de 
algodão nos faz ver a flexibilidade ou a secura da fibra, a frieza ou o 
calor do tecido. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 308) 
 

 O entrelaçamento dos sentidos corporais pode ser utilizado tanto para ratificar 

a percepção oriunda do meio, como também mostra a incompletude das nossas 

percepções na apropriação que todos os significados desta interação podem 

acontecer.  

Como este mundo em que estamos imersos é inesgotável para a 
nossa consciência, sempre haverá um saber latente, secreto, além da 
nossa percepção. Assim, os objetos não nos são dados por inteiro; 
nós os vemos por perfis: uma parte se manifesta enquanto outra se 
esconde, numa relação figura-fundo. Apesar disso, nossas sensações 
se dão numa configuração global: ver é tocar, ouvir é ver, tocar é ver. 
(CARMO, 2002, p. 41) 
 

 Mas algo importante a ser ressaltado é que, mesmo os sentidos corporais 

ratificando e ampliando as descrições remetidas à percepção do objeto ou outrem, 

não se pode descartar as especificidades que cada um deles detém. 

Não existem sensações puras, somos assediados no mundo vivido 
por um turbilhão de sensações que interagem entre si. Isso não quer 
dizer que se possa chegar ao extremo de afirmar que os nossos 
órgãos sensitivos não tenham a sua especificidade. (CARMO, 2002, p. 
42) 
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 As percepções sinestésicas são percebidas e demonstradas através dos 

aspectos corporais, do corpo fenomenal, cuja motricidade intencional se desloca para 

o mundo, ressignificando sentidos, abrindo para novas reflexões epistemológicas.  

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, e quando, pelo fenômeno da 
sinergia, uma intenção única se concebe nele. Nós só retiramos a 
síntese do corpo objetivo para atribuí-la ao corpo fenomenal, quer 
dizer ao corpo enquanto ele projeta em torno de si um certo “meio”, 
enquanto suas “partes” se conhecem dinamicamente umas às outras, 
e seus receptores se dispõem de maneira a tornar possível, por sua 
sinergia, a percepção do objeto. Dizendo que essa intencionalidade 
não é um pensamento, queremos dizer que ela não se efetua na 
transparência de uma consciência, e que ela toma por adquirido todo 
o saber latente que meu corpo tem de si mesmo. Apoiada na unidade 
pré-lógica do esquema corporal, a síntese perceptiva não possui o 
segredo do objeto, assim como o do corpo próprio, e é por isso que o 
objeto percebido se oferece sempre como transcendente, é por isso 
que a síntese parece fazer-se no próprio objeto, no mundo, e não 
neste ponto metafísico que é o sujeito pensante, é nisso que a síntese 
perceptiva se distingue da síntese intelectual. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 312)  

 

 O autor propõe que o sujeito da percepção deve então estar relacionado às 

concepções de esquema corporal propagado quando se dirige ao mundo, pois, ao 

construir o mundo simbólico, este sujeito possibilita a abertura para novas 

concepções de abordagens, caracterizadas por suas indefinições nos prováveis 

sentidos.  

 
A ansiedade da coisa, sua presença irrecusável, e a ausência 
perpétua na qual ela se entrincheira são dois aspectos inseparáveis 
da transcendência. O intelectualismo ignora um e outro, e, se 
queremos dar conta da coisa enquanto termo transcendente de uma 
série aberta de experiências, é preciso atribuir ao sujeito da percepção 
a própria unidade aberta e indefinida do esquema corporal. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 313)  
 

 Nesse intuito, o corpo simbólico, expressivo e existencial rompe as estruturas 

tradicionais do objetivismo e intelectualismo, pois permite ao ser humano um olhar e 

uma maneira atitudinal de ser e pertencer ao mundo, “enquanto meu corpo é não 

uma soma de órgãos justapostos, mas um sistema sinérgico do qual todas as 

funções são retomadas e ligadas no movimento geral do ser no mundo, enquanto ele 

é a figura imobilizada da existência.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 314). 
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O sujeito da percepção, diante deste contexto, amplifica suas interpretações, 

torna-se existencial, diferenciando-se de outros seres vivos, pois encontra uma 

maneira de interagir no mundo cultural, organizando seu corpo através de ações 

motoras intencionais e construindo assim um aprendizado que define sua 

historicidade, a partir das experiências vividas.  

 
O uso que o ser humano faz de seu corpo ultrapassa o nível biológico, 
o nível dos instintos, ele cria um mundo simbólico, de significações. O 
ser humano não está aprisionado, como os animais, nos limites de 
suas condições naturais, ele as amplia, variando os pontos de vista, 
reconhecendo numa mesma coisa diferentes perspectivas.  Nesse 
processo de criação da cultura, há toda uma organização corporal, 
uma maneira própria de acolher a nova situação e de vivê-la, ou seja, 
de aprender.  (NÓBREGA, 2013, p. 11) 
 

 Merleau-Ponty exemplifica, em suas análises observativas, a relevância do 

cinema mudo, pois sem a fala explícita, corrobora para a integração do conjunto 

sensorial dos gestos, da fala, mostrando como este mundo (cinema mudo) possibilita 

a renovação do sentir, do modo de interpretar cada cena exposta. Assim, pode-se 

contribuir para que cada ser, individualmente, expresse suas posições, adotando 

posturas próprias, relacionadas à apreciação visual desses filmes.  

O rosto, há pouco animado, se embota e se imobiliza como o de um 
homem embaraçado, e a interrupção do som invade a tela sob a 
forma de uma espécie de estupor. Junto ao espectador, 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 
do 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) 
  

 O cinema mudo refere-se a um dos milhares campos perceptivos através dos 

quais pode se tentar compreender a aprendizagem no pensamento de Merleau-

Ponty, pois esta se constrói na interpretação das experiências vividas, na 

historicidade do sujeito, voltados na percepção do corpo, na motricidade, que se 

expressa intelectualmente, verbalmente, sensivelmente, criando o simbolismo dos 

sentidos.  

Com a noção de esquema corporal, não é apenas a unidade do corpo 
que é descrita de uma maneira nova, é também, através dela, a 
unidade dos sentidos e a unidade do objeto. Meu corpo é o lugar, ou 
antes a própria atualidade do fenômeno de expressão (Ausdruck), 
nele a experiência visual e a experiência auditiva, por exemplo, são 
pregnantes uma da outra, e seu valor expressivo funda a unidade 
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antepredicativa do mundo percebido e, através dela, a expressão 
verbal (Darstellung) e a significação intelectual (Bedeutung). Meu 
corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em 
relação ao mundo percebido, o instrumento geral de minha 
“compreensão”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315)  
 

 E este corpo simbólico, expressivo, está representado ainda na cultura, nas 

linguagens formalizadas da sociedade, pois permitem a apropriação de suas 

conceituações através dos esquemas corporais, antes dos aspectos fechados dos 

dicionários acadêmicos.  

 
É ele que dá um sentido não apenas ao objeto natural, mas ainda a 
objetos culturais como as palavras. Se se apresenta uma palavra 
“quente”, por exemplo, induz uma espécie de experiência do calor que 
forma em torno dele como que um halo significativo. A palavra “duro” 
suscita uma espécie de rigidez das costas e do pescoço, e é 
secundariamente que ela se projeta no campo visual ou auditivo e 
adquire sua figura de signo ou de vocabulário. Antes de ser o índice 
de um conceito, primeiramente ela é um acontecimento que se apossa 
do meu corpo, e suas ações sobre meu corpo circunscrevem a zona 
de significação à qual ela se reporta. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
315) 
 

 O esquema corporal do ser humano demonstra uma maneira de aprender, 

distantes dos gestos mecanicistas, mas que incorpora sentidos a cada percepção 

originada em sua interação com o mundo. A linguagem, a palavra, deve ser 

aprendida frente uma significação que o homem faz através do percebido, quando 

explora com o seu corpo o meio em que está inserido. 

 
Nesse processo de criação da cultura, há toda uma organização 
corporal, uma maneira própria de acolher a nova situação e de vivê-la, 
ou seja, de aprender. Os estímulos do ambiente ganham um sentido 
que caracteriza a presença do homem no mundo e o comportamento 
cria uma significação que transcende o dispositivo anatômico. Assim, 
os hábitos humanos, que são hábitos motores, não são simplesmente 
mecânicos, mas possuem um sentido, uma direção, uma significação. 
(NÓBREGA, 2009, p. 71) 
 

 Ressaltando que antes da linguagem dita, falada, o homem se expressa 

através do seu corpo, da gestualidade, dos movimentos corporais, que são 

vinculados às relações estabelecidas com o meio cultural, “as primeiras maneiras de 

dizer do bebê não são palavras: são atitudes, fenômeno de pré-comunicação. Os 

primeiros sorrisos já supõem uma relação com o outro – e precedem a linguagem 

falada” (MACHADO, 2010, p. 46). 
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 Nota-se que Merleau-Ponty apud Machado (2010, p. 49) propõe uma 

diferenciação entre fala falada e fala falante; respectivamente, a primeira remete às 

concepções objetivas, delimitadas aos aspectos conceituais; a segunda refere-se a 

criações expressivas de pensamentos, de diferentes significados, de originalidade 

dos sentidos provenientes deste sujeito perceptivo, demonstrando assim uma 

maneira original e autêntica que o ser humano tem de se relacionar com o outro, com 

o objeto e sua cultura, através da intersubjetividade.  

 Neste intuito cada palavra pode estar habitada por uma atitude corporal, 

detentora de uma postura expressiva para cada ser humano, que ao percebê-la 

expressa suas significações a sua maneira, sem condicionamentos prévios ou gestos 

padronizados. 

 
Agora a palavra não é distinta da atitude que ela induz, e é apenas 
quando sua presença se prolonga que ela aparece como imagem 
exterior e sua significação como pensamento, as palavras têm uma 
fisionomia porque nós temos em relação a elas, assim como em 
relação a cada pessoa, uma certa conduta que aparece de um só 
golpe a partir do momento em que elas são dadas. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 316). 

 
 A linguagem, expressa nas palavras, é absorvida pelo corpo, penetrando seus 

esquemas corporais, transformando suas observações perceptivas, favorecendo a 

aquisição de sua compreensão.  

 
Mas repentinamente observo que a palavra abre uma passagem em 
meu corpo. É o sentimento – difícil de descrever – de uma espécie de 
plenitude atordoante que invade meu corpo e que ao mesmo tempo 
dá à minha cavidade bucal uma forma esférica. E, precisamente neste 
momento, observo que a palavra no papel recebe seu valor 
expressivo, ela vem ao meu encontro em um halo vermelho escuro, 
enquanto a letra o apresenta intuitivamente essa cavidade esférica 
que antes senti em minha boca. Essa conduta da palavra permite 
compreender, particularmente, que a palavra seja indissoluvelmente 
algo que se diz, que se ouve que se vê. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
316).  
 

 Portanto, para Merleau-Ponty (2011) o canal da aprendizagem pode está 

vinculado ao corpo, considerado como meio sensível e aberto ao mundo. E através 

desta abertura se possibilita as relações interativas e perceptivas com os objetos 

circundantes, sua linguagem cultural e com o seu semelhante.  
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Em suma, meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros 
objetos, um complexo de qualidades entre outros, ele é um objeto 
sensível a todos os outros, que ressoa para todos os sons, vibra para 
todas as cores, e que fornece às palavras a sua significação 
primordial através da maneira pela qual ele as acolhe. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 317).  

 

 A sensibilidade perceptiva do ser humano se encontra no corpo, pois este é 

quem o organiza e projeta a ser existencial no mundo, “o corpo é o meio de o sujeito 

ser sensível ao mundo. Não há um sujeito que sustenta o corpo, mas é o corpo que 

sustenta o sujeito” (CAMINHA, 2012, p. 41). 

 Nesta perspectiva o corpo através de suas atitudes intencionais, de sua 

motricidade, que regem a existência do sujeito em seu espaço e tempo, permite a 

ampliação das significações para o ser humano perceptivo, ao qual permanece em 

um estágio contínuo de novas significações em seu mundo, que serão 

constantemente discutidas e refletidas.  

 
Portanto, nós não reduzimos a significação da palavra e nem mesmo 
a significação do percebido a uma soma de “sensações corporais”, 
mas dizemos que o corpo, enquanto tem “condutas”, é este estranho 
objeto que utiliza suas próprias partes como simbólica geral do 
mundo, e através do qual, por conseguinte, podemos “frequentar” este 
mundo, “compreendê-lo” e encontrar uma significação para ele. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 317). 

 
 E estas representações simbólicas do corpo são ratificadas no tempo, porque 

cada momento vivido da experiência humana constrói a historicidade do ser, sua 

incompletude de percepções, inacabamento de significações, análise incompleta do 

mundo, “mas para nós a síntese perceptiva é uma síntese temporal; a subjetividade, 

no plano da percepção, não é senão a temporalidade, e é isso que nos permite 

preservar no sujeito da percepção a sua opacidade e sua historicidade” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 321).  

 Portanto o tempo, juntamente com o espaço, são fatores condicionais para o 

sujeito perceptivo, que ressignifica suas atitudes, gestos, comportamentos, condutas, 

aprendizagens; pois não existe eternidade destes no tempo, mas a configuração de 

deslocamentos posicionais que se fazem presentes a cada instante percebido, 

sentido e observado.  
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A síntese espacial e a síntese do objeto estão fundadas neste 
desdobramento do tempo. Em cada movimento de fixação, meu corpo 
ata em conjunto um presente, um passado e um futuro, ele secreta 
tempo, ou antes torna-se este lugar da natureza em que, pela primeira 
vez, os acontecimentos, em lugar de impelirem-se uns aos outros no 
ser, projetam em torno do presente um duplo horizonte de passado e 
de futuro e recebem uma orientação histórica. Aqui existe a 
invocação, mas não a experiência de um naturante eterno. Meu corpo 
toma posse do tempo, ele faz um passado e um futuro existirem para 
um presente, ele não é uma coisa, ele faz o tempo em lugar de 
padecê-lo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 321). 
 

 No advento do tempo e da espacialidade, a aprendizagem que o ser humano 

remete aos objetos situados no seu entorno, se inicia quando seu corpo, de acordo 

com seus potenciais de ações, se dirige ao mundo para explorá-lo, adotando atitudes 

corporais intencionais, de acordo com suas percepções; favorecendo a apreensão de 

um significado, instituído a partir das relações com os objetos circunscritos em seu 

meio perceptivo.   

 
Se aproximo de mim o objeto ou se o faço girar em meus dedos para 
“vê-lo melhor”, é porque para mim cada atitude de meu corpo é de um 
só golpe potência de um certo espetáculo, porque para mim cada 
espetáculo é aquilo que é em uma certa situação cinestésica; em 
outro termos, porque diante das cosias meu corpo está 
permanentemente em posição para percebê-las e, inversamente, 
porque as aparências são sempre envolvidas por mim em uma certa 
atitude corporal. Se conheço a relação das aparências à situação 
cinestésica, não é então por uma lei em uma fórmula, mas enquanto 
tenho um corpo e estou, por este corpo, em posse de um mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 406). 
 

 O sujeito perceptivo em sua experiência vivida se abre a um mundo, percebe 

os objetos a sua frente, interliga-se com eles e cria perspectivas de sentidos, 

baseadas no horizonte, que transcende os aspectos do visível, originando novas 

possibilidades de descrever as situações relacionais do ser humano. 

Portanto, é verdade que toda percepção de uma coisa, de uma forma 
ou de uma grandeza como reais, toda constância perceptiva reenvia à 
posição de um mundo e de um sistema da experiência em que meu 
corpo e os fenômenos estejam rigorosamente ligados. Mas o sistema 
de experiência não está desdobrado diante de mim como se eu fosse 
Deus, ele é vivido por mim de um certo ponto de vista, não sou seu 
espectador, sou parte dele, e é minha inerência a um ponto de vista 
que torna possível ao mesmo tempo a finitude de minha percepção e 
sua abertura ao mundo total enquanto horizonte de toda percepção. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 407). 
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 O autor ratifica a postura do corpo fenomenal nas experiências vividas como 

sujeito e objeto, pois este se encontra aberto para novas percepções a todo instante, 

não devendo ser reduzido as questões limitadas na integração com o meio.  

Em outros termos, as experiências perceptivas se encadeiam, se 
motivam e se implicam umas às outras, a percepção do mundo é 
apenas uma dilatação de meu campo de presença, ela não 
transcende suas estruturas essenciais, aqui o corpo permanece 
sempre agente e nunca se torna objeto. O mundo é uma unidade 
aberta e indefinida em que estou situado, como kant o indica na 
dialética, mas como parece esquecê-lo na Analítica. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 408). 
 

 Portanto quando o ser humano, através do seu corpo, situado no espaço e 

tempo, deve transcender sua visão para novos olhares, pois antes de se posicionar 

nas relações interativas com o meio, diversas interpretações já foram introduzidas e 

discutidas; devendo neste contexto a premissa de se colocar no lugar do outro, 

“quando me mostram em uma paisagem um detalhe que sozinho eu não soube 

distinguir, existe ali alguém que já viu, que já sabe onde é preciso colocar-se e onde 

é preciso olhar para ver” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 415). 

 Cada sujeito detém um olhar perante suas experiências vividas, que permite 

se comunicar com outrem (cultura, objeto, seu semelhante) incorporando e 

apreciando novos sentidos baseados nas percepções estabelecidas destas 

comunicações, mas que impõe, sobretudo, uma maneira especifica que o corpo 

assume de se relacionar com o mundo. 

 
Percebemos segundo a luz, assim como na comunicação verbal 
pensamos segundo outrem. E, assim como a comunicação supõe 
(ultrapassando-a e enriquecendo-a no caso de uma fala nova e 
autêntica) uma certa montagem linguística pela qual um sentido habita 
as palavras, da mesma maneira a percepção supõe em nós um 
aparato capaz de responder às solicitações  da luz segundo o sentido 
(quer dizer, ao mesmo tempo segundo suas direção e sua 
significação, que são uma e a mesma coisa), de concentrar a 
visibilidade esparsa, de terminar aquilo que está esboçado no 
espetáculo. Esse aparato do olhar, em outro termos a correlação 
natural entre aparências e nosso desenrolar cinestésico, não conhecia 
em uma lei, mas vivida como o engajamento de nosso corpo nas 
estruturas típicas de um mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 415). 
 

 E para perceber e descrever os objetos situados no mundo, o ser humano 

precisa estar aberto para reconhecer o que esta a sua frente, mediadas por suas 

características, sejam geométricas, espaciais, temporais, entre outras.  
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Portanto, não é porque percebo cores constante sob a variedade das 
iluminação que creio em coisas, e a coisa não será uma soma de 
caracteres constantes, ao contrario, é na medida em que minha 
percepção é em si aberta a um mundo e as coisas que reconheço 
cores constantes. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 420). 
 

 Uma das formas encontradas e disponibilizadas ao ser humano para se dirigir 

ao mundo através do seu corpo (podendo citar os aspectos observados através da 

visão) encontra-se no sentido do tato, que constroem um campo perceptivo para criar 

as diferentes representações dos sentidos.  

 
Assim, a impressão tátil é “interpretada” levando em conta a natureza 
e o número dos aparelhos postos em jogo e mesmo as circunstâncias 
físicas nas qual ela aparece; e é assim que impressões em si mesmas 
muito diferentes, como uma pressão na pele do rosto é uma pressão 
na mão, mediam a mesma percepção de peso. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 420). 

 

 Contudo o sentido do tato é apenas um dos caminhos encontrados para o 

sujeito se situar no mundo, fazendo deste (sentido do tato) um ato perceptivo, mas 

que se encontra integrado a outros potenciais de ações (visuais, olfativos, auditivos), 

que ratificam o ser humano como detentor de possibilidades atitudinais.   

E, quando comparamos o trabalho de nossa mão àquele de nossos 
dedos, eles se distinguem ou se identificam sobre o fundo de uma 
potencia global de nosso membro anterior; é na unidade de um “eu 
posso” que as operações de diferentes órgãos aparecem como 
equivalentes. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 421). 
 

 A percepção do ser humano refere-se à integração dos sentidos (tato, visão, 

audição, olfato) em suas relações com o mundo circundante, mas que denotam ao 

corpo existencial do sujeito suas representações simbólicas e representativas, com 

isso não devem ser hierarquizados. O corpo é a sinergia ocasionada da interação 

sistêmica dos sentidos, que se entrelaçam, conduzindo o ser humano a criar e 

perceber diferentes possiblidades de expressão.  

Mas a experiência tátil adere à superfície de nosso corpo, não 
podemos desdobrá-la diante de nós, ela não se torna inteiramente 
objeto. Correlativamente, enquanto sujeito do tato, não posso gabar-
me de estar em todas as partes e em parte alguma, aqui não posso 
esquecer que é através de meu corpo que vou ao mundo, a 
experiência tátil se faz “adiante” de mim e não é centrada em mim. 
Não sou eu que toco, é meu corpo; quando toco, não penso em 
diverso, minhas mãos encontram um certo estilo que faz parte de suas 
possibilidades motoras, e é isso que se quer dizer quando se fala de 
um campo perceptivo: só posso tocar eficazmente se o fenômeno 
encontra um eco em mim, se ele concorda com uma certa natureza de 
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minha consciência, se o órgão que vem ao seu encontro está 
sincronizado com ele. A unidade e a identidade do fenômeno tátil não 
se realizam por uma síntese de recognição no conceito, elas estão 
fundadas na unidade e na identidade do corpo enquanto conjunto 
sinérgico. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 424). 
 

 O objeto, com o que foi expresso anteriormente, entra em contato com o corpo 

integrado por seus sentidos, através de uma análise perceptual destes (sentidos) que 

ratificam suas especificidades, mas que permitem novas representações de sentidos, 

pois o corpo fenomenal não pode ser separado parte por parte.  

Portanto, cada contato de um objeto com uma parte de nosso corpo 
objetivo é na realidade contato com a totalidade do corpo fenomenal 
atual ou possível. Eis como pode realizar-se a constância de um 
objeto tátil através de suas diferentes manifestações. Ela é uma 
constância-para-meu-corpo, um invariante de seu comportamento 
total. Ele vai ao encontro da experiência tátil por todas as suas 
superfícies e todos os órgãos ao mesmo tempo, ele traz consigo uma 
certa típica do “mundo” tátil.  (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 425). 
 

 Diante o exposto Merleau-Ponty (2011) expressa como o corpo existencial, 

fenomenológico e expressivo, pode ser comparado aos quadros do pintor Cézanne, 

caracterizados pela integração dos aspectos perceptivos que os constituem, sejam 

nos termos visuais, táteis, geométricos, entre outros, mas que todos denotam uma 

maneira de existência, de se situar no mundo, envolver com outrem, ao mesmo 

tempo estando aberto para novas significações.   

Cézanne dizia que um quadro contém em si até o odor da paisagem. 
Ele queria dizer que o arranjo da cor da coisa (e na obra de arte se ela 
retoma totalmente a coisa) significa por si mesmo todas as respostas 
que ela daria a uma interrogação dos outros sentidos, que uma coisa 
não teria essa cor se não tivesse também essa forma, essas 
propriedades táteis, essa sonoridade, esse odor, e que a coisa é a 
plenitude absoluta que minha existência indivisa projeta diante de si 
mesma. A unidade da coisa para além de todas as propriedade fixas 
não é um substrato, um X vazio, um sujeito de inerência, mas esta 
entonação única que se reconhece em cada uma delas, essa maneira 
única de existir da qual elas são uma expressão secundária. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 426). 
 

 O corpo fenomenal percebe o mundo através dos seus sentidos, como uma 

linguagem própria cercada de significações, sendo interrogada por nossas 

concepções corporais. Este corpo, ao qual se envolve e relaciona com as coisas, 

incorpora a estas (coisas) uma postura de existência, uma forma de ser presente no 

mundo, que é também o seu mundo.   
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O desenrolar dos dados sensíveis sob nosso olhar ou sob nossas 
mãos é como uma linguagem que se ensinaria por si mesma, em que 
a significação seria secretada pela própria estrutura dos signos, e é 
por isso que se pode dizer, literalmente, que nossos sentidos 
interrogam as coisas e que elas lhe respondem. “A aparência sensível 
é aquilo que revela (Kundgibt); enquanto tal, ela exprime aquilo que 
ela mesma não é.” Compreendemos a coisa como compreendemos 
um comportamento novo, quer dizer, não por uma operação 
intelectual de subsunção, mas retomando por nossa conta o modo de 
existência que os signos observáveis esboçam diante de nós. Um 
comportamento esboça uma certa maneira de tratar o mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 428). 
 

 A coisa segundo Merleau-Ponty (2011) é habitada por um sentido, que 

transcende suas aparências apenas visuais, mas que se expressa conforme suas 

relações vinculadas com o mundo. Com isso, a coisa está acessível às 

potencialidades do corpo existencial, cujo acesso possibilita a apreensão de 

significações, assim como do provimento de suas descrições além do objetivismo. 

O sentido de uma coisa habita essa coisa como a alma habita o corpo: 
ele não está atrás das aparências; o sentido do cinzeiro (pelo menos 
seu sentido total e individual, tal como ele se dá na percepção) não é 
uma certa idéia do cinzeiro que coordenaria seus aspectos sensoriais 
e que seria acessível somente ao entendimento; ele anima o cinzeiro, 
encarna-se nele com evidência. É por isso que dizemos que na 
percepção a coisa nos é dada “em pessoa” ou “em carne e osso”. 
Antes de outrem, a coisa realiza este milagre da expressão: um 
interior que se revela no exterior, e que só se pode compreender 
plenamente procurando-a em seu lugar com o olhar. Assim, a coisa é 
o correlativo de meu corpo e, mais geralmente, de minha existência, 
da qual meu corpo é apenas a estrutura estabilizada, ela se constitui 
no poder de meu corpo sobre ela, ela não é em primeiro lugar uma 
significação para o entendimento, mas uma estrutura acessível à 
inspeção do corpo, e, se queremos descrever o real tal como ele nos 
aparece na experiência perceptiva, nós o encontramos carregado de 
predicados antropológicos. Como as relações entre as coisas ou entre 
os aspectos das coisas são sempre mediadas por nosso corpo, a 
natureza inteira é a encenação de nossa própria vida ou nosso 
interlocutor em uma espécie de diálogo. Eis por que, em última 
análise, não podemos conceber coisa que não seja percebida ou 
perceptível. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 428). 
 

 Portanto a coisa só pode ser concebida ou percebida mediante suas relações 

com o ser humano, instituídas através das intencionalidades corporais, ou seja, da 

conjugação entre as potências perceptivas do corpo com as coisas ao seu redor.  

A coisa nunca pode ser separada de alguém que a perceba, nunca 
pode ser efetivamente em si, porque suas articulações são as 
mesmas de nossa existência, e porque ela se põe na extremidade de 
um olhar ou ao termo de uma investigação sensorial que a investe de 
humanidade. Nessa medida, toda percepção é uma comunicação ou 
uma comunhão, a retomada ou o acabamento, por nós, de uma 
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intenção alheia ou, inversamente, a realização, no exterior, de nossas 
potências perceptivas e como um acasalamento de nosso corpo com 
as coisas. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 429). 
 

 A aprendizagem do ser humano com as coisas pode ser configurada nas 

percepções do corpo existencial, que habita os lugares e interagem com os 

participantes do mundo, entre eles as coisas. Sendo tais relações com as coisas 

nunca esgotada ou limitada, pois o corpo em suas intenções adquiridas se projeta 

para o meio, reestruturando-o a cada instante novas reflexões. 

 

Sua significação é o vestígio de uma existência, legível e 
compreensível por uma outra existência.  A percepção natural não é 
uma ciência, não põe as coisa às quais se dirige, não as distancia 
para observá-las, ela vive com elas, ela é a “opinião” ou a “fé 
originária” que nos liga a um mundo como à nossa pátria, o ser do 
percebido é o ser antepredicativo em direção ao qual nossa existência 
total está polarizada. Todavia, não esgotamos o sentido da coisa 
definindo-a como o correlativo de nosso corpo e de nossa vida. Afinal, 
só apreendemos a unidade de nosso corpo na unidade da coisa, e é a 
partir das coisas que nossas mãos, nossos olhos, todos os órgãos dos 
sentidos nos aparecem como tantos instrumentos substituíveis. O 
corpo por ele mesmo, o corpo em repouso, é apenas uma massa 
obscura, nós o percebemos como um ser preciso e identificável 
quando ele se move em direção a uma coisa, enquanto ele se projeta 
intencionalmente para o exterior, e isso aliás sempre pelo canto do 
olho e na margem da consciência, cujo centro é ocupado pelas coisas 
e pelo mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 431). 
  

 Merleau-Ponty (2011) propõe em suas observações o esboçar de uma 

aprendizagem que não pode ser definida como um simples conceito formal, muito 

pelo contrário, deve ser compreendida como um mundo que se amplia para outros 

mundos, nos fazendo seres existenciais de acordo com nossas percepções oriundos 

nos campos exploratórios.  

 
Assim como a coisa, o quadro é para ver e não para definir, mas 
enfim, se ele é como um pequeno mundo que se abre no outro, ele 
não pode pretender à mesma solidez. Sentimos que ele é fabricado 
propositalmente, que nele o sentido precede a existência e só se 
envolve no mínimo de matéria que lhe é necessária para se 
comunicar. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 433).  
 

 Nestas percepções de mundos que se abrem na exploração do meio 

circundante, se estabelece a diferenciação entre o que é objeto e coisa, 

respectivamente, pois o primeiro é algo limitado de sentidos, e o segundo ratifica a 

existência do ser humano, gerando campos simbólicos a serem interpretados e 
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explorados, “o real presta-se a uma exploração infinita, ele é inesgotável. É por isso 

que os objetos humanos, os utensílios, nos aparecem como postos sobre o mundo, 

enquanto as coisas estão enraizadas em um fundo de natureza inumana” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 434). 

 E para fazer de um objeto uma coisa, o ser humano além de percebê-la 

precisa retomá-la em sua historicidade, através das experiências vividas, rompendo 

com as estruturas limitantes do percebido. Isto porque ao vivenciar certos momentos 

no tempo e espaço, o corpo esboça sua identidade intencional no contato com o 

mundo.  

 
Ter um corpo é possuir uma montagem universal, uma típica de todos 
os desenvolvimentos perceptivos e de todas as correspondências 
intersensoriais para além do segmento do mundo que efetivamente 
percebemos. Portanto, uma coisa não é efetivamente dada na 
percepção. Ela é interiormente retomada por nós, reconstituída e 
vivida por nós mesmos enquanto é ligada a um mundo do qual 
trazemos conosco as estruturas fundamentais, e do qual ela é apenas 
uma das concreções possíveis. Vivida por nós, ela não é menos 
transcendentes à nossa vida porque o corpo humano, com seus 
hábitos que desenham em torno de si uma circunvizinhança humana, 
é atravessado por um movimento em direção ao próprio mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 437). 

  
 Ratificando as premissas supracitadas, quando o sujeito da percepção se abre 

ao objeto, deixando-o se penetrar por suas nuances simbólicas, este (objeto) se 

torna dotado de sentido, uma coisa, ou seja, uma maneira individual encontrada por 

este sujeito de interpretar o que esta a seu frente.  

 
Quando o objeto é incorporado com um sentido, ele invade o Ora é 
quando os objetos me dão a impressão originaria do “sentido”, quando 
têm esta maneira direta de me invadir, que os digo existentes, é uma 
consciência individual e não a consciência em geral da qual falávamos 
acima. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 244).  
 

 A interpretação da coisa no sujeito perceptivo, mesmo que nomeada através 

da linguagem, deve ser constituída por um sentido transcendental, enraizado na 

experiência vivida do ser humano.  

 
Já quando nomeio o percebido ou quando o reconheço como uma 
cadeira ou uma arvore, substituo à aprovação de uma realidade 
fugitiva a subsunção sob um conceito, já mesmo, quando pronuncio a 
palavra “isto” acrescento uma existência singular e vivida à essência 
da existência vivida. Mas esses atos de expressão ou de reflexão 
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visam um texto originário que não pode ser desprovido de sentido. 
(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 244).   
 

 Adotando tais preceitos interpretativos, as posturas comportamentais 

expressas no ser humano, através do seu corpo fenomenal, expressivo e existencial 

desestruturam assim o pensamento objetivo, pois o ser dito como sujeito e objeto nas 

relações estabelecidas com o meio, visualiza o mundo como um campo misterioso, 

transformador, que é reorganizado a cada instante.  

Um comportamento humano abre-se a um mundo (Welt) e a um objeto 
(Gegenstand) para além dos utensílios que ele se constrói; ele pode 
até mesmo tratar o corpo próprio como um objeto. A vida humana se 
define por este poder que ela tem de se negar no pensamento 
objetivo, e este poder, ela o tem de seu apego primordial ao próprio 
mundo. A vida humana “compreende” não apenas tal ambiente 
definido, mas uma infinidade de ambientes possíveis, e ela se 
compreende a si mesma porque está lançada em um mundo natural. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 438). 
 

 Ressalta-se a existência das características individuais de cada sujeito da 

percepção, que compõem uma maneira de ser no mundo, de propor sua identidade 

nas relações estabelecidas com os objetos e outrem, constituindo assim um estilo 

próprio de interação e formação dos sentidos, pautado nas experiências vividas.  

O mundo tem sua unidade sem que o espirito tenha chegado a ligar 
suas facetas entre si e a integrá-las na concepção de um geometral. 
Ela é comparável à unidade de um indivíduo que eu reconheço em 
uma evidência irrecusável antes de ter conseguido apresentar a 
fórmula de seu caráter, porque ele conserva o mesmo estilo em todos 
os seus propósitos e em toda sua conduta, mesmo se muda de 
ambiente ou de idéias. Um estilo é uma certa maneira de tratar as 
situações, que identifico ou compreendo em um indivíduo ou em um 
escritor retomando-a por minha conta própria, por uma espécie de 
mimetismo, mesmo se não estou em condições de defini-la, e cuja 
definição, por mais correta que possa ser, nunca fornece seu 
equivalente exato e só tem interesse para aqueles que dela já tem a 
experiência. Experimento a unidade do mundo como reconheço um 
estilo.  (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 438). 
 

 Mas esta maneira de ser no mundo, remete ao sujeito da percepção o habitar 

o tempo e o espaço que o regem, fazendo se entrelaçar com os participantes do 

meio ao qual está inserido.   

 
Percebo as coisas diretamente, sem que meu corpo se interponha 
como um obstáculo entre elas e eu, o corpo é como elas um 
fenômeno, dotado é verdade de uma estrutura original, que 
justamente me apresenta como um intermediário entre o mundo e eu, 
apesar de que de fato ele não o seja. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 
251). 
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 E esta relação desenvolvida entre o ser perceptivo e a coisa ou outrem, não 

pode ser reduzida a causalidade, pois a percepção se transcende além dos aspectos 

visíveis.  

Mas estar situado em um certo ponto de vista, é necessariamente não 
ver a ele mesmo, não o possuir como objeto visual senão numa 
significação virtual. A existência de uma percepção exterior, a de meu 
corpo, e, “em” esse corpo, de fenômenos para mim imperceptíveis são 
pois rigorosamente sinônimos. Entre uma e outra não ha relação de 
causalidade. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 249).  
 

 Com isso podemos estabelecer uma discussão para uma aprendizagem 

baseada no elemento sensível, a qual não deveria se fechar aos conceitos formais, 

mostrando ao ser humano que o mundo ao se redor tenta assiduamente se 

comunicar com ele, e para haver este retorno é necessário que o homem através de 

seu corpo se permita interagir para constituição desse diálogo.  O sentir para homem 

possibilita-o habitar existencialmente em seu meio, traçando novos caminhos de 

interpretar suas experiências.  

 
A educação da sensibilidade, porém, não se faz com multidões. Nem 
mesmo por conceitos, definições ou com teorias. Também não por 
encantamentos mágicos. Nem por transformações laboratoriais de 
químicas ou plásticas. Muito menos pelos mananciais de cosméticos. 
A sensibilidade não se aprende em manuais. Ela cresce 
existencialmente pelos quadros de valorizações. Tentar escutar as 
vozes da sensibilidade, que habita em nós poderá ser o melhor 
caminho de aprendizagem. Ouvir falar, que está envolvido pela 
sensibilidade, poderá ser outro caminho. (SANTIN, 2003, p. 114). 
 

Neste contexto, para o ser humano ser considerado sensível precisa estar 

situado em um meio que o favoreça despertar para novas concepções de sentidos. O 

homem precisa estar aberto para sentir o que o mundo tenta “falar”, e isto é um 

exercício contínuo, construído a cada dia, de acordo com as experiências vividas, 

que constituirão a identidade do humano. 

Tornar-se um ser sensível é um processo lento, paciente e pessoal. 
Nada de gramáticas. Nada de dicionários. A sensibilidade precisa de 
um cultivo delicado e constante. Precisa da aclimatação e de 
alimentações. Ela se situa, em seu proceder, no lado oposto da 
ciência e da técnica. A sensibilidade precisa de silêncio, de escuta 
atenta e da observação profunda. (SANTIN, 2003, p. 114). 
 

 O mundo, destacado como espaço já constituído e aberto ao ser, constitui o 

local das operações reflexivas e interpretativas das coisas e do outrem, a partir do 
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momento que o corpo dirige ao seu encontro. Ele (mundo) nunca estará totalmente 

determinado nas observações, visto as transformações oriundas no espaço, no 

tempo, nas relações entre os corpos que o constituem, mas é essencial para o 

desenvolvimento e crescimento do sujeito perceptivo, sendo considerada a primeira 

forma aquisitiva de percepção da criança.  

O próprio mundo permanece o mesmo através de toda minha vida 
porque ele é justamente o ser permanente no interior do qual eu opero 
todas as correções do conhecimento, que não é atingido por elas em 
sua unidade, e cuja evidência polariza, através da aparência e do erro, 
meu movimento em direção à verdade. Ele está nos confins da 
primeira percepção da criança como uma presença ainda 
desconhecida, mas irrecusável, que em seguida o conhecimento 
determinará e preencherá. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 439). 
 

 Fato este afirmado por Merleau-Ponty apud Machado (2010) quando disserta 

sobre polimorfismo, ou seja, a criança, por intermédio do seu corpo, entrelaça-se 

continuamente com este campo sensorial já constituído e enigmático, promovendo 

através destas interações, das experiências vividas, transformações corporais, 

espaciais, temporais e culturais, “polimorfismo é uma característica que se desdobra 

em todos os âmbitos da vida da criança: seu corpo é polimorfo, sua noção de tempo 

e espaço é polimorfa sua expressividade na fala e no desenho também” (MACHADO, 

2010, p. 19). 

Portanto o mundo, o meio social e cultural fazem do homem um sujeito 

existencial, incorporando em suas ações motoras diferentes sentidos, que são 

ressignificados a cada nova experiência vivida. Realçando um aprender veiculado a 

percepção originária do movimento corporal nas suas interações com outrem, que 

marcam sua história e ampliam suas concepções de horizontes. 

Os estímulos do ambiente ganham um sentido que caracteriza a 
presença do homem no mundo e o comportamento cria uma 
significação que transcende o dispositivo anatômico. Assim, os 
hábitos humanos, que são hábitos motores, não são simplesmente 
mecânicos, mas possuem um sentido, uma direção, uma significação. 
Dessa forma, realizar um movimento não seria simplesmente utilizar o 
equipamento anatômico, mas aprender as coisas do mundo de forma 
original, fornecendo uma resposta adequada à nova situação. Se o 
movimento não possui essa significação, essa intenção que o anima, 
ou melhor, se isso não é despertado, o movimento deixa de expressar 
a originalidade do sujeito e o corpo passa a condição de objeto, de 
coisa. (NÓBREGA, 2013, p. 11). 
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 Diante o expresso acima, a aprendizagem pode ser assistida quando o ser 

humano se permite através do corpo explorar e habitar o mundo que está a sua 

frente. Pois as experiências vividas no meio possibilitam a apreensão e 

reorganização de novos significados, sendo estes específicos de cada sujeito, que de 

acordo com suas percepções constroem caminhos interpretativos próprios. 

Não temos outra maneira de saber o que é o mundo senão retomando 
essa afirmação que a cada instante se faz em nós, e qualquer 
definição do mundo seria apenas uma caracterização abstrata que 
nada nos diria se já não tivéssemos acesso ao definido, se nós o 
conhecêssemos pelo único fato de que somos. É na experiência do 
mundo que todas as nossas operações lógicas de significações 
devem fundar-se, e o próprio mundo não é portanto uma certa 
significação comum a todas as nossas experiências, que leríamos 
através delas, uma idéia que viria animar a matéria do conhecimento. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 440). 

  
 Cada percepção, oriunda na exploração do mundo por meu corpo existencial é 

integrada e ressignificada a cada nova experiência, pois os conceitos não são rígidos 

e sim flexíveis para novas compreensões epistemológicas, “não tenho uma visão 

perspectiva, depois uma outra, e entre elas uma ligação de entendimento, mas cada 

perspectiva passa na outra e, se ainda se pode falar em síntese, trata-se de uma 

“síntese de transição”” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 442). 

 O sujeito da percepção, construído a partir de sua historicidade, com seus 

potenciais de ações intencionais, possibilita o surgimento de diferentes sentidos e 

significados a cada experiência vivida, ratificando seu estilo de ser no mundo, de 

interagir com as coisas e outrem. 

 

No horizonte interior e exterior da coisa ou da paisagem, há uma co-
presença ou uma co-existência dos perfis que se ata através do 
espaço e do tempo. O mundo natural é o horizonte de todos os 
horizontes, o estilo de todos os estilos, que, para aquém de todas as 
rupturas de minha vida pessoal e histórica, garante às minhas 
experiências uma unidade dada e não desejada, e cujo correlativo em 
mim é a existência dada, geral e pré-pessoal de minhas funções 
sensoriais, em que encontramos a definição de corpo. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 442). 
 

 Visto que a significação que cada sujeito incorpora é penetrada em seu corpo, 

sua alma, tornando-o um ser cognoscente, apto à se aventurar por novos caminhos 

desconhecidos, interpretar novos pensamentos, criar novos gestos, ter atitudes que 

definem sua existência.  
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A significação é encarnada. É aqui e agora que percebo esse triangulo 
como tal, enquanto a concepção o dá a mim como um ser eterno, cujo 
sentido e cujas propriedades, como dizia Descartes, não devem nada 
ao fato de que o perceba. Não é somente a matéria da percepção que 
se separa por assim dizer da coisa e torna-se um conteúdo de minha 
consciência individual. De uma certa maneira a forma, ela também, faz 
parte do individuo psicológico ou antes a ele é referida, e esta 
referencia é incluída no seu próprio sentido, uma vez que ela é a 
forma de tal coisa que se apresenta a mim aqui e agora e que esse 
encontro, que me é revelado pela percepção, não interessa em nada à 
natureza própria da coisa e é ao contrario em episódio da minha vida. 
(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 244).  
 

 Mas para que este sujeito construa novas perspectivas de interpretação deve-

se retomar o advento da temporalidade, que o possibilita atuar em um espaço, 

relacionando-o com experiências vividas anteriormente, projetando suas ações 

futuras; contudo, acima de tudo, coexistir frente ao mundo que lhe aparece, 

ratificando em suas intenções, uma provável aprendizagem corporal baseada nas 

relações estabelecidas com a coisa e outrem.  

 

A síntese de horizontes é essencialmente temporal, quer dizer, ela 
não está sujeita ao tempo, não se submete a ele, não precisa 
ultrapassá-lo, mas confunde-se com o próprio movimento pelo qual o 
tempo passa. Por meu campo perceptivo, com seus horizontes 
espaciais, estou presente à minha circunvizinhança, coexisto com 
todas as outras paisagens que se estendem para além dela, e todas 
essas perspectivas forma em conjunto uma única vaga temporal, um 
instante do mundo; por meu campo perceptivo com seus horizontes 
temporais, estou presente ao meu presente, a todo o passado que o 
precedeu e a um futuro. E, ao mesmo tempo, essa ubiquidade não é 
efetiva, ela é manifestamente intencional. (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 443). 

 O tempo possibilita o desenvolvimento das individualidades de cada ser 

humano, agindo para aquisição de aprendizagens baseadas nas explorações do 

mundo, sendo estas entrelaçadas ao corpo, tornando-o, portanto, existencial nas 

relações estabelecidas com o percebido, gerando suas respectivas compreensões 

que a cada instante são ressignificadas.   

 
Da mesma maneira, embora passo a passo cada passado esteja 
inteiro encerrado no passado recente que imediatamente lhe sucedeu, 
graças ao encaixamento das intencionalidades, o passado se degrada 
e meus primeiros anos se perdem na existência geral de meu corpo, 
do qual sei apenas que ela já estava diante das cores, dos sons e de 
uma natureza semelhante àquela que presentemente vejo.  
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 444). 
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 Dando continuidade ao pensamento supracitado, o tempo permite que cada 

experiência vivida possibilite ao ser humano uma relação com seu mundo e a coisa 

como em processo crescente de representações interpretativas, pois estes 

momentos possibilitam a visualização do mundo e das coisas fora dos aspectos 

lógicos, mas da percepção que transcendem conceitos claros e objetivos, 

equiparando-se a subjetividade; ou seja, caminhos epistêmicos que esboçam 

diferentes maneiras de serem significados, de acordo com a individualidade de cada 

ser. 

 
Portanto, é essencial à coisa e ao mundo apresentarem-se como 
“abertos”, reenviar-nos para além de suas manifestações 
determinadas, prometer-nos sempre “outra coisa para ver”. É isso que 
por vezes se exprime dizendo que a coisa e o mundo são misteriosos. 
Eles o são, com efeito, a partir do momento em que não nos limitamos 
ao seu aspecto objetivo e os recolocamos no ambiente da 
subjetividade.  (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 447). 
 

 A subjetividade exposta por Merleau-Ponty (2011) permeia as fissuras que 

existem no mundo, sendo estas voltadas aos desdobramentos das percepções 

construídas, ou seja, horizontes, para o que não está sendo nitidamente 

demonstrado ao campo visual, “o mundo no sentido pleno da palavra não é um 

objeto, ele tem um invólucro de terminações objetivas, mas também fissuras, lacunas 

por onde as subjetividades nele se alojam, ou antes, que são as próprias 

subjetividades” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 447).  

 Portanto, a aprendizagem da coisa e do mundo pode ocorrer quando o ser 

humano se permite vivenciar em seu meio, as experiências exploratórias e 

perceptivas as quais se envolvem quando se dirigem para o mundo. Construindo 

assim sua historicidade, reabrindo novas concepções de enxergar o que esta a sua 

frente, mas tendo a consciência de sua existencialidade em cada atitude proferida 

em suas relações vividas.  

 
A coisa e o mundo só existem vividos por mim ou por sujeitos tais 
como eu, já que eles são o encadeamento de nossas perspectivas, 
mas transcendem todas as perspectivas porque esse encadeamento é 
temporal e inacabado. Parece-me que o mundo se vive a si mesmo 
fora de mim, assim como as paisagens ausentes continuam a viver 
para além de meu campo visual, e assim como outrora meu passado 
se viveu para aquém de meu presente. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
447).  
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 Incitando neste ato de se permitir explorar o meio circundante, a criança 

possibilita construir em seu mundo uma variabilidade de sonhos, aos quais podem 

ser vividos mediante as percepções que enxergam do mundo. Este mundo fantasioso 

da criança integra tudo e todos ao mesmo tempo através da interpretação, 

significação concebida aos momentos vividos, fazendo com que os constructos 

originados sejam refeitos a cada nova percepção, ampliando o olhar epistêmico 

existencial de cada sujeito perceptivo.  

 
A criança debita ao mundo seus sonhos assim como suas 
percepções, ela acredita que o sonho se passa no quarto, ao pé de 
sua cama, e simplesmente só é visível para aqueles que dormem. O 
mundo é ainda o lugar vago de todas as experiências. Ele acolhe 
misturados os objetos verdadeiros e os fantasmas individuais e 
instantâneos, porque ele é um indivíduo que envolve tudo e não um 
conjunto de objetos ligados por relações de causalidade. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 459).  

 
 A aprendizagem por ser considerada contínua na vida de qualquer ser 

humano pode ser expressa através do sujeito perceptivo em suas relações com seu 

meio, contudo o advento temporal promove em suas nuances, a propagação de 

novas maneiras de ser no mundo, vinculadas as diferentes posturas adotadas, para 

dar sentido ao que foi percebido.  

 

Se meus primeiros anos estão atrás de mim como uma terra 
desconhecida, não é por um desfalecimento fortuito da memória e por 
falta de uma exploração completa: não há nada a conhecer nessas 
terras inexploradas. Na vida intrauterina, por exemplo, nada foi 
percebido, e é por isso que dela não há para se lembrar. Não houve 
senão o esboço de um eu natural e de um tempo natural. Essa vida 
anônima é apenas o limite da dispersão temporal, que sempre 
ameaça o presente histórico. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 464). 

 Diante o exposto, Merleau-Ponty (2011) disserta a existência de um mundo 

cultural, enraizado por símbolos, objetos, crenças que o ser humano cultua e 

propaga em suas relações com outrem. Expondo assim o surgimento de uma 

identidade perceptiva do homem de acordo com sua temporalidade existencial.  

Assim como a natureza penetra até no centro de minha vida pessoal e 
entrelaça-se a ela, os comportamentos também descem na natureza e 
depositam-se nela sob a forma de um mundo cultural. Não tenho 
apenas um mundo físico, não vivo somente no ambiente da terra, do 
ar e da agua, tenho em torno de mim estradas, plantações, povoados, 
ruas, igrejas, utensílios, uma sineta, uma colher, um cachimbo. Cada 
um desses objetos traz implicitamente a marca da ação humana à 
qual ele serve. Cada um emite uma atmosfera de humanidade que 
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pode ser muito pouco determinada, se se trata de algumas marcas de 
passos na área, ou ao contrário muito determinada, se visito todos os 
cômodos de uma casa recém-desocupada. (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 465). 

  

 Este mundo cultural é repassado na historicidade do homem, nas suas 

relações interativas com o meio, entrelaçados nos aspectos temporais e espaciais. E 

inserido nestas percepções culturais encontra-se o consumo por bens materiais 

produzidos nas indústrias, que impõem a seu estilo uma maneira de ser e estar do 

ser humano.   

 
Não existe uma criança “pura” ou isenta da cultura ao seu redor. O 
adulto produtor de cultura apresenta esse modo de ser e de estar para 
a criança; é produtor e “faz consumir”, numa teia, em um movimento 
de leva-e-traz de uma rede intertextual, móvel, e dinâmica. Não há 
como negar o determinante da indústria que move inclusive a 
criatividade do adulto: negá-lo seria iludir-se. (MACHADO, 2010, p. 
54). 
 

 Portanto, o mundo cultural, ao qual se origina e edifica a civilização, se faz 

existir para o homem tanto através de sua percepção corporal, como pelos objetos 

presentes nesse meio cultural, pois ambas as maneiras traduzem singularmente os 

hábitos e costumes dos seus constituintes, “a civilização da qual eu participo existe 

para mim como evidência nos utensílios que ela se fornece” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 465). 

 Desta maneira os objetos culturais (cachimbo, desenhos) constituem 

instrumentos que confirmam a existência do outrem; sendo tal percepção verificada 

através das atitudes corporais provindas do sujeito perceptivo.  

 
No objeto cultural, eu sinto, sob um véu de anonimato, a presenta 
próxima de outrem. Servem-se do cachimbo para fumar, da colher 
para comer, da sineta para chamar, e é pela percepção de um ato 
humano ou de um outro homem que a percepção do mundo cultural 
poderia verificar-se. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 466). 
 

  E dentre vários objetos culturais, o corpo pode ser considerado como o 

principal meio na percepção destes e outrem, pois este (corpo) adota um potencial 

de comportamentos, que fazem o ser humano situar-se no mundo presente, 

caracterizando sua existência; assim como sua intencionalidade própria na 

exploração do meio, ampliando o campo simbólico da aprendizagem.  
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O primeiro dos objetos culturais é aquele pelo qual eles todos existem, 
é o corpo de outrem enquanto portador de um comportamento. Que 
se trate de vestígios ou do corpo de outrem, a questão é saber como 
um objeto no espaço pode tornar-se o rastro falante da existência, 
como, inversamente, uma intenção, um pensamento, um projeto 
podem separar-se do sujeito pessoal e tornar-se visíveis fora dele em 
seu corpo, no ambiente que ele se constrói. A constituição de outrem 
não ilumina inteiramente a constituição da sociedade, que não é uma 
existência a dois ou mesmo a três, mas a coexistência com um 
número indefinido de consciências. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
467). 
 

 Diante esta perspectiva o corpo está aberto para desfrutar novas experiências 

que o mundo possibilita, pois este mundo se transforma e se ressignifica a cada 

instante, nunca sendo explorado em sua totalidade. O corpo move o ser humano 

para o desconhecido, propicia novas aprendizagens baseadas na percepção, 

conduzida por seus gestos, suas ações motrizes, que o faz pertencer ao mundo 

como ser existencial.  

 
Eu tenho o mundo como individuo inacabado através do meu corpo 
enquanto potencia desse mundo, e tenho a posição dos objetos por 
aquela de meu corpo ou, inversamente, a posição de meu corpo por 
aquela dos objetos, não em uma implicação lógica e como se 
determinada uma grandeza desconhecida por suas relações objetivas 
com grandezas dadas, mas em uma implicação real, e porque meu 
corpo é movimento em direção ao mundo, o mundo, ponto de apoio 
de meu corpo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 469). 
 

 A aprendizagem, diante o expresso, deve ser incorporada frente nossas 

atitudes e posturas comportamentais nos momentos vividos, percebendo e refletindo 

sobre as coisas e outrem como um exercício inerente ao ser humano, “precisamos 

conceder as perspectivas e o ponto de vista como nossa inserção no mundo-

indivíduo, e a percepção, não mais como uma constituição do objeto verdadeiro, mas 

como nossa inerência às coisas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 469).  

 O corpo humano em suas experiências vividas, no comportamento expresso, 

percebe e é percebido, porém esta análise não deve ser limitada ou restrita, visto que 

o campo simbólico construído em seu meio é renovado a cada percepção, firmando 

assim a existência desse sujeito.  

 
Trata-se apenas de reconhecer que o corpo, enquanto edifício ou 
reunião de tecidos, é formado por empobrecimento a partir de um 
fenômeno primordial ou corpo-para-nós, do corpo da experiência 
humana ou do corpo percebido, que o pensamento objetivo investe 
mas do qual ele não precisa postural a análise acabada. No que diz 
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respeito à consciência, precisamos concebê-la não mais como uma 
consciência constituinte e como um puro ser-para-si, mas como uma 
consciência perceptiva, como o sujeito de um comportamento, como 
ser no mundo ou existência, pois é somente assim que outrem poderá 
aparecer no cume de seu corpo fenomenal e receber uma espécie de 
“localidade”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 470). 
 

 O autor remete a fenomenologia como um hábito reflexivo que o ser humano 

deve integrar em suas ações a respeito de cada percepção vivida, pois esta 

apresenta especificidades, mais que denotam acima de tudo, o ser  como sujeito 

existencial, provido de potenciais de intencionalidade, que são expressos e 

observados através do corpo, em sua motricidade. Concebendo ao outrem sua 

presença no meio circundante, ao mesmo tempo detentor de uma consciência.  

Pela reflexão fenomenológica, encontro a visão não como 
“pensamento de ver”, segundo a expressão de Descartes, mas como 
olhar em posso de um mundo visível, e é por isso que aqui pode haver 
para mim um olhar de outrem, este instrumento expressivo que 
chamamos de um rosto pode trazer uma existência assim como minha 
existência é trazida pelo aparelho cognoscente que é meu corpo. 
Quando me volto para minha percepção e passo da percepção direta 
ao pensamento dessa percepção, eu a re-efetuo, reencontro um 
pensamento mais velho do que eu trabalhando em meus órgãos de 
percepção e do qual eles são o rastro. É da mesma maneira que 
compreendo outrem. Aqui, novamente, só tenho o rastro de uma 
consciência que me escapa em sua atualidade e, quando meu olhar 
cruza com um outro olhar, eu re-efetuo a existência alheia em uma 
espécie de reflexão. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 471). 
 

 E esta outra consciência, proveniente do outro, é compreendida através das 

assimilações realizadas entre os sujeitos perceptivos, que são ressaltadas por 

intermédio dos comportamentos corporais.  

 
A outra consciência só pode ser reduzida se as expressões 
emocionais de outrem e as minhas são comparadas e identificadas, e 
se são reconhecidas correlações precisas entre minha mímica e meus 
“fatos psíquicos”.  Ora, a percepção de outrem precede e torna 
possíveis tais constatações, estas não são constitutivas daquela. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 471). 
 

 Fatos estes que podem ser exemplificados quando um bebê realiza mímicas 

provenientes de outro sujeito perceptivo. Tais reações ou gestos corporais do bebê 

são realizados mediante a percepção de um comportamento humano exterior, que ao 

ser visualizado no corpo percebido, remete a este sujeito observador, habitante do 

tempo e do espaço, se posicionar através de certos movimentos corporais. Isto 

ocorre, pois o corpo do sujeito da percepção, no caso o bebê, adota uma 
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intencionalidade comportamental de acordo com sua interpretação naquele momento 

vivido, que pode coincidir com as do sujeito percebido ou não. Mas que em todos os 

casos percebidos, consegue se identificar se entre estes sujeitos a percepção foi ou 

não representativa.  

 
Um bebê de quinze meses abre a boca se por brincadeira ponho um 
de seus dedos entre meus dentes e faço menção em mordê-lo. E 
todavia ele quase não olhou seu rosto em um espelho, seus dentes 
não se parecem com os meus. Isso ocorre porque sua própria boca e 
seus dentes, tais como ele os sente do interior, são para ele 
imediatamente aparelhos para morder, e porque minha mandíbula, tal 
como ele a vê do exterior, é para ele imediatamente capaz das 
mesmas intenções. A “mordida” tem para ele imediatamente uma 
significação intersubjetiva. Ele percebe suas intenções em seu corpo, 
com o seu corpo percebe o meu, e através disso percebe em seu 
corpo as minhas intenções. As correções observadas entre minhas 
mímicas e as de outrem, minhas intenções e minhas mimicas, podem 
fornecer um fio condutor do conhecimento metódico de outrem e 
quando a percepção direta fracassa, mas elas não me ensinam a 
existência de outrem. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 471). 
 

 Os seres humanos são sujeitos perceptivos, que estão inseridos em um 

mesmo mundo, mas que cada um apreende suas próprias posturas e atitudes 

comportamentais mediante as percepções sentidas e vividas. Diante o exposto, as 

significações oriundas destes momentos não param de se renovar, pois os 

arquétipos do horizonte permitem uma variação simbólica e gradual dos 

posicionamentos corporais expressos.  

 
Na realidade, outrem não está cercado em minha perspectiva sobre o 
mundo porque esta mesma perspectiva não tem limites definidos, 
porque ela escorrega espontaneamente na perspectiva de outrem e 
porque elas são ambas recolhidas em um só mundo do qual 
participamos todos enquanto sujeitos anônimos da percepção. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 473). 
 

 E como o meu corpo, constituído das funções sensoriais, como a visão, tato, 

paladar, ao se dirigir para o mundo permite se comunicar com os demais sujeitos da 

percepção. Cujas presenças são observadas e interpretadas através dos 

comportamentos gestuais do corpo, que se movimenta, expressa suas intenções, no 

mesmo meio ao qual todos estão inseridos.  

 
Enquanto tenho funções sensoriais, um campo visual, auditivo, tátil, já 
me comunico com os outros, considerados também como sujeitos 
psicofísicos. Meu olhar cai sobre um corpo vivo prestes a agir, no 
mesmo instante os objetos que o circundam recebem uma nova 
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camada de significação; eles não são mais apenas aquilo que eu 
mesmo poderia fazer com eles, são aquilo que este comportamento 
vai fazer com eles. Em torno do corpo percebido cava-se um turbilhão 
para onde meu corpo é atraído e como que aspirado: nessa medida, 
ele não é mais somente meu, ele não está presente somente a mim, 
ele está presente a X, a esta outra conduta que neste começa a se 
desenhar. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 473). 
 

 A provável aprendizagem construída por Merleau-Ponty (2011) refere-se a 

experiências contínuas que os seres humanos vivenciam em todos os momentos de 

seu desenvolvimento perceptivo. Visto que deste os primeiros anos de vida, este ser 

já se encontra em contato com outrem, ao qual se comunicam por intermédio do 

corpo, dito, fenomenal, sensível, criador de significados; possibilitando a coexistência 

de ambos neste processo interativo da percepção, estendida nos comportamentos e 

condutas adotadas para cada situação vivida.  

Mas esta vida estranha é uma vida aberta, assim como a minha com a 
qual ela se comunica. Ela não se esgota em um certo número de 
funções biológicas ou sensoriais. Ela anexa a si objetos naturais 
desviando-os de seu sentido imediato, ela constrói-se utensílios, 
instrumentos, ela se projeta no ambiente em objetos culturais. Ao 
nascer, a criança os encontra em torno de si como aerólitos vindos de 
um outro planeta. Ela se apossa deles, aprende a servir-se deles 
como os outros se servem, porque o esquema corporal assegura a 
correspondência imediata entre aquilo que ela vê fazer e aquilo que 
ela faz, e porque através disso o utensílio se precisa como um 
manipulandum determinado, e outrem como um centro de ação 
humana. Em particular, existe um objeto cultural que vai desempenhar 
um papel essencial na percepção de outrem: é a linguagem. Na 
experiência do diálogo, constitui-se um terreno comum entre outrem e 
mim, meu pensamento e o seu forma um só tecido, meus ditos e 
aqueles do interlocutor são reclamados pelo estada da discussão, eles 
se inserem em uma operação comum da qual nenhum de nós é o 
criador. Existe ali um ser a dois, e agora outrem não é mais para mim 
um simples comportamento em meu campo transcendental, aliás nem 
eu no seu, nós somos, um para o outro, colaboradores em uma 
reciprocidade perfeita, nossas perspectivas escorregam uma na outra, 
nós coexistimos através de um mesmo mundo. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 474). 
 

 Fatos estes que podem ser observados nos estudos de Machado (2010) a 

respeito de como poderia relacionar a educação, especialmente à infantil, com o 

pensamento fenomenológico de Merleau-Ponty. Para isso a autora constrói uma 

representação dos conceitos de Merleau-Ponty com uma flor, denominada, “a flor da 

vida”, expressando a criança em sua existencialidade interligada aos fatores 

linguísticos, temporais, espaciais, da outridade (relações com outro ser, que pode ser 

criança ou adulto) e mundaneidade (cultura). Visto que as crianças encontram 
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maneiras de ser no mundo, de acordo com seus vínculos relacionais interativos 

(família, amigos, escola), antes dos conceitos lógicos formais. Mas estes 

envolvimentos inerentes ao ser humano perpassam durante toda sua existência, 

devido o homem estar presente nas experiências vividas do seu semelhante, 

apresentando-o ao mundo cultural que os seres estão inseridos. A autora reforça que 

estes entrelaçamentos supracitados consistem em toda construção histórica do 

homem, ou seja, da criança ao adulto, contudo a criança se permite explorar, 

reconstruir, ampliar seus significados nos momentos que vivenciam, por não serem 

adeptos as condutas lineares de percepção e interpretação. 

 Merleau-Ponty (2011) denota que o ser humano adulto apresenta certas 

dificuldades em se permitir nas experiências vividas uma percepção aberta de 

sentidos8; isto em decorrência da preponderância constante de conceitos formais, ou 

até mesmo regras comportamentais que devem ser seguidas a rigor, impossibilitando 

a essência natural do sentir como fonte propagadora de um conhecimento que 

ultrapasse as barreiras fechadas das palavras que rotulam um objeto ou outrem.  

A percepção de outrem e o mundo intersubjetivo só representam 
problema para os adultos. A criança vive em um mundo que ela 
acredita imediatamente acessível a todos aqueles que a circundam, 
ela não tem nenhuma consciência  de si mesma, nem tampouco dos 
outros, como subjetividades privadas, ela não suspeita que nós todos 
e ela mesma estejamos limitados a cum certo ponto de vista sobre o 
mundo. É por isso que ela não submete à crítica nem seus 
pensamentos, nos quais crê na medida em que eles se apresentam e 
sem procurar ligá-los, nem nossas falas. Ela não tem a ciência como 
ponto de vista. Para ela, os homens são cabeças vazias dirigidas a 
um mundo único, um mundo evidente em que tudo se passa, mesmo 
os sonhos que, ela acredita, estão no quarto, mesmo o pensamento, 
já que ele não é distinguido das falas. Para ela, os outros são olhares 
que inspecionam as coisas, eles têm uma existência quase material, a 
ponto de uma criança se perguntar como os olhares não se quebram 
ao se cruzarem. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 475). 
 

 Merleau-Ponty (2011) deixa claro que percebemos o outro através de seus 

comportamentos, suas ações, seus gestos, ou seja, por seu corpo. Este campo 

                                                
8
 Certa vez, após uma colisão que tive em meu carro, o caput ficou amassado. Um colega de trabalho 

ao ver a situação exclamou que o caput não estava fechado corretamente, que deveria verificá-lo. Eu 
sabia que meu colega compreendia a razão daquele amassado no carro, mas foi bem categórico com 
suas palavras. No mesmo dia, ao chegar em casa, uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos, 
viu as condições do carro, olhou pra mim e me perguntou como eu tinha batido o carro. A “verdade” 
nas palavras daquele garoto me deixou sem ação, pois o mesmo expressou livremente sua opinião, 
não se restringindo as condutas sociais e culturais vigentes.  
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perceptivo, expresso no corpo fenomenal, ratifica a existência do sujeito e suas 

relações com o outrem. Agora estas relações são interpretadas ou adquiridas de 

acordo com cada ser humano, pois existe a diferença entre o sentir e o ver nas 

expressões corporais.  

 
Percebo outrem enquanto comportamento, por exemplo percebo o 
luto ou a cólera de outrem em sua conduta, em sem rosto e em suas 
mãos, sem nenhum empréstimo a uma experiência “interna” do 
sofrimento ou da cólera e porque luto e cólera são variações do ser no 
mundo, indivisas entre o corpo e a consciência, e que se põem tanto 
na conduta de outrem, visível em seu corpo fenomenal, quanto em 
minha própria conduta tal como ela se oferece a mim. Mas enfim o 
comportamento de outrem e sua cólera nunca tem exatamente o 
mesmo sentido para ele e para mim. Para ele, trata-se de situações 
vividas, para mim de situações apresentadas. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 477). 
 

 Ou seja, a subjetividade do ser humano expõe sua maneira de ser no mundo, 

a qual em coexistência com outrem se entrelaça, contudo, ainda perpetua suas 

especificidades, não adotando comportamentos iguais aos atos perceptivos 

presenciados por cada sujeito.   

 
Mas da mesma forma que eu posso me enganar sobre mim mesmo e 
apreender apenas a significação aparente e ideal de minha conduta, 
da mesma forma posso me enganar sobre o outro e conhecer apenas 
o involucro de seu comportamento. A percepção que tenho do outro 
não é nunca, no caso da dor ou de um luto, o equivalente da 
percepção que ele tem de si mesmo, salvo se estou intimamente 
ligado a ele de modo que nossos sentimentos constituam 
conjuntamente uma única “forma” e que nossas vidas deixem de 
correr separadamente. É através desse consentimento raro e difícil 
que posso verdadeiramente juntar-me a ele, como só posso 
apreender meus sentimentos naturais e me conhecer sinceramente 
pela decisão de ser em mim mesmo. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 
253). 
 

 As experiências vividas acontecem continuamente quando se dirige ao 

mundo, permitindo a interação do ser humano com outrem, entretanto cada sujeito 

perceptivo irá esboçar suas perspectivas de sentidos, conforme sua historicidade, ao 

qual se permitiu ou não, ter a liberdade de apreender tais comportamentos, “por mais 

que nossas consciências, através de nossas situações próprias, construam uma 

situação comum na qual elas se comuniquem, é a partir do fundo de sua 

subjetividade que cada um projeta esse mundo “único”” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

477). 



188 

 

 O ser humano se dirige a outrem, comunica-se com este através de sua 

percepção, se faz coexistir por intermédio de seus comportamentos, veiculados ao 

corpo expressivo.  

 
Comunico-me com ele pela significação de sua conduta, mas trata-se 
de atingir sua estrutura, isto é, sob suas palavras ou mesmo suas 
ações, atingir a região em que elas se preparam. O comportamento do 
outro, vimo-lo, exprime uma certa maneira de pensar. E quando este 
comportamento se dirige a mim, como acontece no dialogo, e capta 
meus pensamentos para respondê-los, - ou mais simplesmente 
quando “objetos culturais” que caem sob meu olhar se ajustam 
subitamente a meus poderes, acordando minhas intenções e fazendo-
se “compreender” por mim, - sou então arrastado numa coexistência 
da qual não sou o único constituinte e que funda o fenômeno da 
natureza social como a experiência perceptiva funda o fenômeno da 
natureza física. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 253). 

 

 Neste intuito uma vez que o ser humano esta exposto ao outro, durante 

qualquer fase de sua existência, possibilita o surgimento de uma relação com este, 

mas cada um com sua maneira de ser no mundo, pois a identidade do sujeito 

perceptivo será exposta na intencionalidade que o corpo irá realizar nestas relações 

interativas.  

 
Uma vez outrem posto, uma vez que o olhar de outrem sobre mim, 
inserindo-me em seu campo, me despojou de uma parte de meu ser, 
compreende-se que eu só possa recuperá-la travando relações com 
outrem, fazendo-me reconhecer livremente por ele, e que minha 
liberdade exija para os outros a mesma liberdade. Mas em primeiro 
lugar seria preciso saber como pude pôr outrem. Enquanto eu nasci, 
enquanto tenho um corpo e um mundo natural, posso encontrar neste 
mundo outros comportamentos com os quais o meu se entrelace, 
como o explicamos acima. Mas igualmente enquanto nasci, enquanto 
minha existência já opera, sabe-se dada a si mesma, ela sempre 
permanece aquém dos atos em que quer engajar-se, que são para 
sempre apenas modalidades suas, casos particulares de sua 
intransponível generalidade. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 479). 
 

 Quando estamos inseridos em um mundo, portanto, o exercício da reflexão 

designa a um ato constante, visto que meu corpo propaga-se em um meio ao qual 

entro em contato com objetos e outrem, os quais irão participar de minhas 

experiências perceptivas, conduzindo-me a interpretações de palavras, gestos, 

condutas, comportamentos, diálogos que propiciarão uma maior amplitude para 

descrever o percebido e traçar prováveis desdobramentos de seus sentidos. Por isso 

as relações que se estabelecem com outrem e com as coisas, mesmo que não seja 
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plena e absoluta (até porque os seres humanos são considerados como espaços 

abertos para novas representações) é algo inerente ao tempo de qualquer sujeito 

perceptivo e não se pode fugir destes encontros, até mesmo quando me silencio.  

 
É preciso que de alguma maneira a reflexão nos dê o irrefletido, pois, 
de outra maneira, nada teríamos a opor-lhe e ela não se tornaria 
problema para nós. Da mesma forma, é preciso que de alguma 
maneira minha experiência me dê outrem, já que, se ela não o fizesse, 
eu nem mesmo falaria de solidão e nem mesmo poderia declarar 
outrem inacessível. O que inicialmente é dado e verdadeiro é uma 
reflexão aberta a um irrefletido, a retomada reflexiva do irrefletido – e, 
do mesmo modo, é a tensão de minha experiência em direção a um 
outro cuja existência no horizonte de minha vida é incontestada, 
mesmo quando o conhecimento que dele tenho é imperfeito. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 482). 
 

 O filme “O tempero da vida” – 2003 destaca uma reflexão epistemológica 

baseada no ser humano perceptivo, sensível e cultural. Entrelaça diferentes áreas de 

conhecimento como a gastronomia e astronomia, mostrando como ambas podem 

caminhar juntas no provimento da historicidade do homem. Os personagens através 

de suas experiências vividas, principalmente com a culinária veiculam seus 

relacionamentos interpessoais, ratificando a cultura de suas origens, permeadas em 

certas condutas comportamentais e exploratórias do meio inerente. O corpo do 

sujeito perceptivo no filme é enaltecido nas cenas nos momentos de contato com 

mundo, seja através da repetição dos gestos (dos adultos para as crianças); da 

interpretação dos novos hábitos corporais; na manutenção dos ritos alimentícios (do 

cozinhar e fazer as refeições na mesa); dos envolvimentos afetivos entre os 

parentes; assim como na sexualidade nos tipos de brincadeiras que homens e 

mulheres podem realizar.  

 O ser humano está envolvido em um mundo físico e social, mas 

principalmente cultural, ao qual estabelece relações com a coisa e outrem na 

perspectiva de horizonte, sempre buscando novas maneiras de ser no mundo, sem 

padrões estereotipados de comportamentos a serem demonstrados. Este sujeito 

perceptivo precisa encontrar a liberdade para expressar e sentir integralmente suas 

experiências vividas, visto que esta apreensão deveria ser provavelmente as 

relacionadas à construção da aprendizagem. 
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Eu sou dado, quer dizer, encontro-me já situado e engajado em um 
mundo físico e social – eu sou dado a mim mesmo, quer dizer, esta 
situação nunca me é dissimulada, ela nunca está em torno de mim 
como uma necessidade estranha, nunca estou efetivamente 
encerrado nela como um objeto em uma caixa. Minha liberdade, o 
poder fundamental que tenho de ser o sujeito de todas as minhas 
experiências, não é distinta de minha inserção no mundo. Para mim é 
um destino ser livre, não poder reduzir-me a nada daquilo que vivo, 
conservar uma faculdade de recuo em relação a toda situação de fato, 
e este destino foi selado no instante em que meu campo 
transcendental foi aberto, em que nasci como visão e saber, em que 
fui lançado no mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 483). 
 

 E cada experiência vivida no ser humano é um momento único e especifico, 

visto que os adventos temporais, espaciais e até mesmo o outrem renovam as 

percepções a serem significadas, reforçando o pensamento do horizonte, ao qual 

existe a abertura para novos olhares que ultrapassam as fronteiras do visível, “toda 

experiência sempre me aparecerá como uma particularidade que não esgota a 

generalidade de meu ser, e tenho sempre, como dizia Malebranche, movimento para 

ir mais longe” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 483).  

 Esta liberdade de sentir, vinculada ao mundo vigente, possibilitam o ser 

humano se posicionar como existencial, que se dirige a um mundo com seus 

movimentos intencionais, se permitindo comunicar (seja qual for a maneira 

encontrada, através da palavra ou do silêncio) com outrem, “a liberdade proteiforme, 

a natureza pensante, o fundo inalienável, a existência não-qualificada, que marcam 

os limites de toda simpatia em mim e em outrem, suspendem a comunicação, mas 

não a anulam” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 484). 

 Merleau-Ponty (2011) mesmo falando da liberdade, de permitir a criação de 

um campo simbólico, esboça a importância mais uma vez da temporalidade, ao qual 

existe um entrelaçamento dos períodos vividos, do passado, presente e futuro (do 

que há por vir). O tempo permanece aberto para ser visitado a qualquer instante, pois 

a historicidade do sujeito perceptivo é construída a cada momento que o foi 

concebida nas experiências vividas.   

 
Se deve haver um passado para nós, só pode ser em uma presença 
ambígua, antes de qualquer evocação expressa, como um campo 
para o qual temos abertura. É preciso que ele exista para nós mesmo 
quando não pensamos nele, e que todas as nossas evocações sejam 
extraídas dessa massa opaca. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 488). 
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 E cada ser humano, firmando-se como ser existencial no meio circundante 

apresenta uma maneira impar, de ser no mundo, voltando-se para a presença de um 

diálogo estabelecido com outrem.  

 
Cada existência só transcende definitivamente as outras quando 
permanece ociosa e assentada em sua diferença natural. Mesmo a 
meditação universal que corta o filósofo de sua nação, de suas 
amizades, de seus preconceitos, de seu ser empírico, em uma 
palavra, do mundo, e que parece deixá-lo absolutamente só, na 
realidade é ato, fala, por conseguinte diálogo. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 484). 
 

 Os outros (seres humanos) aderem ao mundo em seu estilo de ser, 

coexistindo com seu semelhante, assegurando assim a formação do mundo social, “e 

todavia cada um dos outros existe para mim a título de estilo ou de meio de 

coexistência irrecusável, e minha vida tem uma atmosfera social assim como tem um 

sabor mortal” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 489). 

 As concepções que poderiam então ser expressas nas entrelinhas por 

Merleau-Ponty sobre a aprendizagem se focam na percepção do ser humano, pois 

quando este a percebe adquire uma conduta própria, que o faz se propagar no 

mundo por ser corpo expressivo, reconhecendo-se como potencial de ações motoras 

e que nunca cessa a construção de seu mundo simbólico, pois como esta situada no 

tempo e no espaço, encontra maneiras de propagar seu pensamento interpretando 

sobre diferentes maneiras o que foi percebido. Mas cada ser humano, mediante suas 

especificidades, detém um olhar perante o mundo, constrói a partir de sua 

subjetividade, uma identidade percebida por outrem, apresentando-o como ser 

existencial, histórico, cultural e social. 

 
A partir do momento em que a existência se concentra e se engaja em 
uma conduta, ela cai sob a percepção. Como qualquer outra 
percepção, esta afirma mais coisas do que realmente apreende: 
quando digo que vejo o cinzeiro que está ali, suponho acabado um 
desenvolvimento da experiência que iria ao infinito, envolvo todo um 
porvir perceptivo. Da mesma maneira, quando digo que conheço 
alguém ou que o amo, para além de suas qualidades eu viso um 
fundo inesgotável que um dia pode fazer estilhaçar a imagem que me 
faço desta pessoa. É a esse preço que existem para nós as coisas e 
os “outros”, não por uma ilusão, mas por um ato violento que é a 
própria percepção. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 485). 
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 Portanto, o corpo ao aprender um movimento, uma gestualidade, esboça-o na 

medida em que for solicitado, contudo, um gesto incorporado, mesmo em sua 

repetição, nunca será idêntico. Isso devido ao tempo, espaço, esquema corporal, 

entre outros fatores que interagem no corpo.  

 
De certa forma, esses movimentos tornam-se “automáticos”, ou seja, 
tão logo os tenhamos aprendido, não precisamos mais “pensar sobre 
eles” para os executarmos. O corpo sabe! No entanto, não podemos 
realizar dois movimentos idênticos, pois, mesmo sem nos darmos 
conta, o nosso corpo e sua estrutura perceptiva (sensório-motora) 
estão o tempo todo se reorganizando ou se auto-organizando, 
gerando sempre novas interpretações para o movimento, novas 
emergências (são microprocessos). No macro, aos olhos do 
observador, parece não haver novidades, mas no micro há sempre 
novas emergências, tudo se renova constantemente. (NÓBREGA, 
2010, p. 80). 
 

 A aprendizagem segundo Merleau-Ponty pode ser expressa, portanto, através 

do sujeito perceptivo, cognoscente de suas experiências vividas e da aprendizagem 

cultural. E este entrelaçamento ocorre através do corpo, que em movimento 

possibilita ao homem situar-se no tempo e espaço, traçando caminhos exploratórios 

que o permitem ser existencial nos momentos vividos. O sujeito perceptivo constrói 

novos sentidos e significados quando entrelaça seu corpo expressivo com as coisas 

e outrem (pessoas, cultura), promovendo a cada gesto intencional a abertura para 

novas interpretações epistêmicas. Nota-se que o mundo já é existente e ao mesmo 

tempo presente na vida do homem, portanto cabe a este ser, provido de 

potencialidades, explorar o meio ao seu redor, ampliando suas percepções; tornando 

seus sentidos corporais aptos para novas (caminhos de pensamento) significações.  

Rompendo assim com os determinismos, impondo-se como seres autênticos, únicos, 

de identidade própria, que incorpora uma aprendizagem de acordo com suas 

subjetividades, ou seja, a historicidade que foi arquitetada por intermédio dos atos 

corporais, que buscaram aprender sentindo, interagindo, vivendo, imaginando, 

fazendo ser no mundo. 
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CAPÍTULO 03 – CORPO E APRENDIZAGEM: HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS 
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 As leituras das obras de Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty delimitadas para 

elaboração deste trabalho possibilitaram uma reflexão epistemológica sobre a 

temática corpo e aprendizagem. Mas deve-se ressaltar que o provimento de tais 

premissas foi conduzido perante um olhar subjetivo, o qual remete a certo estilo de 

visualização e interpretação pessoal do pesquisador, possibilitando, portanto, o 

aparecimento de outros estudos acadêmicos, constituídos por diferentes percepções, 

de acordo com cada sujeito, pois “a penetração do observador depende também da 

maneira como sua faculdade de observação se elaborou ao longo de seu próprio 

desenvolvimento” (CYRULNIK, 2007, p. 6). 

 Os estudos de Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty devem ser encarados como um 

dentre vários caminhos existentes para esboçar as concepções no tocante ao corpo 

e aprendizagem, visto que os dois autores expressam nitidamente em suas obras 

uma atenção cuidadosa ao redigir seus constructos, pois defendem um arquétipo de 

pensamento mais aberto, respeitando as compreensões de cada área 

epistemológica, como as biológicas, filosóficas, entre outras. Compreende-se que 

não há uma verdade absoluta, restrita apenas a uma área de conhecimento, como 

diriam Boris Cyrulnik (2007) e Merleau-Ponty (2011), posto que o mundo sensível 

permite interligar pensamentos, reconstruir afirmativas, mostrando assim que um 

constructo está aberto a ressignificações a todo instante, tendo em vista as diferentes 

percepções ocorridas nas experiências vividas e em nossa relação com um mundo 

sensível, cujo corpo transforma o sentir em várias maneiras interpretativas.  

 Diante do exposto, ambos os estudiosos se apropriam das concepções 

estabelecidas por algumas linhas de pensamento, principalmente as que estão 

voltadas à crítica ao dualismo que concebe aos aspectos corporais, o raciocínio 

lógico da causalidade linear, das funções estímulo-resposta, ou seja, dos resultados 

premeditados, da submissão do corpo ao cogito. Por isso focam seus estudos nos 

aspectos da percepção corporal, assim como nas relações vinculadas com o meio, 

que são ressignificadas a cada experiência vivida. 

 
Assim, a obscura causalidade do corpo se reconduz à estrutura 
original de um fenômeno, e não imaginamos explicar “através do 
corpo” e em termos de um pensamento causal, a percepção como 
acontecimento de uma consciência individual. (MERLEAU-PONTY, 
1975, p. 247)  
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 Nesse intuito, antes de falar propriamente sobre o corpo e a aprendizagem, 

evidenciaram-se alguns pontos relevantes a estas temáticas que os autores 

enfocam. O primeiro deles é o advento da temporalidade, pois ambos enfatizam 

como o tempo é responsável por uma adoção de uma postura de pensamento e/ou 

atitude no ser humano, permitindo ou restringindo seus comportamentos. Porém, 

para Merleau-Ponty, o homem habita o tempo, não se encontrando separado dele, 

pois o tempo possibilita e desperta no corpo a inclusão com o meio circundante, 

promovendo a interação e a exploração da coisa e do outrem; e, para Boris Cyrulnik, 

o tempo volta para a firmação ou não do vínculo empático com seu semelhante, por 

intermédio das experiências vividas com este.  

 Outro aspecto abordado é a espacialidade, pois no espaço no qual o homem 

se encontra, acontecem as mais diversas interações sociais e culturais que marcam 

e constroem a historicidade do sujeito. Mas esta espacialidade adquire uma 

singularidade para Boris Cyrulnik, no tocante ao local no mundo que irá permitir, 

entre os seres humanos, a adoção de atitudes posturais, provocadas ou não pelo 

vínculo empático com o próximo.  

 O tempo e o espaço destacados anteriormente (que são interdependentes e 

intersubjetivos) devem ser cuidadosamente interpretados, pois cada um deles remete 

a uma identidade própria do ser humano, baseadas em suas experiências vividas, 

conforme um dos autores expõe abaixo. 

 
O tempo no sentido amplo, quer dizer, a ordem das coexistências 
assim como a ordem das sucessões, é um ambiente ao qual só se 
pode ter acesso e que só se pode compreender ocupando nele uma 
situação e apreendendo-o inteiro através dos horizontes dessa 
situação. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 445).  
 

 Outro ponto a ser enfatizado refere-se às experiências vividas (enraizadas no 

tempo e no espaço) por cada ser humano, que denotam o entrelaçamento entre as 

percepções de Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty, pois ambos consideram esses 

momentos essenciais para o ser, porque possibilitam o crescimento e 

desenvolvimento do homem, ou seja, sua historicidade, conforme ratificado nesta 

citação: “o fato de que, num organismo, sejam traçados desde cedo respostas 

preferenciais de tristeza ou de alegria não exclui as significações psicológicas. Os 
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fatos vêm carregados de um sentido dado por nossa história” (CYRULNIK, 2009, p. 

135).  

 Após um breve destaque sobre as questões do tempo, espaço e experiências 

vividas, consegue se projetar discussões sobre o corpo e a aprendizagem, visto que 

perpassam por tais considerações epistêmicas. 

 O corpo apresenta entre estes estudiosos uma visão pautada no sensível, 

rompendo com as posturas impostas do empirismo, do corpo objeto, da causalidade 

linear (do estímulo resposta), bem como do intelectualismo (do cogito, da alma, do 

ser pensante), e mostrando a aproximação entre a alma e o corpo, sem 

hierarquizações de conhecimento. Mas Boris Cyrulnik apresenta o corpo por uma 

vertente de pensamento, voltada preponderantemente para as percepções 

estabelecidas com seus semelhantes, no tocante à imitação dos gestos (repetição 

dos movimentos) ou como ações posturais para sua sobrevivência. E quando se 

aborda este último tópico, da sobrevivência, verifica-se que Boris Cyrulnik atribui à 

região da boca uma importância essencial ao ser humano, pois este orifício corporal 

possibilita ao homem, desde a infância até a fase adulta, realizar suas funções 

elementares para viver, seja por intermédio da respiração ou da alimentação, 

podendo também ser considerada como o meio condutor de exploração do mundo, 

através dos hábitos alimentares, do beijo, ou até mesmo da linguagem. Mas algo 

importante que o corpo assume para Boris Cyrulnik está voltado às primeiras formas 

encontradas pelo ser humano para se relacionar com o outro, ou seja, o corpo 

assume o papel inicial que irá prover posteriormente a formação do vínculo empático. 

 Em contrapartida, Merleau-Ponty confere ao corpo uma função existencial, 

ofertando a esta temática uma dimensão ontológica do ser humano. O corpo é 

expressivo, detém uma intencionalidade em suas ações, cuja motricidade, ou seja, 

os movimentos corporais são providos de potenciais exploratórios em seus 

comportamentos. O corpo é posicionado como parte intrínseca do sujeito a ser 

observado, remetendo à identidade desse sujeito, de acordo com seu jeito ou estilo 

de ser no mundo. E, para conhecer esse mundo, o veículo ou meio a ser utilizado é o 

corpo, portanto sua relevância é notória para as concepções de Merleau-Ponty, que 

o descreve como linguagem, antes da palavra dita ou mesmo inserido nesta, 

favorecendo a construção das representações simbólicas vinculadas com a coisa e 
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outrem; detentor de sexualidade, expressa na subjetividade de cada ser, mas que 

transcende as questões apenas do ato sexual. Entretanto é na concepção de 

esquema corporal que Merleau-Ponty propõe a principal relevância do corpo, pois, ao 

assumir certa postura ou atitude, o ser humano se faz interagir e pertencer ao meio 

circundante, imanando assim sua existência, ratificada nas questões do tempo e do 

espaço. 

Nossa instalação em um certo ambiente colorido, com a transposição 
de todas as relações de cores que ela acarreta, é uma operação 
corporal; só posso realizá-la entrando na nova atmosfera, porque meu 
corpo é meu poder geral de habitar todos os ambientes do mundo, a 
chave de todas as transposições e de todas as equivalências que o 
mantêm constante. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 417) 

    

 Nas obras estudadas, Boris Cyrulnik enfatiza suas questões corporais na boca 

e Merleau-Ponty concede aos sentidos do tato e visão um destaque diferenciado. 

Para Merleau-Ponty (2011), o homem, ao perceber algo, deve se utilizar do tato para 

sentir o percebido, entrelaçando tais percepções a uma reflexão mais aberta sobre 

os prováveis constructos fechados e limitados pelo racionalismo, uma vez que “assim 

como o olhar explorador da verdadeira visão, o “tato cognoscente” nos lança, pelo 

movimento, fora de nosso corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 422).  

 Nota-se que mesmo os autores esboçando um olhar mais diferenciado para 

alguns sentidos do corpo humano, os dois confirmam em seus estudos que todos os 

sentidos inerentes ao ser são importantes, visto que cada um ratifica a percepção 

que foi sentida no mundo.   

 Essa percepção verificada através dos gestos corporais, dos comportamentos 

adotados pelo ser humano, como o silêncio, a reclusão, o ato de chorar, são ditos, de 

acordo com Boris Cyrulnik, como as condutas de apego expostas frente ao seu 

semelhante, entrelaçadas com os aspectos culturais, denotando as pretensões de 

existencialidade proferidas pelo autor. Em contrapartida, Merleau-Ponty interpreta 

tais expressões corporais dotadas de simbolismos, de diferentes sentidos, ratificando 

a existencialidade e identidade do sujeito através das ações corporais, cujos 

movimentos apontam para as perspectivas do invisível, de liberdade para novos 

caminhos epistemológicos. 
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 Observou-se que ambos os autores dissertam a respeito do corpo, no tocante 

ao membro fantasma, ou seja, a ausência de certas partes corporais, como braço(s) 

ou perna(s) causada por alguma doença, acidentes, entre outras possibilidades. 

Contudo Boris Cyrulnik remete as concepções do membro fantasma ao advento da 

memória, das lembranças geradas por essa parte corporal que se encontra 

inexistente. Neste sentido, é possível recordar e sentir, a partir da visualização do 

membro fantasma, sentimentos de dor, comparados a feridas cicatrizadas, as quais 

permanecem eternamente na lembrança desse indivíduo. Merleau-Ponty expressa 

que o corpo, mesmo constituído por um membro fantasma, não deixa de ser 

existencial para o ser humano, visto que este (corpo) não pode ser fragmentado em 

partes, ele integralmente representa o homem em seu estado cognoscente. O 

membro fantasma, então, remete ao sujeito sua historicidade, fazendo seu corpo 

adotar caminhos para continuar se expressando no mundo, pois o eu posso continua 

presente, lançando-se intencionalmente no meio, através dos caminhos reflexivos.  

 Deve-se ressaltar ainda a questão da reversibilidade que estes pesquisadores 

expressam em suas concepções, pois Boris Cyrulnik menciona tal questão 

abordando os fatores da resiliência, ou seja, quando um ser humano, após ser 

vulnerado, consegue novamente estabelecer a continuidade de seu desenvolvimento 

psicobiológico, associado aos fatores protecionais que o meio social e/ou cultural lhe 

concederam para retomada desses comportamentos. Este fato pode ser 

exemplificado quando um indivíduo perde uma figura de apego, a qual representa um 

campo sensorial que permite segurança na exploração espacial, uma vez que, após 

esse acontecimento, outros entes familiares ou até mesmo culturais permitem a 

construção de novos vínculos para suprir essa ausência.  Entretanto, Merleau-Ponty 

volta o pensamento da reversibilidade para as questões corporais, ou seja, o corpo 

expressivo, através de suas ações nas experiências vividas, permitindo o 

entrelaçamento de suas percepções objetivas e subjetivas, como no simples fato do 

tocar e ser tocado, ratificando as representações simbólicas que se ampliam para 

novas perspectivas reflexivas. 

 Quando se aborda a questão da aprendizagem, Boris Cyrulnik e Merleau-

Ponty reforçam a importância das experiências vividas no transcurso existencial do 

ser humano, seja no tempo ou no espaço. Tais momentos requerem do ser humano 
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uma percepção de algo, a adoção de uma postura explorativa e interativa com o que 

foi percebido, promovendo o surgimento dos diversos sentidos e significados, 

baseados no envolvimento firmados com o meio. E, nesta exploração do mundo, 

existem para os autores as influências exercidas tanto pela cultura como pelo meio 

social, que externam, através de sua historicidade, certas regras, condutas ou 

comportamentos a serem cultuados, porém nem sempre adotados.  

 As posturas corporais e comportamentais expressas frente à cultura e à 

sociedade são efetuadas de acordo com as experiências vividas por cada ser 

humano, e, por serem específicas de cada sujeito, remetem a posicionamentos 

individuais, mediante a história de acontecimentos vividos. 

 Entretanto, Boris Cyrulnik apresenta a aprendizagem do ser humano vinculada 

à formação ou não do laço empático entre os sujeitos, denominados de figuras de 

apego, principalmente os pais, ou seja, se os relacionamentos firmados entre os 

seres humanos propuseram a construção de um campo sensorial, cercado de apoio 

e segurança, para que este sujeito explore o seu meio social. O autor denota que, 

para a elaboração desse campo confiável, alguns aspectos devem ser considerados, 

como a história dos pais (suas aprendizagens no passado), assim como as demais 

pessoas ou regras constituintes do meio cultural e social, que irão intervir na 

convivência do ser humano, retratando com isso o aparecimento dos fatores de risco 

(ausência de diálogo, de afetos, fome, violência) ou de proteção (moradia, 

cumplicidade, atenção), que podem influenciar na aprendizagem do indivíduo, 

limitando ou ampliando, a aquisição de novos sentidos e significados no meio social, 

em decorrência das relações estabelecidas com o meio.  

 Algo interessante que Boris Cyrulnik destaca é que todo ser humano precisa 

interagir com seu semelhante, pois este o impulsionará na exploração do seu meio. 

Contudo essa interação não deve ser arquitetada por uma proteção exacerbada da 

figura de apego, nem uma ausência total de carinho e atenção, visto que tais 

condutas provocam um desequilíbrio de interpretações dos fatos vividos. E isto pode 

impulsionar para comportamentos autocentrados, de dependência ou recusa do seu 

semelhante. Portanto, ratifico mais uma vez que a aprendizagem, conforme os 

parâmetros observados por Boris Cyrulnik, volta-se ao provimento dos vínculos com 

o próximo, seu semelhante, de maneira equilibrada, interligados com a cultura e a 
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sociedade que a cerca por intermédio do apego. Por isso que o autor descreve o 

conceito dos “cavalos alados”, pois cada ser humano precisa experimentar o sabor 

dos sentimentos em seus opostos, como alegria e tristeza, ganhar e perder, sorrir e 

chorar, entre outros. Permitindo a aquisição de uma dosagem de percepção e 

expressão coerente em cada situação vivida.  

 
Seja a dor percebida ou imaginada, quer ela passe pelas vias 
neuroquímicas ou pela percepção de uma palavra, é a mesma zona 
cerebral que, alertada, provoca uma emoção sentida no corpo. O 
mero fato de imaginar em nosso mundo psíquico o sofrimento de 
alguém que amamos provoca em nós um mal-estar biológico. Quando 
aquela que eu amo sofre, não sofro como ela, mas não consigo ficar 
feliz. Meu bem-estar depende de sua felicidade. (CYRULNIK, 2009, 
p.132) 
 

 Por outro lado, Merleau-Ponty realça que a aprendizagem deveria ser 

construída através da percepção da coisa e/ou outrem, partindo do corpo expressivo 

de cada sujeito. Nessas considerações, o ser humano é concebido como sujeito 

perceptivo, que dirige seu corpo em um espaço, percebe algo ou outrem, constrói 

suas significações através dos elementos sensíveis, pois este ser sente, percebe e 

cria sentidos. E ao perceber, depois interagir com o percebido faz com que as 

concepções do sujeito sejam desdobradas, ou seja, não ficam apenas no que é visto 

ou tocado, afundam-se nas representações do mundo simbólico, que transcendem 

para novas perspectivas de pensamento.  

  O ser humano aprende não através dos aspectos mecânicos, mas 

explorando, com o seu corpo fenomenal, o mundo circundante, pois este não repete 

gestos, incorpora ações exploratórias com diferentes sentidos e significados, que são 

apreendidos a cada movimento efetuado, expressando uma maneira única de ser no 

mundo. Isto permite mostrar a existencialidade do ser humano, pautada 

constantemente em seus atos reflexivos do movimento. 

 
Não começamos por conhecer os aspectos perspectivos da coisa; ela 
não é mediada por nossos sentidos, nossas sensações, nossas 
perspectivas, nós vamos diretamente a ela e é secundariamente que 
percebemos os limites de nosso conhecimento e de nós mesmos 
enquanto cognoscente. (MERLEAU-PONYT, 2011, p. 434) 
 

 Merleau-Ponty reforça a aprendizagem através do sujeito perceptivo, que, por 

intermédio de seu corpo expressivo, faz-se presente em um mundo como existência, 
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representante de uma linguagem única, baseada nos seus potenciais de ação que 

cada experiência vivida pode proporcionar. Mas, assim como o corpo pode ser 

considerado como meio propagador da aprendizagem no ser humano, ele (corpo) 

pode inibi-la, de acordo com a reflexão contínua exercida entre as interações no 

mundo, pois ao fechá-lo, as significações perdem sua importância, a percepção deixa 

de ser relevante para o exercício do aprender.  

Contra o mundo social, sempre posso usar de minha natureza 
sensível, fechar os olhos, tapar os ouvidos, viver como estrangeiro na 
sociedade, tratar outrem, as cerimônias e os monumentos como 
simples arranjos de cores e de luz, destituí-los de sua significação 
humana. Contra o mundo natural, sempre posso recorrer à natureza 
pensante, e colocar em dúvida cada percepção tomada à parte. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 483) 
 

 Portanto, o sujeito perceptivo descreve o percebido, a coisa e/ou outrem, 

interligando-se com este através das experiências vividas. O sujeito não se interpõe 

entre os constituintes do meio, envolve-se com estes, situa-os de acordo com o 

mundo sensível, descrevendo, não apenas com os aspectos intencionais do corpo, 

mas também com a perspectiva do horizonte, que constrói os valores simbólicos para 

além do visível, retomando os fatos existenciais que se confiram em seu corpo.   

 
Ao contrário, se queremos descrevê-los, é preciso dizer que minha 
experiência desemboca nas coisas e se transcende nelas, porque ela 
sempre se efetua no quadro de uma certa montagem em relação ao 
mundo, que é a definição de meu corpo.(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
407)  
 

 Um fator importante que deve ser ressaltado é que, em ambos os autores, a 

aprendizagem poderia se impregnar de outros elementos visuais, como a música, 

quadros, literatura e filmes, os quais permitem a abertura para novas reflexões, 

diálogos mais contingentes, pois abarcam outras maneiras de ver o mundo, 

agregando concepções e pontos de vista, para se perpetuar um conhecimento mais 

sensível e crítico. Como se pode observar abaixo, na citação de Boris Cyrulnik: 

Basta contudo induzir uma crença por meio de um relato, um filme ou 
dando à pessoa  temperado com palavras para observar que essa 
estimulação alerta prioritariamente a área pré-frontal que inibe as vias 
da dor e se conecta diretamente com a parte posterior da área do 
cíngulo, aquela cuja estimulação desencadeia uma sensação de bem-
estar e às vezes de euforia. (CYRULNIK, 2009, p. 134)  
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 Analisando as compreensões de Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty sobre a 

temática corpo e aprendizagem, verifica-se o empenho que os autores realizaram em 

buscar constructos para refletir a respeito de questões inerentes ao ser humano. 

Conhecimentos que não devem ser hierarquizados, mas vistos de maneira crítica, 

conforme a história pessoal de cada estudioso, na tentativa de contribuir para a 

formação de um ser humano subjetivo, cultural e social.  

 Os escritos destes autores permitem uma relação direta com o mundo atual, 

presente e vigente em nossa sociedade. Até porque tais estudos podem auxiliar no 

sistema educacional do nosso país, tornando-o mais sensível e aberto às 

especificidades de cada região da sociedade brasileira.  

 Estes pesquisadores sugerem a percepção de um ser humano baseado em 

um mundo sensível, que expõe e/ou percebe sentimentos vinculados ao próximo. 

Com isso, devemos encarar a educação como um sistema interativo, distante das 

formas tradicionais de ensino-aprendizagem, em que, como retrata Libâneo (1994) 

em suas pesquisas, apenas os professores apresentam o conhecimento e o seus 

alunos são destituídos do processo formativo da aprendizagem.   

 A reflexão deve ser um exercício presente e contínuo em qualquer área 

epistemológica, pois esta não se limita ou é condicionada apenas por uma vertente 

de pensamento, abre-se a um discurso amplo para outras ideologias, visto que não 

existe um conhecimento dito absoluto, algo determinado; pois o mundo mesmo já 

existindo, transforma-se e reconfigura-se a cada instante, de acordo com o tempo. E 

precisamos estar abertos para novas percepções, criar novos sentidos, ser 

existenciais, pois pertencemos ao mundo. 

 
A consciência pode viver nas coisas existentes, sem reflexão, 
abandonar-se a sua estrutura concreta que não foi ainda convertida 
em significação exprimível; certos episódios de sua vida, antes de 
serem conduzidos à condição de lembranças disponíveis e de objetos 
inofensivos, podem por sua inercia própria aprisionar sua liberdade, 
encurtar sua percepção, impor ao comportamento estereotipias; da 
mesma maneira, antes de haver pensado nossa classe ou nosso 
meio, somos esta classe, esse meio. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 
253) 

 

 O significado do percebido para o ser humano se torna algo concreto, quando 

este o sente, envolve-o por uma percepção, visto que “o real distingue-se de nossas 
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ficções porque nele o sentido investe e penetra profundamente a matéria” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 434). Por isso o percebido se faz mediante os 

adventos temporais, propagando-se para novas visualizações de interpretação, pois 

“o imaginário não é portanto separado do real, ele é alimentado por percepções 

reais, mas passadas, enterradas sem nossa memória, e por representações 

possíveis que estão por vir” (CYRULNIK, 2007, p. 24). 

 Neste sentido, concordo com Merleau-Ponty que o ser humano, para interagir 

com o mundo, deve adotar, através do seu corpo expressivo, um comportamento que 

o identifique em sua existencialidade, como um ato violento, que se concebe quando 

é exercido no tempo e no espaço por este sujeito perceptivo. 

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse sentido 
uma história narrada pode significar o mundo com tanta 
“profundidade” quanto um tratado da filosofia. Nós tomamos em 
nossas mãos o nosso destino, tornamo-nos responsáveis, pela 
reflexão, por nossa história, mas também graças a uma decisão em 
que empenhamos nossa vida, e nos casos trata-se de um ato violente 
que se verifica exercendo-se. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 19) 
 

 Quando estou em sala de aula, com os meus alunos, reforço a importância de 

como nossas posturas corporais, atitudes no mundo, configuram a identidade de 

cada um. Os gestos descrevem como aquele ser se encontra situado em seu meio, 

seja dando significância a cada comportamento efetuado ou apenas repetindo 

procedimentos padrões que os outros seres realizam.   

 Neste ponto, destaco a questão da liberdade de se expressar, posto que os 

autores, a seus respectivos modos, conjugam para o ser humano explorar este 

território inacabado e misterioso que é o mundo, mas que não seja moldado 

conforme as regras ditadoras da sociedade. A liberdade deve ser conjugada como 

atitudes incorporadas em seus aspectos profundos e, para tanto, não pode ser 

fechada em conceitos, deve-se sentir, para então descrever os acontecimentos das 

experiências.  

 Caso o ser humano não absorva essa liberdade, ou seja, continue se 

condicionando por certos padrões interpretativos, configurados por condutas 

limitadas, implicará em sua petrificação como sujeito perceptivo, conduzindo-o para 

repetições de pensamentos e comportamentos. 
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A mesma enfermidade sensorial ou constitucional pode ser uma casa 
de escravidão, se impõe ao homem um tipo de visão e de ação 
monótona, do qual ele não pode sair, ou a ocasião de uma maior 
liberdade, se ele serve-se dela como de um instrumento. Isso supõe 
que a conheça em lugar de obedece-la. Para um ser que vive ao nível 
puramente biológico, ela é uma fatalidade.  (MERLEAU-PONTY, 1975, 
p. 236) 
 

 Tais ideias também são exaltadas nas concepções de Boris Cyrulnik, que 

esboça a importância do ato expressivo no homem, pois quando isso não transcorre, 

a linguagem, dita como meio de entrelaçamentos, promove a destruição simbólica da 

palavra, do pensamento, do ser humano, tendo em vista que “quando, numa relação 

a dois, um homem não consegue se exprimir ou o outro não permite que ele o faça, 

quando a instituição não cria espaços de troca, então a palavra está nos atos que 

destroem o outro e o pensamento” (CYRULNIK, 2007, p. 142). 

 Por isso a implantação de uma atitude fenomenológica, baseada no corpo 

expressivo, que se move, possibilita para qualquer trabalho acadêmico a abertura 

e/ou ampliação de perceber e interpretar as experiências vividas conforme outros 

pontos de vista, construindo assim o sentido originário da aprendizagem humana 

baseada na percepção da coisa e outrem. O que promove a cada sujeito um caminho 

único de ser no mundo, a partir de sua historicidade, marcada no tempo e no espaço 

circundante, distante das causalidades lineares, “atitude fenomenológica de corpo vai 

revelar um modo de existência ambíguo, no qual as relações entre corpo/alma, 

sujeito/objeto não são de causalidade, mas estão implicadas num sistema único de 

intenção e significações originais” (NÓBREGA, 2009, p. 76).   

 E um dos meios que pode ser utilizado na difusão dessa atitude 

fenomenológica, refere-se às artes, representadas através dos quadros, teatro, 

dança, literatura, filmes, pois permitem ao ser humano uma aprendizagem da 

percepção que rompe com os conceitos formais estabelecidos nas instituições 

escolares, assim como nos meios culturais, permitindo ao homem incorporar 

pensamentos e reflexões comportamentais que poderiam acontecer em sua vida, 

assim como recordar momentos vividos em sua história, atrav~es da associação a 

palavras, gestos, cenários, dentro de um verdadeiro universo de representações. A 

importância das artes (não aquela moldada em padrões estereotipados, com 

medidas precisas, mas que cria visualizações diferentes para cada sujeito), portanto, 



205 

 

faz-se necessária na abertura de um caminho que aproxima o observador do que é 

observado, em uma relação ambígua e recíproca, de interatividade de sujeito/objeto, 

corpo/mente, sem hierarquizações de saberes científicos, mas buscando a realidade 

que cerca o homem, construindo, a partir desses entrelaçamentos, vínculos 

intrínsecos essenciais para a exploração do meio em que se vive, mas que nunca 

chegaram a uma completude, devido ao inacabamento do mundo. 

 
Nunca foi intenção colocar a arte acima da ciência, mas dependendo 
do objetivo almejado, a arte deve ser utilizada como um dos meios 
para entender a realidade. Em certos aspectos, devemos dar atenção 
à arte porque ela realiza uma expressão do homem concreto a que a 
ciência não se propõe. (CARMO, 2002, p. 45)  
 

 Nota-se que as regras sociais, culturais, entre outras moldam de certa maneira 

os hábitos de nossa sociedade, restringindo a formação do afeto com a figura de 

apego, que é formada através da superficialidade dos vínculos estabelecidos, “ora, 

são as leis sociais, as crenças e a tecnologia que estruturam as famílias onde 

circulam o afeto” (CYRULNIK, 2009, p. 61). Incluem nesse processo, como 

observados, os adventos midiáticos (televisão, internet, revistas, jornais) que inserem 

comportamentos, ditos como padrões a serem seguidos e difundidos nos 

relacionamentos sociais, limitando a exploração espontânea das experiências 

vividas.  As percepções não podem ser ampliadas, formando um cotidiano repetitivo 

de condutas que não valorizam o ser humano em sua identidade única, de acordo 

com sua subjetividade. As leis supracitadas têm sua relevância para manter até certo 

ponto a ordem e a disciplina, tendo em vista as diferenças de pensamento vinculadas 

ao homem, mas a partir do momento que inviabiliza sua liberdade de expressão, elas 

precisam ser ressignificadas, discutidas para o provimento individual de cada ser 

humano na sociedade, cujas ideias devem esboçar o crescimento das perspectivas a 

serem difundidas.  

 O diálogo deve ser constante na sociedade em que vivemos, até porque todos 

os seres constituintes dessa sociedade estão abertos aos processos da 

aprendizagem. Como diria Freire (1996), todos que fazem parte do sistema 

educacional são provedores de mediar o conhecimento, sejam os científicos ou das 

experiências vividas, devendo favorecer em suas entrelinhas a construção do ser 

humano curioso, que busca novas ideologias, procura novas áreas epistemológicas, 
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não se limitando a concepções preliminares. Um homem que edifica a cada dia sua 

própria percepção para os discursos expostos no mundo, mas que tem a humildade 

em reconhecer que é um eterno aprendiz, e que o conhecimento é renovado a cada 

instante, não permitindo sua apropriação plena e absoluta em todos os âmbitos 

educacionais.  

 O tempo, nesse processo, é fundamental para ratificar as percepções providas 

e sentidas na interação com o mundo, pois concedem mais significações do que os 

conceitos formais. Entretanto reitero as proposições de Boris Cyrulnik na importância 

do outro durante o tempo, pois, quando não se tem afetividade nos relacionamentos 

estabelecidos, a própria linguagem deixa de expressar seu poder de descrição, as 

pessoas vivem através das imposições externas (sociais e culturais).  

 
Quando já não se tem a possibilidade neurológica de representar o 
tempo, tampouco a si com os outros, as palavras perdem sua 
conotação afetiva. Quando não se tem a preocupação com o outro, 
pode-se dizer o que se pensa, como um perverso que só considera 
suas próprias pulsões e para quem os semelhantes não passam de 
marionetes. (CYRULNIK, 2009, p. 125) 
 

 Assim acredito que ser humano é essencial (porém não único) na formação 

ontogênica do seu semelhante, porque, nas relações estabelecidas com estes, 

criam-se um sentimento interno de pertencer a um grupo, a uma cultura; tudo isso 

em provimento do amor entre as pessoas que interagem entre si.  

 
A maneira de dizer molda o modo como o outro sente o mundo que 
lhe é apresentado. E, se por sorte acreditarmos num mesmo relato, 
ele plantará em nós uma sensação de mesma família, vamos nos 
sentir “irmãos”, nos entender e nos amar. (CYRULNIK, 2009, p. 137)  
 

 A ética então pode ser encaminhada como um dos caminhos a serem 

introduzidos nas relações sociais, com o respeito entre as pessoas, culturas, religião, 

pois “qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 

reconheça a força dos condicionantes a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, 

entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar” (FREIRE, 1996, p. 

60). Cada ser humano apresenta uma maneira de enxergar o mundo, por isso a 

presença da subjetividade, contudo, somos seres interativos que convivem com 

diferentes formas de pensamento e precisamos desde cedo aprender a nos 

comportar e relacionar com o próximo. Nesse sentido, concordo com Boris Cyrulnik 
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no tocante ao ser humano ser tolerante com seu semelhante, necessitando 

incorporar comportamentos mais abertos aos discursos do outro, pois se formos 

egocêntricos não conseguimos crescer nas reflexões epistêmicas, nem mesmo como 

seres humanos dotados de sentimentos, valores, ideologias que precisam ser 

dialogadas continuamente.  

 
A não ser que uma cultura invente o bom código, aquele em que o 
homem ainda pode se exprimir, falar e governar sem destruir o 
próximo. Esse código tem um nome; tolerância. É preciso aprender a 
se descentrar do próprio pensamento admitindo não haver apenas 
uma maneira de ser humano. Pois, enquanto desprezamos os outros, 
oscilaremos entre a violência da desordem e a de uma única ordem. 
(CYRULNIK, 2007, p. 143) 
 

 Contudo, um dos principais locais de disseminação da aprendizagem na 

sociedade brasileira, que é a escola, apresenta, ainda nos dias atuais, uma cultura 

fortemente enraizada no modelo cartesiano, ou seja, difunde suas concepções 

voltadas ao intelectualismo; o corpo é reduzido aos processos mecânicos, não 

providos aos atos de aprender, permanecendo imóvel durante todo o processo 

aquisitivo de conhecimento.  

 
O corpo é importante na aprendizagem, mas a escola apela somente 
ao cérebro, talvez porque não saiba lidar com ele, com sua 
diversidade e sua mutabilidade. A aprendizagem é identificada com a 
imobilidade, por isso o corpo é expulso da ação pedagógica. 
(NÓBREGA, 2009, p. 56)  
 

 Por isso é necessário romper em nosso sistema educacional com as 

premissas apenas do intelecto, pois a sensibilidade deve se fazer presente na 

formação de todo ser humano, sendo o corpo fenomenal, expressivo, próprio, o canal 

originário para uma aprendizagem com valores e significações reais.  

 
É preciso ampliar o conceito de aprendizagem, ultrapassar as 
couraças do racionalismo e incluir a sensibilidade na formação do 
educando. Estamos tão aprisionados à tradição racionalista que fica 
difícil vislumbrarmos a corporeidade como síntese do humano, o ponto 
de partida para a aprendizagem ou para qualquer teorização. 
(NÓBREGA, 2009, p. 57)  
 

 A educação deve se voltar para a criticidade, sendo esta formada quando o 

ser humano se torna existencial no mundo, fato consumado através do seu corpo 

expressivo (dotado de ações intencionais) que cria vínculos com o meio, constrói sua 
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história, sua cultura, ressignificando as percepções sentidas, na busca por novos 

horizontes epistemológicos. 

  

Educar é pôr o sujeito em relação com o mundo e com a 
representação simbólica desse, ou seja, com a produção do 
conhecimento, não havendo a separação entre o sujeito e o objeto de 
conhecimento. Essa atitude garante que o educando se aproprie do 
conhecimento de maneira ativa, reconhecendo os condicionantes 
históricos e vislumbrando a possibilidade de uma nova síntese, de 
uma nova realidade, reafirmando, dessa forma, que como produtor da 
cultura o homem cria e recria o mundo. (NÓBREGA, 2009, p. 80.) 
 

 Ratifico tais premissas, relembrando minha experiência estudantil na escola, 

pois os alunos, segundo as normas, deveriam permanecer em silêncio, sentados em 

fileiras, durante toda explicação do professor; e para fazer algum questionamento, 

deveria levantar o braço e aguardar o momento para falar. Tais fatos podem ser 

observados atualmente, pois as estruturas físicas da escola perpetuam esse modelo 

organizacional, com a finalidade de moldar e ditar os comportamentos expressivos 

dos alunos. Outro ponto a se destacar, vincula-se ao não aproveitamento das 

experiências vividas pelo aluno, pois, conforme Freire (1996) dissertava, os 

parâmetros tradicionais remetiam os alunos a verdadeiras tábuas rasas, desprovidos 

de qualquer conhecimento, e, portanto, deveriam ser considerados como bancos, 

cujo professor (detentor de todo o conhecimento) fazia depósitos diários (através de 

suas aulas) para mudar esse cenário vazio do aluno.   

 Para aplicar uma aprendizagem educacional a partir do corpo, rompendo 

assim com os ditos da educação tradicional, deve-se observar os elementos 

formadores do sensível, da percepção nas experiências vividas, visto que ao sentir, 

provém certo aprendizado, mas este é modificado, transformado a cada momento, 

pois ser existencial no mundo remete ao estabelecimento de relações que nunca 

terão um fim, devido às mudanças geradas através do tempo e do espaço.  

Para desenvolvermos a linguagem do corpo, a escuta sensível precisa 
estar afinada. O sensível coloca a experiência perceptiva como campo 
de possibilidades para o conhecimento, investido de plasticidade e 
beleza de formas, cores e sons. O corpo é o conhecimento sensível 
compreendidos como obra-de-arte, aberta e inacabada, horizontes 
abertos pela percepção do ser humano em movimento. (NÓBREGA, 
2009, p. 95) 
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 Quando nos remetemos a uma aprendizagem do sensível, baseada na 

percepção das experiências vividas, percebemos que, dentro da educação, o campo 

epistemológico da Educação Física encontra um amplo espaço para difundir tais 

conceituações, visto que a Educação Física reflete diretamente as questões do 

corpo, do aprender através das intencionalidades corporais, como detentoras de 

potenciais de ação que devem ser explorados nas relações com o mundo.  

A educação física, ao intervir sobre o corpo e o movimento, deve estar 
atenta para os aspectos da saúde, do bem-estar, do desenvolvimento 
das capacidades motoras e orgânicas, mas deve ampliar o seu campo 
de referências para a questão da ética e estética do movimento, a 
beleza e harmonia dos gestos, sua relação com a identidade do ser 
humano e a relação com a cultura, possibilitando ampliar a percepção 
de si mesmo, do outro e do mundo, contribuindo para o 
redimensionamento do ser humano e da vida no planeta, tendo como 
referência básica a corporeidade. (NÓBREGA, 2009, p. 92) 
 

 Portanto, quando se fala em corpo, pode se externar as concepções da 

corporeidade, que denotam a esse corpo sua complexidade e ao mesmo tempo sua 

incompletude, tendo em vista as inúmeras experiências que o ser humano pode 

vivenciar em seu contato com o mundo. Assim o corpo pode ser dito como o local 

que, através da percepção dos momentos vividos, propicia o surgimento de 

diferentes sentidos e significados baseados nas interações sociais.  

Torna-se premente para o entendimento do que seja corporeidade, 
que passemos a entender o nosso corpo como conjunto complexo e 
indivisível, cujas experiências vividas vão construindo um saber 
corporal que transcende toda e qualquer iniciativa de compreender a 
corporeidade por intermédio de conceitos e definições, uma vez que o 
viver corporal pressupõe experiências, tomadas de decisões e 
construção de conhecimentos que se edificam nos momentos vividos 
e existenciais, os quais impregnam nossos corpos de valores e de 
significados para que sejam interpretados e re-organizados no 
convívio social. (MELO, 2006, p. 110) 

 
 Esses fatos são ratificados por Nóbrega (2010), que expõe o conceito de 

corporeidade ancorado nas constantes reflexões epistêmicas, que o ser humano 

realiza através do seu corpo, a partir das experiências vividas. E tais percepções se 

desenvolvem em todas as nuances corporais, desde o nível genético até a criação do 

mundo simbólico, das perspectivas de pensamento pautadas na linguagem da 

sensibilidade.  

 
A corporeidade, compreendida em termos epistemológicos como 
campo dos saberes do corpo, emerge da capacidade interpretativa do 
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ser vivo desde os níveis celulares e moleculares até os aspectos 
simbólicos e sociais. Trata-se de um saber incorporado, desdobrado 
pela percepção, configurando a linguagem sensível. Assim posto, a 
corporeidade é considerada como um campo de experiência e 
reflexão, a partir do qual se desdobram possibilidades 
epistemológicas, éticas, estéticas, sociais e históricas. (NÓBREGA, 
2010, p. 35) 
 

 Sabemos que a Educação física ainda apresenta resquícios de uma cultura 

tradicionalista, marcada pelo desempenho, busca por alto rendimento, medidas 

antropométricas precisas realizadas nas atividades de repetições contínuas. Tais 

práticas podem ser observadas nos estudos de Santos (2012), que expressa sua 

preocupação perante a limitada pedagogia da Educação Física, voltada quase que 

exclusivamente para a fisiologia da ginástica e dos esportes, desde o século XIX até 

os dias atuais.  Contudo, Santos (2012) reflete a importância dos novos olhares 

educacionais que estão se firmando neste cenário da aprendizagem, pois o homem é 

um ser complexo e não pode ser descrito apenas em uma vertente de pensamento, 

precisa de outras que conduzam a sua subjetividade, buscando a compreensão do 

corpo próprio, dotado de intenções, que firma sua existência no mundo através do 

movimento, fazendo-o interagir com o outro e a sua cultura. 

 Não desmerecendo o olhar orgânico da Educação Física, mas essa área de 

conhecimento, utilizada como caminho de opiniões, poderia adotar posturas mais 

reflexivas em seus constructos teóricos difundidos no meio acadêmico. Visto que 

para trabalhar com o corpo precisa incorporá-lo como sujeito e objeto de ação, que 

fornece ao sujeito o status de ser cognoscente no meio, detendo intencionalidades 

em suas ações, mediadas na esquematização do seu corpo com o espaço, 

marcadas no tempo, criando assim sua história, um aprendizado baseado na 

percepção do movimento. Desse modo, seria excluída a política acadêmica da 

repetição dos gestos, do fazer por fazer.  

 
Todo movimento é inteligente, possui uma significação. Compreendo 
o movimento a partir do conceito de hábito motor e com esse fio 
intencional, estaremos superando também o caráter mecanicista e 
adestrativo dos métodos de ensino enraizados na prática pedagógica 
da Educação Física. Os métodos tradicionais de ensino, centrados no 
professor, nos quais os alunos repetem movimentos sem 
compreender o que fazem, sem serem solicitados em sua capacidade 
criadora, não contribuem para a reflexão sobre os signos sociais 
inscritos no corpo, para a identificação dos valores da cultura 
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dominante e para a possibilidade de sua superação. (NÓBREGA, 
2009, p. 89) 
 

 Nesse sentido, a Educação Física poderia utilizar as reflexões epistêmicas da 

cultura de movimento em suas atividades cotidianas, pois esta envolve os aspectos 

corporais com a natureza e a cultura circundante, proporcionando o surgimento de 

uma representação conceitual baseada na historicidade do ser humano, em sua 

realidade, de acordo com suas experiências vividas. Assim seria possível demonstrar 

que a Educação Física ampliou suas percepções para os campos sociais, culturais, 

inerentes ao ser humano, rompendo com a objetividade dos processos lineares de 

aprendizagem.  

A cultura de movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza e 
cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído 
e reconstruído ao longo de nossas vidas e da história. Um 
conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do 
corpo e é revelada no movimento que é gesto, abarcando os aspectos 
bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações 
de jogos, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as 
diversas maneiras como o ser humano faz uso do ser corpo, ou seja, 
como cria e vivencia as técnicas corporais. (MENDES; NÓBREGA, 
2009, p. 6) 
 

 No momento em que a Educação Física permite a ampliação de suas 

concepções para outros âmbitos epistêmicos (como os culturais, sociais), ela 

possibilita que a temática do corpo, através de sua linguagem sensível (única para 

cada sujeito), estabeleça uma comunicação com o mundo, tendo em vista  a busca 

assídua pela realidade inerente a este sujeito perceptivo.  Assim se aproximaria esta 

área de conhecimento com os interesses pessoais de cada ser humano, não 

desprezando as vontades e os desejos que cercam sua existencialidade. 

 
Um conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do 
corpo em movimento no ambiente, cultura e história. A linguagem 
sensível é revelada pela movimentação do corpo no tempo e no 
espaço de cada individuo e da comunidade. Somos capazes de criar e 
recriar, e, ao mesmo tempo em que nos expressamos, conseguimos 
nos comunicar. (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 6) 
 

 Diante do exposto, pode-se inserir ao campo epistemológico da Educação 

Física, outro caminho para se propagar a cultura de movimento, com os adventos da 

corporeidade, dentre eles, a apreciação cinematográfica, que oferece ao sujeito 

cognoscente percepções sensíveis de corpos expressivos, dotados de movimentos 
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intencionais, baseadas nas experiências vividas e permeadas na temporalidade e 

espacialidade. Possibilitando ao ser humano associar tais percepções a sua 

historicidade, construindo assim diferentes significados para as representações 

simbólicas que foram vislumbradas. 

 
Portanto, o cinema nos oferece uma visibilidade para o corpo e sua 
expressividade que pode contribuir para perceber o conhecimento 
sensível da Educação Física em relação à experiência corpórea, ao 
esquema corporal, às fisionomias que reúnem comportamento e 
emoção e ao movimento dos corpos no espaço e no tempo. 
(NÓBREGA, 2013, p. 5) 
 

 Nesse panorama acadêmico supracitado, vinculado à cultura de movimento, o 

professor oferta ao aluno diferentes caminhos de pensamentos, que não são 

hierarquizados, mas possibilitam a adoção de posturas críticas de acordo com a 

identificação que cada aluno detém em suas percepções corporais. Com isso, o 

percurso traçado pelo professor, na elaboração e aplicação dos conteúdos, deve 

valorizar o conhecimento oriundo e propagado daquela sociedade, por intermédio 

das experiências vividas difundidas naquela localidade. A originalidade nas aulas de 

Educação Física se faz a partir do conhecimento de mundo, em que aprendizagens 

diárias do mundo sensível são relevantes para chamar a atenção dos alunos, bem 

como projetar novas maneiras interpretativas do percebido conforme as relações 

interativas com o meio.  

A compreensão de cultura de movimento entendida a partir do 
entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura, poderá contribuir para 
que os professores ofereçam conteúdos na educação física escolar 
relacionados à realidade dos educandos, com o propósito de 
favorecer uma leitura crítica do mundo. Os professores poderão ter 
como ponto de partida conteúdos que valorizem as singularidades de 
cada comunidade, discutindo e problematizando as hierarquizações 
culturais. Além disso, os professores poderão despertar em seus 
alunos a elaboração de sugestões para as problemáticas 
identificadas. (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 7) 
 

 Por isso o professor não deve apenas transmitir o conhecimento, como algo 

sem importância, limitado nas percepções corporais. Este deve incorporar ao seu 

meio acadêmico, caminhos que estimulem o aluno à adoção de atitudes críticas, 

realçadas a partir de diferentes contextos interpretativos, pois é preciso “saber que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47). 
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 Para ser no mundo, como sujeitos existenciais, precisamos de nosso corpo 

expressivo e afetivo, visto que nossos gestos demonstram a nossa identidade 

sensível, reflexiva e histórica.  

 As relações sociais são inerentes ao ser humano, mas este sujeito também 

constrói conhecimento e aprendizado, quando busca novas percepções nas 

experiências vividas com a cultura, seus semelhantes e os objetos. Portanto, o corpo 

está vinculado à aprendizagem, agora sua intensidade e relevância irão variar para 

cada autor, mediante suas respectivas pesquisas. Incorporando na linguagem uma 

maneira expressiva de construção para novos horizontes epistêmicos que não param 

de ser ressignificados a cada momento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa dissertação, identificamos concepções de corpo e aprendizagem 

em Boris Cyrulnik e em Merleau-Ponty que nos permitiram ampliar a compreensão 

epistemológica da Educação Física, ao apresentarem elementos significativos sobre 

essas dimensões que constituem o mundo da cultura, do movimento humano e da 

educação. As noções encontradas ampliam nosso olhar, nossa compreensão e 

propiciam horizontes para os estudos sociofilosóficos do corpo e do movimento 

humano. 

Com base em nossa pesquisa, afirmamos que Boris Cyrulnik compreende o 

corpo através das sensações e afeto, sendo estes construídos diariamente, desde a 

vida intrauterina do ser humano até a idade adulta, regados pelos campos sensoriais 

formados pelas figuras de apego.  O corpo sensível vive inúmeras experiências 

cotidianamente, mas sua percepção afetiva é ampliada a cada novo contato com seu 

semelhante, perpassando os momentos de imitação, assim como das 

representações simbólicas perante o mundo já existente.   

Nesse contexto, nota-se que o sentido da boca apresenta um enfoque maior 

no ser humano, pois esta região corporal possibilita ao sujeito, além de sua 

sobrevivência no mundo, a ampliação de significações simbólicas. Desse modo, o 

ato degustativo convida o homem a explorar diferentes aspectos culturais do meio, 

ratificando a historicidade e identidade de uma sociedade no tempo e espaço que a 

circundam.   

Em relação à aprendizagem, Boris Cyrulnik compreende que o homem 

aprende algo significativo em sua vida por intermédio das figuras de apego, tais 

como familiares, amigos ou artefatos da cultura (objetos, instrumentos, brinquedos), 

que constroem um campo sensorial entre os sujeitos, gerando uma zona de conforto 

favorável para a exploração do meio que tem como base a confiança e a segurança 

firmada nos entrelaçamentos sensoriais entre esses seres.  

Podemos então associar a figura de apego a uma ponte, pois conduz o ser 

humano para que algo seja percebido efetivamente, tornando-se então relevante 

para a promoção de novos significados.  Ocorre então a formação dos vínculos 

empáticos entre os sujeitos que os despertam para buscarem novas maneiras de ser 
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no mundo social e cultural.  Na formação desses vínculos, deve se observar um 

equilíbrio nas atitudes relacionais, que geram apaziguamento no campo sensorial, 

por isso, os relacionamentos intersubjetivos não podem ser marcados pela ausência 

total de sentimentos amorosos, privando assim o homem de buscar novos sentidos e 

centrando suas ações em gestos corporais autocentrados; esses relacionamentos 

intersubjetivos também não podem ser marcados pela superproteção das figuras de 

apego, que coíbem a exploração do meio.  

Nota-se então que os sentimentos providos com as figuras de apego devem 

ser opostos, pois a cada exploração do mundo novas descobertas são realizadas, 

podendo gerar diferentes maneiras de expressão, mas ao senti-las o sujeito 

compreende que pode alternar tais percepções de acordo com os vínculos de apego 

construídos, firmando-os como espaço aberto para novas representações simbólicas.  

Merleau-Ponty compreende o corpo como condição primeira da existência, um 

campo inacabado, aberto a novas percepções sensíveis que o mundo pode oferecer. 

Um corpo que constrói diferentes significados a cada experiência vivida, projetando a 

formação de sua historicidade, de uma cultura, ou seja, uma identidade cognoscente. 

Um corpo que habita o tempo e o espaço. O corpo em Merleau-Ponty é um corpo 

que se move e é a partir da intencionalidade motora que se constrói um esquema 

corporal no humano, o qual se amplifica na exploração do mundo.  Esse ato 

exploratório do corpo através do movimento permite ao homem se entrelaçar com os 

objetos, seu semelhante e a cultura. O corpo está atrelado à percepção e ao 

movimento, e no ato perceptivo, significações simbólicas também se apresentam. O 

corpo é, portanto, histórico, cultural, sexuado, linguagem, ou seja, ressignificado 

continuamente a cada nova experiência vivida.  

A aprendizagem, para Merleau-Ponty, refere-se ao sujeito perceptivo, que, por 

meio de suas experiências corporais, elas mesmas simbólicas e culturais,  percebe 

as coisas e o outrem. A aprendizagem, em Merleau-Ponty, liga-se à percepção do 

mundo, e é uma forma de estar em contato com o mundo, situar-se no mundo da 

cultura, perceber a historicidade dos acontecimentos e os contornos da existência. A 

aprendizagem relaciona-se a um sujeito que está aberto para novas interpretações 

mediante a plasticidade do tempo e espaço, construindo novos sentidos a cada 

situação vivida. Para aprender, o sujeito ata-se a essa percepção oriunda do mundo 
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sensível, sendo esta específica para cada homem, pois os momentos vivenciados 

são diferentes. O corpo então ao presenciar e se colocar como condutor da 

aprendizagem adquire novas maneiras expressivas que influenciam o ser humano a 

ampliar seus gestos, suas posturas corporais, incorporando novos hábitos de 

linguagem, ou seja, de ser no mundo. Neste âmbito da aprendizagem, a cultura se 

faz presente, devido aos comportamentos, regras, tradições que arquitetam sua 

historicidade no tempo e no espaço. A cultura, assim dizendo, repassa entre as 

gerações seus valores morais e éticos, bem como suas concepções políticas e 

sociais, influenciando ou restringindo a adoção de novas posturas exploratórias do 

mundo.  

As compreensões sobre corpo e aprendizagem de Boris Cyrulnik e Merleau-

Ponty nos conduziram para a ampliação dessas temáticas no campo educacional, 

em especial na Educação Física. A reflexão sobre corpo e aprendizagem, provinda 

das compreensões de Boris Cyrulnik e Merleau-Ponty, fez-me perceber como o 

homem é um ser enigmático, que não pode ser rotulado por pensamentos lineares. O 

ser humano está aberto para amplificar seus sentidos e significados a partir de suas 

interações com o meio, mas a pergunta que suscito é se o semelhante, assim como 

a cultura, favorece ou não esta aquisição diferenciada de perceber com novos 

olhares o que sente através do corpo em movimento. 

Por isso algo que me chamou a atenção neste trabalho foi a possibilidade de 

intensificar a leitura desses autores em outras perspectivas epistemológicas, uma 

vez que percebi uma interlocução de conhecimentos que poderia ser aprofundada 

em outros estudos, pois quando Boris Cyrulnik disserta a aprendizagem a partir do 

apego, realçando a criação do campo sensorial estabelecido inicialmente entre a 

criança e a mãe, possibilitados a partir dos sincronismos dos corpos, é algo 

esplendoroso e ao mesmo tempo incentivador para novos olhares epistêmicos. Até 

porque, segundo suas concepções, o ser humano, para se desenvolver, precisa de 

um ambiente e de figuras de apegos tranquilizadoras. Já Merleau-Ponty sugere a 

aprendizagem a partir da percepção corporal, veiculada às experiências vividas, da 

intencionalidade do corpo na exploração do mundo, ressignificando a cada momento 

suas interpretações. 
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Compreender o corpo e a aprendizagem exige trabalhar com questões da 

sociedade contemporânea, que se encontram ancoradas principalmente nos 

recursos midiáticos, como televisão, jornais, revistas que ditam padrões 

estereotipados de corpo e beleza, preconizados apenas na superficialidade do 

homem. Nesse âmbito, a política e a cultura social também fazem parte de tal 

processo, pois, de certa maneira, impõem valores limitados do conhecimento, 

determinando o que deve ser transmitido para o homem, fatos estes que podem ser 

observados dentro de sala de aula, através de temáticas científicas, por vezes já 

destituídas, que atendem aos requisitos da classe dominante da sociedade.  

Com isso, apenas uma parcela reduzida do meio social estaria apta para 

construir um senso crítico próprio e assim obter autonomia para buscar novas 

perspectivas de pensamento. Portanto, durante as prospecções da aprendizagem, 

deveria se questionar a propagação dos conhecimentos prontos, para que estes não 

fossem colocados como verdades absolutas, pois os alunos precisam ter acesso a 

diferentes cenários reflexivos, para que assim possam construir novas 

contextualizações epistêmicas, de acordo com o advento temporal, incitando-os para 

debates discursivos (diálogos e exposição de opinião própria). 

Quaisquer campos epistemológicos, sejam os biológicos ou humanísticos, que 

incorporam até mesmo as concepções da cultura de movimento na realização de 

atividades corporais baseadas nos aspectos da linguagem sensível, das 

interpretações que a expressividade corporal expõe, precisam estar atentos às 

questões do corpo e da aprendizagem, para assim terem respaldo em suas 

discussões, tentando realçar, no escopo de seus conteúdos, as diferentes 

intervenções possíveis.  

As diferentes áreas de conhecimento deveriam permitir a abertura para o 

diálogo epistemológico, possibilitando a criação de novas pontes interdisciplinares, 

pois, como diria Merleau-Ponty, o conhecimento provém das relações no e com o 

mundo, e este é inesgotável, sempre haverá caminhos para desdobramentos de 

reflexões, não existindo a verdade absoluta, uma vez que “o mundo é não aquilo que 

eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me 

indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 

2004, p.8).  
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Compreende-se que, na interação com diferentes autores ou linhas de 

pensamento, promove-se o despertar para novas indagações, questionamentos. 

Aprender a ver o mundo sob diferentes olhares é um exercício contínuo, que precisa 

de constantes reflexões, possibilitando assim a construção de pontes intersubjetivas 

entre os conceitos de corpo e de aprendizagem pautados no mundo sensível.  

Ressalta-se que a temática do corpo e da aprendizagem no âmbito 

educacional, especificamente na Educação Física, encontra-se veiculada 

preponderantemente nas pesquisas biológicas, que marcaram a década de 80, 

conforme Mendes (2006), mas que posteriormente sofreram uma ruptura conceitual, 

devido à ausência de completude satisfatória na resolução dos questionamentos 

realizados a estes estudos, pois não atendiam aos pontos de vista de outras áreas, 

como Antropologia e Sociologia. Mediante estes fatos, observa-se o diálogo entre 

campos epistêmicos, na aproximação de olhares acadêmicos. 

Diante de tais premissas, não se concebe separar a temática do corpo e 

aprendizagem, pois são, com base nos autores estudados, dois conceitos que 

caminham lado a lado.  Portanto, compreende-se que o ato de aprender com o corpo 

deveria ser um aspecto existencial na sociedade, destituindo as padronizações 

gestuais, comportamentais, pois o ser humano tem que ser livre para explorar o meio 

ao seu redor, promovendo sua existencialidade quando se lança ao mundo, ou seja, 

sua autonomia para expressar o que sente e acredita.  

O ser humano tem a necessidade de aprender algo, visto seu envolvimento 

com o mundo, mas para que isso aconteça devemos demonstrar nossas intenções, 

nossos interesses, vontades. O corpo expressivo e sensível precisa então explorar o 

seu meio através do movimento, não como direcionador de caminhos, mas como 

detentor de percepções, que ressignificam novas maneiras de ver o mundo, 

colocando-se como ser presente e que está sempre aberto ao novo.  

A reflexão durante as fases exploratórias se refere a um hábito que nunca terá 

fim, pois esta se reorganiza a cada instante, fazendo-nos construir e desconstruir 

diferentes maneiras interpretativas das experiências vividas.  

Diante do expresso, afirma-se uma aprendizagem sensível, baseada na 

afetividade firmada entre os seres humanos. Agora para que isto aconteça, é 

necessário sensibilidade para enxergar o outro, vê-lo como ser em desenvolvimento 
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e que precisa de suporte em seu caminho, para que possa adquirir novos sentidos 

em sua vida. Por isso, defende-se a ideia de que a aprendizagem se faz em 

diferentes lugares, seja em casa, na escola, na rua, no shopping, o que vai efetivá-la 

é a maneira como ela é significada no sujeito, remetendo sua inserção nas ações 

habituais no meio vigente.  

Consideram-se aqui os seres humanos como eternos aprendizes e 

professores, contudo, o que nos diferencia individualmente é a liberdade de 

expressar nosso ser no mundo, permitindo-nos experimentar o novo ou não, para 

que assim possamos construir pontes simbólicas em diferentes olhares.  

Comparo metaforicamente a aprendizagem e o corpo, quando estou sentado 

na areia da praia, de frente para o mar. Vejo que cada onda não é igual à outra, tem 

um tamanho e uma curvatura diferente, sendo construída no mar em locais distintos, 

ocasionando sua quebra e chegada à areia em tempos desiguais. Assim como as 

ondas do mar, somos nós seres humanos, únicos, cada um com seu ponto de vista, 

de acordo com as experiências vividas. Mas não paro as comparações aqui, pois 

ainda vejo apenas parte do mar, das águas que o representam, contudo sei de sua 

dimensão, do quanto se amplia para outras terras. Entretanto, infelizmente vejo 

apenas parte de sua formação e, mediante esse aspecto, vejo que os conceitos 

referentes à aprendizagem e ao corpo devem ser considerados como conhecimentos 

inacabados, nas discussões e reflexões epistêmicas. Até porque inúmeras são as 

vertentes de pensamento a respeito dessas temáticas, as quais não devem ser 

rotuladas ou inseridas em classes hierárquicas, mas interligadas, pois o diálogo 

amplia nossos pensamentos, ressignificando nossa maneira de ser mundo, baseado 

nesses novos olhares. A aprendizagem e o corpo devem ser interpretados também 

fora dos condicionantes visuais, devendo perpassar no campo do simbólico, das 

perspectivas que os signos ofertam nas representações mentais, ressaltando a 

abertura perceptiva que tenho de adotar nas experiências vividas, pois a 

historicidade me permeia e sei que, naquele local da praia, outras pessoas já 

passaram, fizeram reflexões, criaram ideias, projetaram-se em seus mundos 

simbólicos. Mas acima de tudo se permitiram elaborar um olhar de significação. O 

vento, a areia, as ondas, o mar, o sol, o calor, as pessoas, entre outros, são fatores 

que já existiam antes mesmo de estar ali, presenciando-os, mas se tornaram 
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presentes e significativos por intermédio do meu corpo, pois os percebi, senti-os, 

signifiquei-os, aprendi-os por uma linguagem sensível, que, diferentemente do 

conceito de um dicionário, foi criado por mim, como ser pertencente ao mundo, que 

apresenta, portanto, uma maneira autêntica de se expressar e aprender.  
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