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“Vivemos sob a perpétua influência do sensível: cheiros, 

cores, sensações olfativas, músicas. Nossa existência – 

dormindo e em vigília – é um mergulho ininterrupto no 

sensível. São os sensíveis – as imagens das quais não 

deixamos de nos nutrir e que não param de alimentar 

nossa experiência diurna ou onírica – que definem a 

realidade e o sentido de todo nosso movimento. São eles 

que dão realidade aos nossos pensamentos, são eles que 

dão corpo aos nossos desejos. Não convém medir os 

limites da vida animal pelos confins de seu corpo 

anatômico. A vida animal – ou seja, a vida esculpida pelo 

sensível – chega onde chegam as imagens”. 

 

(Emanuele Coccia) 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Empirismo e intelectualismo são perspectivas distintas que, sobretudo a partir 

da modernidade com o pensamento de Rene Descartes e dos empiristas 

ingleses, norteiam o estatuto epistemológico de diversas áreas do 

conhecimento científico. Na contemporaneidade, tais perspectivas se fazem 

perceber em áreas como a anatomia, fisiologia, medicina, biologia, psicologia, 

dentre outras. Não raro a compreensão do ser humano que advém dessas 

perspectivas padece de um reducionismo que hora tende ao psicologismo, 

hora ao fisicismo. A compreensão e a abordagem do corpo, por exemplo, 

padecem desse reducionismo. Uma abordagem que pretenda uma 

compreensão integral do corpo carece levar em conta os diversos e complexos 

aspectos que o compõem. O pensamento de Maurice Merleau-Ponty  e de 

Sigmund Freud possibilita uma leitura do corpo como uma instância viva e 

pulsional que resiste a pretensão de uma definição objetiva do corpo. A 

subjetividade que permeia todas as partes e mecanismos corporais, bem como 

as forças pulsionais que agem sobre os mesmos, subvertem toda e qualquer 

pretensão de enquadramento reducionista, e impõem à corporeidade um 

caráter vivido e surpreendente.  

 

Palavras chave: corpo vivido; corpo pulsional; intelectualismo; empirismo; 

intencionalidade; pulsão; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Empiricism and intellectualism are distinct perspectives which, taking as a 

starting point  the modernity with the thought of Rene Descartes and the English 

empiricists, guide the epistemological statute of various areas of scientific 

knowledge. In the contemporaneity, such perspectives are observed in areas 

such as anatomy, physiology, medicine, biology, psychology, among others. 

The comprehension of the body, which is influenced by the cited perspectives, 

often suffers from a reductionism which one moment tends to the psychologism, 

and one another to physicism. An approach which proposes an integral 

understanding of the body needs to take into account the various and complex 

aspects which compose it. The thought of Maurice Merleau-Ponty and of 

Sigmund Freud allows a reading of the body as a live and pulsatory instance 

which resists to the pretension of an objective definition of the body. The 

subjectivity which permeates all the corporal parts and mechanisms, as well as 

the pulsional forces which act on them, subvert all and any pretension of a 

reductionist framework, and impose on the corporeity a living and amazing 

character. 

 

Keywords: lived body; pulsional body; intellectualism; empiricism; intentionality, 

pulsation; 
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INTRODUÇÃO 

 

  Ao longo da História da Filosofia vários pensadores têm-se ocupado da 

questão do corpo, pelo motivo de o mesmo representar o elemento material mais 

imediato no qual está implicado o próprio ser pensante. O corpo fornece a cada 

sujeito os instrumentos da estrutura sensorial que permitem o início de um processo 

relacional que vai possibilitar as mais diversas e complexas experiências de 

interação do ser humano com os demais seres e coisas que lhes são exteriores. 

  Uma subjetividade centrada no corpo parece ser uma das marcas mais 

características das últimas décadas do século XX e início do século XXI. Segundo 

Paulo Ghiraldelli Jr. é possível perceber indícios de que o corpo está ocupando o 

lugar que outrora fora da consciência, quando se trata de localizar a identidade de 

cada sujeito (GHIRALDELLI, 2007, p. 42). Esta centralidade no corpo desperta uma 

espécie de fisiculturismo que leva cada sujeito a uma relação multifacetada com o 

seu próprio corpo e com os demais corpos. A ideologia do corpo perfeito lança os 

sujeitos num obcecado e conturbado comportamento narcisista.  De outra forma, 

quando não conseguem enquadrar-se minimamente nos padrões corporais impostos 

pela cultura do culto ao corpo, veem nele uma fonte permanente de desconfiança, 

receio, angústia, insatisfação.  

Nas palavras de Jurandir Freire Costa, “o corpo físico, em sua 

dimensão de esquema, volta a ser julgado como causa real da ferida narcísica, 

mostrando a compulsão do eu para causar o desejo do outro por si mesmo, 

mediante a idealização da própria imagem” (2005, p. 77).  Partindo do ego como 

instância da estrutura psíquica, Freire evidencia um profundo e permanente conflito 

entre a dimensão esquemática do corpo e a dimensão imagética. Isso porque, em 

sua dimensão anatômico-fisiológica o corpo se impõe na sua realidade física, 

enquanto na imagética o que se faz sentir é a idealidade de um corpo narcísico 

ávido em despertar o desejo do outro. 

Na atualidade, a biologia em suas diversas áreas tornou-se o espaço 

privilegiado da compreensão do corpo e de seus mecanismos, uma verdadeira 

revolução no trato e compreensão anatômico-fisiológica do corpo humano 
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fornecendo à medicina, por exemplo, pressupostos epistêmicos para que a mesma 

faça as suas intervenções corretivas e/ou curativas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos de Corpo Vivido, a 

partir do pensamento do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, e Corpo Pulsional, 

na perspectiva de Sigmund Freud. Tal apresentação terá como pressupostos o 

pensamento objetivo e o intelectualismo, inspirados na filosofia de René Descartes e 

presentes em diversas áreas do conhecimento, desde a modernidade até a 

contemporaneidade; de modo especial, na fisiologia e na psicologia clássica. Ao 

expor os referidos conceitos, intentar-se-á demonstrar a fragilidade de uma visão 

dualista do ser (corpo e consciência); bem como de uma compreensão que reduz o 

corpo ao seu aspecto objetivo.   

Merleau-Ponty assume, em sua filosofia, o desafio de evidenciar a 

fragilidade de um pensamento que firme suas bases em pressupostos dualistas. É 

nesse sentido que ele constrói um itinerário reflexivo, a partir da abordagem de 

vários temas, que vai primar sempre pela relação como o elemento que une as 

diversas expressões da realidade. Este intento aparece, por exemplo, na sua 

definição de mundo apresentada na introdução de A Estrutura do Comportamento: 

“O mundo é o conjunto das relações objetivas sustentadas pela consciência” (2006a, 

p.1). 

Na dinâmica da percepção o corpo aparece como tocado pelo sentido 

que é absorvido da realidade na qual está inserido o ser em sua condição relacional. 

Nessa perspectiva, é possível identificar duas posições: numa primeira ele assume a 

condição de protagonista em relação ao mundo, uma vez que, conforme citado,  é 

através dele que o mundo é percebido; numa segunda posição,  a condição de 

protagonista pode ser atribuída ao mundo uma vez que o corpo só se percebe a si 

mesmo a partir da provocação do mundo que se volta para o corpo interrogando-o 

em sua constituição e intenção (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 122). 

Merleau-Ponty dedica ao corpo uma expressiva atenção em sua 

produção filosófica. Em se tratando dessa temática ele lança mão do saber de várias 

outras áreas do conhecimento a exemplo da biologia, fisiologia, medicina, psicologia, 

psicanálise, dentre outras, para fundamentar as suas teorias. Por vezes os 
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conhecimentos das referidas áreas são acolhidos e integrados à sua reflexão, em 

outros casos a sua teoria sustenta-se na desconstrução dos argumentos das tais 

ciências. Seu grande objetivo é ultrapassar a insistente e clássica dicotomia entre a 

subjetividade e a objetividade (sujeito e objeto) como ele mesmo afirma em 

Fenomenologia da Percepção (2006b, p. 237).  Para tanto, faz-se necessário a 

superação de uma compreensão objetivo-positivista do corpo o que leva Merleau-

Ponty a eleger a sua condição de instância vivida como categoria norteadora de sua 

reflexão sobre o tema. 

O jovem médico austríaco, Sigmund Freud, sentiu-se inquietado e 

desafiado pelos sintomas histéricos de suas pacientes sobre os quais as 

intervenções médicas tradicionais não tinham efetiva eficácia. As paralisias e 

anestesias de alguns membros compunham o conjunto de fenômenos sintomáticos 

corporais observados por Freud nas histéricas do seu tempo. Mesmo sem os 

instrumentos sofisticados que auxiliam nos diagnósticos clínicos nos tempos atuais, 

em muitos casos uma simples avaliação clínica era suficiente para descartar 

qualquer alteração fisiológica como etiologia da paralisia e/ou anestesia. Diante de 

um quadro desse tipo a medicina tradicional sentia-se absolutamente impotente.  

  Como médico pesquisador, Freud teve a oportunidade de conhecer os 

mecanismos fisiológicos do corpo, de modo especial a anatomia do sistema nervoso 

central. Assim sendo, identificava com muita clareza as manifestações corporais que 

eram estranhas à fisiologia e as associava a fatores de ordem psíquica que 

reclamavam uma intervenção diferenciada. 

Desse modo, para além de uma estrutura ordenada fisiologicamente, o 

corpo se insurge como uma instância enigmática pelo fato de manifestar em si 

sintomas cuja etiologia desafia as leis que, anatomicamente, o regem.  Qual um 

escafandrista, o pai da psicanálise foi em busca do nó original seguindo, 

obviamente, as indicações corporais, através das manifestações sintomáticas. Esse 

processo foi dando forma à teoria psicanalítica que emergiu frutuosamente a partir 

de alguns conceitos tais como:  repressão (recalque), pulsão, sublimação, castração, 

inconsciente.  

Para explicar os desvios funcionais dos órgãos do corpo, Freud apoiou-

se na teoria das pulsões. Por pulsão ele compreendia uma força motriz que surge no 
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corpo em direção a um determinado fim. Do correto percurso de uma pulsão ou do 

seu equívoco/desvio resulta um sintoma perturbador da ordem corporal.  

No primeiro capítulo, visar-se-á o pensamento de Maurice Merleau-

Ponty acerca do corpo vivido. A manifestação dessa instância, viva e intencional, 

resiste a toda e qualquer tentativa reducionista, impondo-se como experiência 

antepredicativa enquanto engajamento no mundo de que é parte. 

 O segundo capítulo será dedicado ao pensamento de Sigmund Freud 

e o seu conceito de pulsão, “uma medida de trabalho imposta ao psiquismo, em 

decorrência de sua ligação à ordem do corpo” (BIRMAN, 2009, p.96). É a partir 

desse conceito que se fará uma dedução de um corpo habitado por forças que 

subvertem a ordem fisiológica e inaugura no corpo uma dinâmica que põe sob 

suspeita um pretenso saber objetivo sobre o corpo. 

No terceiro e último capítulo as interlocuções entre eles serão 

evidenciadas a partir de conceitos e compreensões cujas aproximações e 

distâncias, entre um e outro, demarcarão o estatuto epistemológico de cada um 

sem, contudo, distancia-los no que tange ao elemento principal, e comum, que 

consiste na refutação de um corpo objetivamente tomado e compreendido. 
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1 CORPO VIVIDO – MAURICE MERLEAU-PONTY 

 

 Retomar essa noção [de esquema corporal], fazer aparecer o corpo 
como sujeito do movimento e sujeito da percepção -  se isso não é 
verbal, isso quer dizer: o corpo como tocante-tocado, o vidente-visto, 
lugar de uma espécie de reflexão e, através disso, capaz de 
relacionar-se a outra coisa que não sua própria massa, de fechar o 
seu círculo sobre o visível, sobre o sensível exterior. Essencial neste 
ponto: teoria da carne, do corpo Empfindbarkeit (capaz de sensação) 
e das coisas como implicadas nele. Isto nada tem a ver com uma 
consciência que desceria num corpo-objeto. Pelo contrário, é o 
enrolamento de um corpo-objeto sobre si mesmo ou, antes, trégua 
de metáforas: não é um sobrevôo do corpo e do mundo por uma 
consciência, é o meu corpo como interposto entre o está diante de 
mim e o que está atrás de mim, o meu corpo levantado diante das 
coisas levantadas, em circuito com o mundo – Einfühlung (empatia) 
com o mundo, com as coisas, com os animais com os outros corpos, 
compreensível por essa teoria da carne – pois a carne é 
Urpräsentierbarkeit (o que pode ser originariamente apresentado) do 
que Nichturpräsentierten (o que não é apresentado) como tal, 
visibilidade do invisível -  a estiologia, o estudo desse milagre  que é 
um órgão dos sentidos: ele é a figuração no visível da invisível 
„tomada de consciência‟”, grifo meu (MERLEAU-PONTY, 2006c, 
pp.337-338). 

 

 

  Esta longa citação, retirada dos escritos resultantes das conferências 

acerca do conceito de natureza ministradas por Merleau-Ponty no Collège de 

France, faz-se importante no início do primeiro capítulo deste trabalho pelo fato de 

pontuar vários elementos por ele suscitados na reflexão acerca do corpo. Tais 

elementos foram, ao longo de sua produção filosófica, desenvolvidos em obras 

como A Estrutura do Comportamento (1942) e Fenomenologia da Percepção (1945).   

A temática do corpo é uma das que ocupam grande parte da obra de 

Merleau-Ponty, ao voltar seu interesse para tal temática ele encontra-se 

necessariamente com a tradição cartesiana, que, na sua vertente intelectualista 

influenciava profundamente a psicologia, em plena expansão na primeira metade do 

século XX; e, por outro lado, o empirismo, consolidado pelo pensamento de Locke, 

Berkeley e Hume, no século XVIII, e que continuava a inspirar o pensamento 

contemporâneo, em especial a medicina que se pautava, à época, na observação e 
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objetivação dos mecanismos orgânicos, cujas conclusões tornavam-se universais e 

orientadoras da terapêutica e da dietética.   

Na longa introdução à Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty 

evidencia as leituras de ambas as tendências, ao passo que não abre mão de 

antecipar suas fragilidades que depois serão combatidas na teoria do corpo vivido. 

O que faltava ao empirismo era a conexão interna entre o objeto e o 
ato que ele desencadeia. O que falta ao intelectualismo é a 
contingência das ocasiões de pensar. No primeiro caso, a 
consciência é muito pobre; no segundo, é rica demais para que 
algum fenômeno possa solicitá-la. O empirismo não vê que 
precisamos saber o que procuramos, sem o que não o 
procuraríamos, e o intelectualismo não vê que precisamos ignorar o 
que procuramos, sem o que, novamente, não o procuraríamos 
(MERLEAU-PONTY, 2006b, p.56). 

 

  O pensador francês, certamente influenciado pela fenomenologia, 

resiste ceder a uma leitura dogmática do exercício do conhecimento objetivo acerca 

do corpo e da própria realidade. Valendo-se do próprio exercício da dúvida 

cartesiana, ele evidencia um lugar a partir do qual alguém duvida, esse lugar é uma 

condição fundamental para tal exercício. Nas palavras de Eric Matthews,  

Não é possível duvidar da existência do mundo como um todo: para 
poder duvidar, temos que estar situados num mundo, sobre o qual 
algumas crenças isentamos de dúvida. Não podemos, portanto, 
retirar-nos inteiramente do mundo para vê-lo “de nenhum lugar” 
(2010, p. 61). 

 

  A tendência objetivista esbarra necessariamente em uma realidade que 

não pode ser objeto de observação pelo simples fato de ser ela sujeito e instrumento 

principal da observação – o corpo vivido. Aí se dá a grande diferença entre o 

exercício do puro conhecimento proposto por Descartes, a partir de um afastamento 

da consciência (que conhece) em relação ao corpo (que a confunde), e o 

pensamento de Merleau-Ponty, para quem tal afastamento é inconcebível.  

  Os próximos passos desse capítulo intentarão evidenciar, no 

pensamento de Merleau-Ponty, o porquê da impossibilidade de uma compreensão 

de um corpo que possa ser posto em uma condição de mero objeto de análise.  
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1.1 CONSCIÊNCIA ENCARNADA – ALTERNATIVA AO DUALISMO 

 

Merleau-Ponty dedica o último capítulo de A Estrutura do 

Comportamento à discussão acerca da relação alma-corpo, em função da 

consciência perceptiva. Em seu debate com as chamadas psicologias experimentais 

(Gestalt e Behaviorismo) ele esforça-se para evidenciar a insuficiência das teorias 

psicológicas na definição dos mecanismos do comportamento humano. Uma 

compreensão mecanicista tende a ignorar a condição intencional do corpo que 

evidencia uma subjetividade corpórea, por outro lado, o intelectualismo tende ao 

velho dualismo que põe em lados distintos, quando não opostos, o corpo e a 

consciência. Assim sendo, a construção do pensamento de Merleau-Ponty se dá 

num movimento de superação de tal dualismo, os conceitos fundamentais do seu 

pensamento evidenciam sempre o seu esforço para alcançar o seu intento. 

O corpo e seus órgãos permanecem os pontos de apoio ou os 

veículos de minhas intenções e não são apreendidos como 

realidades fisiológicas. O corpo está presente para a alma como as 

coisas exteriores; em ambos os casos não se trata, entre os dois 

termos, de uma relação causal. A unidade do homem não foi ainda 

rompida, o corpo não foi despojado de predicados humanos, ainda 

não se tornou uma máquina, a alma ainda não foi definida pela 

existência para si (MERLEAU-PONTY, 2006a, pp.291-292). 

   

E ele continua,  

O sujeito não vive num mundo de estados de consciência ou 

representações a partir do qual acredita poder, por uma espécie de 

milagre, agir sobre coisas exteriores ou conhecê-las. Vive num 

universo de experiência, num meio neutro relativamente às 

distinções substanciais entre o organismo, o pensamento e a 

extensão, num comércio direto com os seres, as coisas e seu próprio 

corpo. O ego, como centro do qual emanam suas intenções, o corpo 

que as porta, os seres e as coisas aos quais elas se dirigem não são 

confundidos: mas são apenas três setores de um campo único 

(2006a, p.293). 

 

  A partir dessa descrição da natureza vivencial do sujeito, que comporta 

aspectos e setores diversos, começa a delinear-se a compreensão que ele terá da 
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relação entre a alma e o corpo.  Por antecipação, poder-se-á afirmar que ele 

compreende alma e corpo como dimensões inseparáveis de um único e mesmo ser.  

 
A unidade entre alma e corpo, portanto, passa a ser o conceito 

fundamental no que diz respeito ao sujeito vivo, supera-se assim uma pretensa 

distinção consolidada já desde os tempos platônico-aristotélicos. Partindo desse 

princípio, corpo não pode ser compreendido como “massa material e inerte ou como 

um instrumento exterior”, ele é “o invólucro vivo de nossas ações” (MERLEAU-

PONTY, 2006a, p.292).  A consciência, por sua vez, livra-se da definição de “foco que 

empresta a todos os objetos sobre os quais o homem possa falar e a todos os atos 

mentais a que visam uma clareza indubitável” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 303) e é 

compreendida como “um fluxo de acontecimentos individuais, de estruturas 

concretas e resistentes” bem como “um tecido de significados ideais” (2006a, p.332). 

“O corpo em geral é um conjunto de caminhos já traçados, de poderes já 

constituídos, o solo dialético adquirido no qual se opera uma „enformação‟ superior, 

e a alma é o sentido que se estabelece então” (2006a, p. 325). 

 
  De posse da síntese dessas compreensões fundantes do pensamento 

de Merleau-Ponty acerca do corpo e da alma, poder-se-á enveredar pelos caminhos 

da sua reflexão e consolidação do conceito de corpo vivido, pulsante e resistente a 

qualquer tentativa de subjugá-lo à condição de experimento objetivo de qualquer 

ciência.  

 

 

 

1.2  CORPO - CONDIÇÃO DO SER NO MUNDO 

 

“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, 2006b, p.122). 

A definição de corpo como condição de ser no mundo, por si só, 

elimina toda e qualquer pretensão de concebê-lo como uma realidade objetiva 

passível de uma observação a distância; bem como impede uma compreensão 
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subjetivista que aponta para um ser que possui em si mesmo sua consistência. Para 

sustentar tal impossibilidade, Merleau-Ponty lança mão do conceito de corpo próprio, 

aquele que será sempre inacessível (plenamente) ao outro e ao próprio sujeito. Ele é 

a expressão típica da necessidade da vivência do corpo como condição 

imprescindível para o seu conhecimento. “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” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.269). 

É o movimento que garante a inacessibilidade da fisiologia ao todo do 

corpo, uma vez que não se pode considerar um corpo de forma padronizada e 

universal, o corpo do outro – passível de observação objetiva, de ser dissecado1 em 

laboratórios de anatomia; tal modelo jamais dará conta dos elementos da 

subjetividade que integram a singularidade de cada corpo.  

Através do conceito de ser no mundo, Merleau-Ponty evidencia a sua 

convicção de que há algo que precede a dinâmica da causalidade, marcada pelos 

reflexos e pela percepção, ele chama de “intenção de nosso ser total, modalidades 

de uma visão pré-objetiva” (2006b, p.119). 

Para aquém dos estímulos e dos conteúdos sensíveis, é preciso 

reconhecer um tipo de diafragma interior que, muito mais do que 

eles, determina aquilo que nossos reflexos e nossas percepções 

poderão visar no mundo, a zona de nossas operações possíveis, a 

amplidão de nossa vida (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.119). 

 

  Merleau-Ponty acredita na existência desse algo que encontra-se 

aquém dos estímulos e conteúdos sensíveis, ele o associa a uma “espécie de 

pulsação de existência” (2006b, p.119) que garante uma consistência do mundo do 

ser. Nas palavras de Iraquitan Caminha, 

A abertura original para o mundo pela percepção se faz pelo nosso 

corpo, que dá às situações de fato um valor existencial. Nosso corpo 

                                                           
1
 Há que se questionar se um cadáver dissecável mantém a sua condição de corpo. Esse 

questionamento pode ser deduzido do pensamento de Merleau-Ponty, uma vez que um cadáver é 

desprovido de intencionalidade, condição, segundo ele, intrínseca ao corpo vivido.  
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é o lugar onde se entrelaçam uma multidão de movimentos que 

constituem um sistema de comunicação com o mundo (2010, p. 151). 

 

Portanto, a partir do instrumental corpóreo, que coincide com o próprio 

sujeito da percepção, o mundo se integra a esse sujeito e ambos passam a ser 

caracterizados por uma interdependência essencial. A subjetividade incorporada diz 

de um ser necessariamente no mundo. “Só posso compreender a função do corpo 

vivo realizando eu mesmo e na medida em que sou um corpo que se levanta em 

direção ao mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.114). O mundo é, pois, este 

cenário sobre o qual e no qual o corpo vivo se faz consistir; o corpo denuncia o 

mundo que o cerca e do qual é parte, o mundo, por sua vez, evidencia o corpo 

quando lhe oferece resistência demarcando sua estrutura. Na Fenomenologia da 

Percepção, ao desenvolver sua interlocução com a perspectiva fisiologista, Merleau-

Ponty utiliza-se, dentre outros argumentos, do exemplo das deficiências para expor 

tal imbricação do corpo com o mundo. O corpo é convocado pelo mundo à interação, 

há uma expectativa de resposta à qual o corpo acede ou frustra. 

  Ele inicia a segunda parte da Fenomenologia da Percepção afirmando: 

“O corpo próprio está no mundo assim como o coração no organismo; ele mantém o 

espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o interiormente, forma 

com ele um sistema” (2006b, p.273). Na dinâmica da percepção o corpo aparece 

como tocado pelo sentido que é absorvido da realidade na qual está inserido o ser 

em sua condição relacional. Nessa perspectiva, é possível identificar duas posições: 

numa primeira, ele assume a condição de protagonista em relação ao mundo, uma 

vez que é através dele que o mundo é percebido; na segunda, a condição de 

protagonista pode ser atribuída ao mundo uma vez que o corpo só se percebe a si 

mesmo a partir da provocação do mundo que se volta para ele interrogando-o em 

sua constituição e intenção. 

Cada objeto é o espelho de todos os outros [...] 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 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p.105). 
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  A consistência perceptiva de um determinado objeto estaria 

proporcionalmente relacionada e conjugada aos demais que integram o horizonte 

perceptivo. O corpo, tomado neste horizonte, enquanto condição de perceber e ser 

percebido, pela sua própria fenomenologia, resiste às pretensas determinações 

mecânico-funcionais. Apesar da existência inquestionável de estruturas elementares 

comuns a todos os corpos vivos. O corpo que percebe, em sua singularidade, 

subverte uma suposta lógica universal de causalidade, e impõe-se frente a toda e 

qualquer definição prévia. Tal corpo “arrastará os fios intencionais que o ligam ao 

seu ambiente e finalmente revelará o sujeito que percebe assim como o mundo 

percebido”  (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.110). 

  Naturalismo, realismo e positivismo, influenciavam, sobremaneira, a 

ciência e a teoria do conhecimento da primeira metade do Século XX. Para fazer 

frente a tais tendências, Merleau-Ponty apoia-se na fenomenologia de Husserl, que 

sempre exerceu profunda influência em seu pensamento, e propõe um retorno ao 

mundo da vida (conceito central no pensamento husserliano) como forma de 

proteger-se de toda e qualquer tentativa de afastar o ser do mundo que integra e por 

quem é integrado. A pertença a esse mundo da vida é a condição mais essencial 

desse ser; é impossível imaginar qualquer ação que preceda a própria condição de 

ser e estar no mundo; é movido por esta convicção que ele elege a percepção, o 

corpo e o mundo como conceitos centrais de sua filosofia. Para ele é impossível 

supor um ser sem um corpo, como defendia Descartes a partir do exercício de 

meditação e abstração, isso pelo simples fato de que a pretensa abstração do corpo 

já o pressupõe, seria esta abstração, pois, necessariamente, um exercício segundo.  

Nas palavras de David Le Breton,  

O corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 

mundo é construída: atividades perceptivas, mas também expressão 

dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de 

gestos e mímicas, produção de aparência, jogos sutis da sedução, 

técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o 

sofrimento, etc. (2006, p.7). 

 

O corpo torna-se essa condição de ser no mundo, uma vez que sua explicitação 

implica esse ser situado no mundo, imbricado na teia de relações diversas que 

caracterizam e desafiam a existência humana. Sobre ele recai o desafio inadiável e 
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intransferível de significar, expor-se e compor-se a partir de instrumentais herdados 

naturalmente, adquiridos propositalmente ou construídos a partir das imposições da 

sobrevivência. “Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e assim 

insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural” (LE 

BRETON, 2006, p.8). Desafiado pela trama do mundo o sujeito volta-se para ele 

com a missão de atribuir-lhe um sentido, esse exercício dialético, emoldurado pela 

dinâmica da percepção, faz do homem um ator privilegiado no teatro da vida. A 

compreensão fenomenológica do corpo em Merleau-Ponty coincide com o que 

defendem vários pensadores de inspiração fenomenológica. Nas palavras de 

Francisco Ortega, 

Invocar o corpo fenomenológico representa um deslocamento dos 

elementos estruturais para as maneiras como o corpo é vivido e 

experienciado e para o engajamento prático com o mundo. Trata-se 

de dar ênfase no corpo como a localização física desde a qual 

falamos, conhecemos e agimos. Privilegiar o corpo fenomenológico é 

privilegiar o corpo que age; ele é fundamental para a ação. Toda 

ação é, em primeiro lugar, uma ação corporal. Nisso coincidem as 

diferentes correntes de pensamento sobre o corpo, agrupadas na 

rubrica de „corpo fenomenológico‟ (2008, p. 210). 

 

  Aos fenomenólogos cabe a missão de salvaguardar, contra toda 

perspectiva reducionista, o estatuto do corpo em suas duas vertentes principais: “um 

corpo-objeto-orgânico (Körper) e ao mesmo tempo um corpo-sujeito-intencional 

(Leib)” (MARZANO-PARISOLI, 2004, p.9). Tendo em vista que a primeira vertente é 

explorada à exaustão pela anatomia e a fisiologia, Merleau-Ponty insiste na 

evidência da segunda. Ele não ignora o aspecto mecânico-funcional do corpo, porta-

se, porém, contra toda e qualquer tentativa reducionista de compreendê-lo 

encerrada apenas no aspecto anatômico-fisiológico.  

Tais vertentes ou dimensões corporais são imprescindíveis para o 

grande investimento que consiste na relação do corpo com o mundo. Tal relação 

não se resume a uma atividade meramente instrumental, ela implica consequências 

denunciadas pela forma como o corpo, ou cada corpo próprio, porta-se frente às 

realidades diversas. O corpo carrega em si uma espécie de memória do mundo, ou 

de suas experiências no mundo. Merleau-Ponty fala em um circuito da existência. 

Na Fenomenologia da Percepção, ao fazer uma análise dos fenômenos do membro 
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fantasma e da anosognose, ele parte do princípio de que é a memória corporal que 

reclama a habitual abertura do corpo ao mundo quando da disposição dos seus 

membros para este encontro com aquilo que lhe envolve e resiste. A sensação de 

que o membro amputado ainda está lá, adviria, segundo ele, desta memória, 

construída pelo hábito comportamental. As excitações do coto denunciam a 

insistência da memória corporal em mantê-lo, como antes, unido à teia de contatos 

com o mundo. Tais excitações, portanto, 

[...] mantém o membro amputado no circuito da existência. Elas 

marcam e conservam seu lugar, fazem com que ele não seja 

anulado, com que ainda conte no organismo, elas preparam um 

vazio que a história do paciente vai preencher, permitem-lhe tornar 

real um fantasma assim com os distúrbios estruturais permitem ao 

conteúdo da psicose tornar real um delírio (MERLEAU-PONTY, 

2006b, p.128). 

 
 O fenômeno em questão aponta para a consistência irrecusável desse 

circuito existencial pontuado, sobretudo, por estes dois aspectos: sensorial-motor e 

intencional. Sem o entrelaçamento desses dois aspectos, o corpo situado no mundo 

correria o risco de ser compreendido de forma reducionista, apenas como algo 

dotado de um complexo sistema cujo principal objetivo seria aderir a uma dinâmica 

de causalidade, que lhe seria própria em sua condição, caracterizada pelo 

movimento de ação e reação. Merleau-Ponty apressa-se em apresentar a 

intencionalidade como o elemento diferencial que garante a subjetividade de cada 

corpo próprio e ao mesmo tempo estabelece a separação dele em relação ao mundo 

em que ele vive, mas, com quem não se confunde. A justa medida da relação do 

corpo próprio na sua subjetividade e intencionalidade com o mundo externo e 

objetivo se dá a partir de uma dupla renúncia do corpo: de um lado ele renuncia a 

ser pura intencionalidade subjetiva e cede, a partir de um conjunto de órgãos 

estáveis e circuitos preestabelecidos, ao engajamento no mundo (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p.129); ao mesmo tempo renuncia ao puro condicionamento 

objetivo ao mundo e reinventa-se cotidianamente numa postura ambígua de adesão 

e subversão (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.126). Nesse equilíbrio, Merleau-Ponty 

evidencia a expressiva, positiva e inseparável ligação entre as dimensões 

anatômico-fisiológica e psíquica. 
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O que nos permite tornar a ligar o „fisiológico‟ e o „psíquico‟ um ao 

outro é o fato de que, reintegrados à existência, eles não se 

distinguem mais como a ordem do em si e a ordem do para si, e de 

que são ambos orientados para um polo intencional ou para um 

mundo (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.129). 

 

  Entre o corporal e o psicológico há uma profunda influência e 

reciprocidade. Experiências que aparentemente tocam apenas o estatuto corporal, 

na verdade interferem, sobremaneira, nas condições psicoemocionais, e vice-versa. 

 
Os motivos psicológicos e as ocasiões corporais podem-se 

entrelaçar porque não há um só movimento em um corpo vivo que 

seja um acaso absoluto em relação às intenções psíquicas, nem um 

só ato psíquico que não tenha encontrado pelo menos seu germe ou 

seu esboço geral nas disposições fisiológicas. Não se trata nunca do 

encontro incompreensível entre duas causalidades, nem de uma 

colisão entre a ordem das causas e a ordem dos fins. Mas, por uma 

reviravolta insensível, um processo orgânico desemboca em um 

comportamento humano, um ato instintivo muda e torna-se 

sentimento, ou inversamente um ato humano adormece e continua 

distraidamente como reflexo (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.130). 

 
 

  De uma vez por todas parece superada toda e qualquer tentativa de 

separação entre a alma e o corpo, seja uma separação substancial, como se pode 

concluir do pensamento de Descartes, seja como estratégia metodológica. Na 

verdade, tal união essencial expressa-se e realiza-se a cada instante no movimento 

da existência (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.131). 

 

 

1.2.1  Esquema Corporal 

 

 

“Meu corpo inteiro não é para mim uma reunião de órgãos justapostos 

no espaço. Eu o tenho em posse indivisa e sei a posição de cada um de meus 

membros por um esquema corporal em que eles todos estão envolvidos” 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, pp.143-144). 

 

  A tentadora imagem de uma ordem corporal bem definida e, logo, com 

reações previsíveis de cada uma de suas partes as quais se reserva um 
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determinado número de funções carece ser superada. Uma dinâmica cinestésica 

parece útil às investigações e pretensões da anatomia e fisiologia, afinal de contas o 

grande intento é descobrir os mecanismos e as interferências possíveis às quais 

pode estar suscetível o corpo, e, consequentemente, encontrar meios eficazes de 

correção de tais problemas. À época de Merleau-Ponty as pesquisas nesta área 

avançavam a passos largos, impulsionadas pelo entusiasmo dos que se propunham 

às descobertas mais extraordinárias de técnicas curativas e/ou reparadoras 

relacionadas às imperfeições e ao adoecimento do corpo, e, ao mesmo tempo, pelas 

invenções tecnológicas que potencializavam ainda mais o exercício das ciências 

médicas. 

 
  À compreensão fenomenológica do corpo cabe a integração das duas 

dimensões constitutivas da corporeidade – corpo-objeto-orgânico e corpo-sujeito-

intencional – tal integração se evidencia a partir de um vínculo intencional com o 

meio, a indissolubilidade do corpo e do ambiente (ORTEGA, 2008, p. 204). Ortega 

chama a atenção para o risco de um dualismo na relação entre tais dimensões. A 

pretensão de superar todo e qualquer dualismo, como intenta Merleau-Ponty, exige 

a utilização de conceitos unificadores.  

                                      
  Sendo, evidentemente, um dos pensadores que integra o rol dos ditos 

teóricos do corpo fenomenológico, Merleau-Ponty se propõe à construção e 

elucidação de conceitos que deem conta da citada integração das dimensões 

constitutivas da corporeidade. Corpo próprio, corpo vivido (ambos sinônimos), corpo 

perceptivo, esquema corporal, dentre outros, são conceitos próprios do filósofo na 

sua empreitada de livrar o corpo de qualquer compreensão dualista.2 

 
  Merleau-Ponty define a teoria do esquema corporal em uma implícita 

relação com a teoria da percepção, diz ele: “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” 
                                                           
2
 Levando em conta a advertência de Ortega sobre o risco de dualismo quando da abordagem das 

duas dimensões integrantes da corporeidade, faz-se necessário prevenir toda e qualquer acusação 
que possa ser feita a Merleau-Ponty de incorrência neste dualismo, tendo em vista a disposição 
discursiva de suas principais obras – A Estrutura do Comportamento, e Fenomenologia da 
Percepção. Ao acentuar cada uma das dimensões da corporeidade, Merleau-Ponty não as está 
compreendendo ou expondo separadamente, mas dialogando com tradições que fazem esta 
separação (empirista e intelectualista). 
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(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 278). O conceito de esquema corporal anuncia uma 

espécie de “condenação” do corpo a um circuito perceptivo no qual se evidenciam 

os encontros e desencontros, o que se tem e o que falta.  

 
É também uma abertura do meu corpo aos outros corpos: assim 

como toco a minha mão tocante, percebo os outros como 

percipientes. A articulação a de seus corpos no mundo é vivida por 

mim naquela de meu corpo no mundo onde os vejo (MERLEAU-

PONTY, 2006c, p. 352).  

 

Marcado por um conjunto de órgãos perceptivos (estesiologia) o 

esquema corporal adere ao mundo, não como a algo que lhe é estranho, mas do 

qual é parte, numa relação recíproca em que ambos se afetam.3 Esquema corporal e 

corpo fenomênico são conceitos que se unem para dar conta da experiência 

perceptiva, não como uma relação associativa à qual está predisposta a 

consciência, como pensariam os intelectualistas; muito menos uma afecção primeira 

dos sentidos sobre a qual incide um ato segundo do entendimento, como pensariam 

os empiristas; mas, experiência perceptiva natural e construída instantaneamente 

sem que haja nela mesma ato primeiro e segundo. “O que temos então no começo? 

Não um múltiplo dado com uma apercepção sintética que o percorre de um lado a 

outro, mas um certo campo perceptivo sobre fundo de mundo. Aqui nada é 

tematizado. Nem o objeto nem o sujeito são postos” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 

324).  

 
Na percepção, nós não pensamos o objeto e não nos pensamos 

pensando-o, nós somos para o objeto e confundimo-nos com esse 

corpo que sabe mais do que nós sobre o mundo, sobre os motivos e 

os meios que se têm de fazer sua síntese. [...] Nessa camada 

originária do sentir que recuperamos sob a condição de coincidir 

verdadeiramente com o ato de percepção e de abandonar a atitude 

crítica, vivo a unidade do sujeito e  a unidade inter-sensorial da coisa, 

eu não os penso como o farão a análise sensorial e a ciência 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 320). 

 

  O esquema corporal traduz a natureza do corpo vivido a partir da sua 

condição de ressonância de si mesmo e do mundo ao qual está vinculado. 

 

                                                           
3
 Merleau-Ponty lança mão do conceito husserliano de Ineinander para dizer dessa reciprocidade do 

corpo com o mundo, do corpo com outros corpos (MERLEAU-PONTY, 2006c, p.348). 
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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. [...] 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 , 2006b, p. 317). 

 
 

   Esse corpo se faz vivido por inserir-se no mundo e se deixar inserir por 

ele, não há um distanciamento substancial, tal relação constitutiva do mundo e do 

corpo é anterior a toda e qualquer experiência, é fonte e condição absoluta de todo e 

qualquer exercício. Toda e qualquer ilação, necessariamente partirá desta condição 

de ser-corpo no mundo. 

 

 

1.2.2  Intencionalidade 

 

 

O movimento do corpo só pode desempenhar um papel na 

percepção do mundo se ele próprio é uma intencionalidade original, 

uma maneira de se relacionar ao objeto distinta do conhecimento. É 

preciso que o mundo esteja, em torno de nós, não como um sistema 

de objetos dos quais fazemos a síntese, mas como um conjunto 

aberto de coisas em direção às quais nós nos projetamos 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 518). 

 

  A intencionalidade em Merleau-Ponty é um conceito fundamental no 

estabelecimento do estatuto do corpo vivido. Há que se prevenir da associação entre 

tal intencionalidade e a vontade que, inspirado no pensamento clássico, está referida 

à liberdade, ou ao poder de decisão. Pela citação acima é possível perceber que 

Merleau-Ponty compreende a intencionalidade como essa condição natural do corpo 

vivido na sua interação com o mundo que integra. Tal corpo está mergulhado num 

“circuito da existência” no qual não se concebe uma distinção a priori entre corpo e 

mundo, objetivo e subjetivo, físico e psíquico. Tal intencionalidade insere-se na 

dinâmica da percepção e medeia os movimentos do corpo percipiente no seu 

contato com o mundo que lhe resiste e fere.  
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Nas palavras de Iraquitan Caminha, 

 

O sujeito que percebe, inscrito no mundo que percebe, não pode ter 

uma plena doação da coisa, mas pode, por sua capacidade motriz, 

procurar o lugar que lhe dá a melhor visão ou, simplesmente, passar 

de uma coisa que ele olha à outra. [...] Todo movimento já é direção 

para o mundo realizado por nosso corpo, visto que a decisão de 

perceber não é distinta de sua realização. Com efeito, o mundo toma 

forma visível ou se fenomenaliza de maneira dinâmica porque a 

motricidade de nosso corpo permite galgar o espaço. A 

intencionalidade perceptiva, vivida por seus movimentos, é abertura 

dinâmica ao ser do mundo (2010, pp.181-182). 

 

  Ao passo que a intencionalidade é uma realidade inscrita na própria 

estrutura do corpo na sua condição percipiente, ela mostra-se como mecanismo 

privilegiado do sentir cuja ação administra a adesão ou recusa do corpo vivido para 

com as coisas com as quais se encontra ou por quem é encontrado. Há, portanto, 

um ordenamento nas experiências perceptivas, nem todas são absorvidas pelo 

universo simbólico-cultural que integra o cenário existencial do corpo vivido. 

 
Sinto meu corpo como potência de certas condutas e de um certo 

mundo, sou dado a mim mesmo como um certo poder sobre o 

mundo; ora é justamente meu corpo que percebe o corpo de outrem, 

e ele encontra ali como que um prolongamento miraculoso de suas 

próprias intenções, uma maneira  familiar de tratar o mundo; 

doravante, como as partes de meu corpo em conjunto formam um 

sistema, o corpo de outrem e o meu são um único todo, o verso e o 

reverso de um único fenômeno, e a existência anônima da qual meu 

corpo é a cada momento o rastro habita doravante estes dois corpos 

ao mesmo tempo (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 474). 

 

  Tal abertura intersubjetiva impede uma compreensão solipsista do 

corpo e o põe numa predisposição natural de alteridade. Por outro lado, esta 

abertura impõe uma dinâmica de renovação que elimina toda e qualquer tendência 

estatizante. Assim, a condição intencional do corpo vivido está implícita nele próprio 

mesmo antes de ser evidenciada por Merleau-Ponty. 

 
Sistema de potências motoras ou de potências perceptivas, nosso 

corpo não é objeto para um “eu penso”: ele é um conjunto de 

significações vividas que caminha para seu equilíbrio. Por vezes 

forma-se um novo nó de significações: nossos movimentos antigos 

integram-se a uma nova entidade motora, os primeiros dados da 

visão a uma nova entidade sensorial, repentinamente nossos 
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poderes naturais vão ao encontro de uma significação mais rica que 

até então estava apenas indicada em nosso campo perceptivo ou 

prático, só se anunciava em nossa experiência por uma certa falta,  e 

cujo advento reorganiza subitamente nosso equilíbrio  e preenche 

nossa expectativa cega (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.212). 

 

  A intencionalidade traduz o engajamento ativo do ser percipiente no 

mundo, demarca as zonas de interesse, garante a condição de sujeito, empurra-o na 

direção do desejo e da expressão. 

 

 

1.2.3  Linguagem 

 

A linguagem aparece como esse instrumental expressivo desse corpo 

vivido. Uma primeira compreensão da linguagem, na perspectiva fisiológica, leva a 

considerá-la 

 
 em primeiro lugar como a simples existência efetiva de “imagens 

verbais”, quer dizer, de traços deixados em nós pelas palavras 

pronunciadas ou ouvidas. Quer esses traços sejam corporais, quer 

eles se depositem em um “psiquismo inconsciente”, isso não importa 

muito e, nos dois casos, a concepção de linguagem coincide em que 

não há “sujeito falante” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.237). 

 

Para além das compreensões da psicologia empirista e da 

intelectualista, com as quais Merleau-Ponty se confronta ao longo de seu 

pensamento, fenômenos ditos clínicos, a exemplo das afasias, bastante estudadas 

por Freud, revelam, portanto, um aspecto intencional inquestionável no exercício da 

linguagem. Num primeiro momento pode-se enxergar na linguagem uma função 

puramente nominalista, serviria para atribuir a um determinado objeto ou coisa um 

sentido que demarcará uma referência. É importante notar que nessa primeira 

função da linguagem fica evidenciado o seu caráter ordenador, coincidindo com a 

função da intencionalidade na ordem da experiência perceptiva. Num segundo 

momento, a linguagem impõe-se como instrumento de integração com o meio 

circundante habitado por seres de fala; como traço marcante do corpo vivido, a fala 

denuncia que a ela antecedeu uma escuta ou várias escutas que se inscreveram 

numa espécie de “circuito de falas” a partir de uma interação que faz jus à própria 

condição do corpo vivido. A fala, ainda, coincide com o pensamento comunicado, “o 
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orador não pensa antes de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu 

pensamento” (MERLEAU-PONTY, 2006b, pp.244-245). A linguagem é, pois, o meio de 

expressão pelo qual o sujeito reconhece como seu o pensamento. A palavra adquire 

aqui uma condição performativa uma vez que é por ela que as coisas ganham sua 

forma expressiva a partir da qual podem ser comunicadas. 

  
Merleau-Ponty defende a necessidade de livrar a palavra e a fala da 

mera função designativa do pensamento: 

 
 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 do próprio pensamento no mundo 

sensível e não sua vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p.247).  

 

Obviamente, além dessa atribuição primeira de expressão do próprio 

sujeito, a linguagem porta em si a função integradora de uma comunicação 

intersubjetiva. Nessa perspectiva a linguagem passa a ser compreendida a partir do 

contexto sócio-cultural no qual se insere para fazer fluir a comunicação interativa dos 

sujeitos do grupo. 

 
  De volta ao sentido primeiro e essencial da linguagem, Merleau-Ponty 

a compreende como parte da vocação do corpo vivido à expressão: “[...] a imagem 

verbal é uma das modalidades de minha gesticulação fonética, dada com muitas 

outras na consciência global de meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.246). O 

Sujeito comunica a si mesmo e comunica o mundo no qual vive pela linguagem, este 

é um modo privilegiado de expressão do próprio corpo vivido imbricado com o 

mundo. 

 

A predominância das vogais em uma língua, das consoantes em 

outra, os sistemas de construção e de sintaxe não representariam 

tantas convenções arbitrárias para exprimir o mesmo pensamento, 

mas várias maneiras, para o corpo humano, de celebrar o mundo e 

finalmente de vivê-lo. Daí proviria o fato de que o sentido pleno de 

uma língua nunca é traduzível em uma outra. Podemos falar várias 

línguas, mas uma delas permanece sempre aquela na qual vivemos. 

Para assimilar completamente uma língua, seria preciso assumir o 

mundo que ela exprime, e nunca pertencemos a dois mundos ao 

mesmo tempo (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 255). 
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  A linguagem, portanto, denuncia a condição do corpo como constituído 

de núcleos significativos que dão à sua natureza um caráter transcendental, uma 

capacidade de ir sempre além dos seus condicionamentos naturais. Assim sendo, a 

linguagem não pode ser encerrada a partir das duas dimensões às quais parece 

essencialmente subordinada – a motricidade e a inteligência - mas, revela-se 

inspirada no próprio enigma de um corpo que resiste a definições objetivas. Sendo a 

linguagem um modo de manifestação desse corpo e elo de ligação dele com os 

outros corpos e com o mundo,  não se pode almejar uma compreensão encerrada. 

 

A partir do momento em que o homem se serve da linguagem para 

estabelecer uma relação viva consigo mesmo ou com seus 

semelhantes, a linguagem não é mais um instrumento, não é mais 

um meio, ela é uma manifestação, uma revelação do ser íntimo e do 

elo psíquico que nos une ao mundo e aos nossos semelhantes 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 266). 

 

 A natureza subjetiva do corpo próprio o põe numa condição ambígua e 

enigmática mergulhando-o num movimento contínuo de invenções e reinvenções 

que por si só inviabiliza toda e qualquer tentativa de definição objetiva. Além da 

intencionalidade e da linguagem, que denunciam o caráter subjetivo do corpo vivido, 

a dimensão da sexualidade aparece como uma terceira expressão que o implica 

ainda mais num espiral existencial enigmático. 

 

 

1.2.4  Sexualidade 

 

Um espetáculo tem para mim uma significação sexual não quando 

me represento, 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 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 ideia, enquanto o desejo compreende 

cegamente, ligando um corpo a um corpo (MERLEAU-PONTY, 

2006b, p.217). 
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  Evidencia-se no estatuto do corpo vivido mais um elemento subversivo 

a uma compreensão objetivista – a sexualidade. Trata-se da dimensão do corpo-

sujeito-intencional que instaura nele o estatuto do desejo, tema profundamente caro 

à psicanálise, área do conhecimento muito estimada por Merleau-Ponty, como 

revela as várias referências ao pensamento de Freud, sobretudo, na Fenomenologia 

da Percepção.  

 
A experiência perceptiva caracterizada pela relação do sujeito com o 

mundo, para além de um mecanismo sensível e cognitivo, é marcada pela 

afetividade, o que estabelece um sentimento de prazer na experiência de relação 

entre o sujeito e o mundo. A motivação e o entusiasmo do sujeito frente às 

demandas que lhes advém do mundo do qual é parte estão diretamente 

relacionadas e são proporcionais ao grau de afetividade com o qual tais relações 

são investidas. Na perspectiva da sexualidade é possível afirmar que ela transborda 

do sujeito e vai ao encontro dos objetos com os quais aquele se relaciona. A perda 

da disposição sexual faz com que o sujeito seja conduzido, em sua experiência 

perceptiva, apenas pelas funções orgânicas elementares e o mundo passa a ser 

afetivamente neutro (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 217).  

O arco intencional, conceito bastante utilizado por Merleau-Ponty na 

Fenomenologia da percepção, reflete exatamente essa condição original da 

sexualidade cujo estatuto vai muito além das funções genitais reprodutoras, 

reduzidas ao aspecto orgânico. 

 
Existe osmose entre a sexualidade e a existência, quer dizer, se a 

existência se difunde na sexualidade, reciprocamente a sexualidade 

se difunde na existência, de forma que é impossível determinar, para 

uma decisão ou para uma dada ação, a parte da motivação sexual e 

a parte das motivações, é impossível caracterizar uma decisão ou 

um ato como “sexual” ou “não-sexual” (MERLEAU-PONTY, 2006b, 

p.234).  

 

Se a sexualidade define a forma e a intensidade da relação do sujeito 

com o mundo do qual é parte, não se pode tomá-la como um capítulo a parte nas 

discussões e considerações acerca do corpo-sujeito-intencional. Ela deverá, 

necessariamente, ocupar um lugar central na discussão uma vez que aparece como 
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força motriz a partir da qual o ânimo ou o desânimo da relação do sujeito com o 

mundo pode ser avaliado. 

 
O drama sexual coincide com o drama da existência, ambos estão, 

segundo Merleau-Ponty, de tal modo imbricados que se confundem. Eles são parte 

de um corpo vivo e pulsante que não cessa de se expressar e interagir com o meio 

em que habita e por quem se deixa habitar (2006b, p. 236). Essa relação constante 

de trocas, rompimentos e parcerias dá ao corpo vivido uma natureza essencialmente 

indeterminada impossível de ser capturada em sua totalidade por uma única 

perspectiva ou teoria. 

 
Tal compreensão, que se evidencia nas metáforas da existência 

humana, aparece no pensamento de Merleau-Ponty como o elemento que fornece 

fecundidade e vitalidade ao esquema corporal. Ele toma de empréstimo o conceito 

freudiano de libido para descrever o que a sexualidade representa para o corpo vivo: 

 
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, deem valor ou significação sexuais aos estímulos exteriores 

e esbocem, para cada sujeito, o uso que ele fará de seu corpo 

objetivo (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 215). 

 

  A condição sexual do corpo-sujeito-intencional inviabiliza toda e 

qualquer pretensão de uma percepção puramente instrumental, técnica e cognitiva. 

A condição prévia para a experiência perceptiva é a existência de um corpo que, por 

sua vez, investido de um caráter sexual transborda-o no movimento que faz em 

direção ao mundo.  

 

 

1.3  A ESSENCIAL INTERATIVIDADE DO CORPO VIVIDO  

 

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 antepredicativa do mundo percebido e, 
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através dela, a expressão verbal (Darstellung) e a significação 

intelectual (Bedeutung). Meu corpo é textura comum de todos os 

objetos e é, pelo menos em relação ao mundo percebido, o 

instrumento geral de minha “compreensão” (MERLEAU-PONTY, 

2006b, p. 315). 

 

  O sujeito da percepção para Merleau-Ponty funda em sua experiência 

sensível uma intrínseca relação com o mundo ao qual não é estranho, mas do qual é 

parte. A sensação, portanto, surge em seu pensamento como experiência capital 

para a superação de uma compreensão objetiva do corpo e do mundo.  O sensível 

se faz experiência, atividade de sentir, assim sendo,  

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 (2006b, p. 286). 

 

  É, portanto, através da sensibilidade que o corpo próprio se abre ao 

mundo para dar-lhe sentido e/ou para senti-lo; para abrir-se a ele ou para fechar-se. 

Sujeito e objeto da percepção tornam-se parceiros de uma experiência que os une 

inevitavelmente a ponto de não ser possível definir o tocante e o tocado (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p.288). O corpo abre-se à adoção, deixa-se habitar por aquilo que 

lhe faz vivo. Tal corpo, para além de sua constituição orgânica e cognitiva, deixa-se 

construir por aquilo que o afeta, o que o faz essencialmente subjetivo, único, 

singular. Corpo e mundo vivido coincidem em uma unidade fundamental que remete 

ao pensamento de Espinoza e Schelling, cada um a seu modo4. 

  A natureza percipiente do corpo vivido sacramenta a sua condição de 

abertura ao mundo. Desta forma, diz Merleau-Ponty,  

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 pelo mundo, que já 

se abriu a alguns de seus aspectos e sincronizou-se a eles (2006b, 

p. 291). 

 

                                                           
4 Espinoza compreende cada objeto da natureza como modo de expressão do todo que é 

Deus (RÖD, 2008,p. 74). Schelling parte do princípio que o ser humano é a parte da 

natureza na qual esta toma consciência de si mesma (GONÇALVES, 2008, p. 88) 
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  A sensação, portanto, mostra-se, da mesma forma que a natalidade e a 

mortalidade (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 291), para além do sujeito da percepção, 

fora do seu domínio, não está sob seu absoluto controle, mesmo sendo ele o ponto 

a partir do qual a mesma se projeta, o seu alcance escapará sempre ao seu 

domínio, será sempre intrínseca ao objeto da percepção a condição de estar para 

além do sujeito que o percebe. 

  A ideia de fundo que conduz a reflexão filosófica de Merleau-Ponty 

acerca do corpo vivido pode ser ousadamente traduzida pela sua convicção de uma 

experiência pré-reflexiva que oferecerá à reflexão suas bases essenciais. Tal 

experiência se dá nesse encontro do corpo com o mundo, ambos vividos nessa 

intencionalidade que desponta como conceito privilegiado do seu pensamento.  

A distância essencial, advogada pelos partidários do racionalismo e do 

empirismo, entre sujeito e objeto mostra-se profundamente diminuída uma vez que 

são aspectos de uma mesma realidade. O corpo vivido, para além de uma massa 

ordenada em partes e funções específicas, significa e deixa-se significar. Tal 

movimento de interação e encontro com o mundo não se reduz a um simples 

exercício da consciência, como pleiteavam os fisiólogos e psicólogos, o que 

Merleau-Ponty defende, utilizando-se de um vasto conhecimento das teses de seus 

interlocutores5, é que as implicações afetivas resultantes da experiência de um corpo 

no mundo (corpo vivido) tornam-se parte da natureza desse corpo sendo impossível 

separá-los. Dessa forma, a base para toda e quaisquer atividade humana, física ou 

psíquica, necessariamente pressupõe este corpo vivido e não aquele objeto 

orgânico classificável universalmente e quantificável a partir das técnicas e dos 

cálculos científicos. É, portanto, para Merleau-Ponty, a condição vivida do corpo que 

o torna essencialmente fugaz a toda e qualquer pretensão de abarcá-lo e defini-lo. O 

corpo, afinal, será sempre uma experiência única, subjetiva e singular, logo, 

resistente à condição de objeto da ciência. 

                                                           
5
 Em A Estrutura do Comportamento e na Fenomenologia da Percepção é possível constatar o 

profundo conhecimento que Merleau-Ponty tinha acerca das perspectivas empiristas e intelectualistas 

presentes em várias áreas do conhecimento de modo especial na psicologia, na medicina e na 

biologia de sua época. É com essas áreas que ele, através de seu pensamento, se confronta. 
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    Emanuele Coccia6 em seu texto A Vida Sensível afirma: 

Se o próprio corpo animal já está modelado pelo sensível voltado 

para o sensível, esculpido pelo sensível (as suas aberturas, os seus 

vazios, servem acima de tudo para permitir ao sensível penetrar nele, 

as suas formas permitem ao sensível agir sobre ele no modo mais 

econômico possível), também é verdade que toda vida animal 

esculpe e modela o mundo circundante, ou seja, pode exercer uma 

certa influência sobre ele somente pelo sensível que é capaz de 

produzir através do seu corpo. No vivente tudo se destina a produzir 

sensível: da pele ao cérebro, das mãos à boca, da possibilidade de 

executar gestos que podem ser vistos à capacidade de emitir sons 

ou odores que permitem a modificação do mundo (2010, p. 46). 

 

  Ao se falar em um destino do corpo, sua vocação original, a partir da 

abordagem fenomenológica, tanto de Merleau-Ponty quanto de Coccia, dir-se-á que 

este se destina ao mundo como parte do mesmo numa interação recíproca que faz 

de ambos vividos. A pulsação vital do corpo no seu aspecto orgânico endereça-se a 

esse encontro existencial, nele está a razão de ser vivo. A morte coincide com o fim 

dessa interação subjetiva sensível, ao mesmo passo que sacramenta, 

definitivamente, a comunhão de um com o outro. 

 

1.3.1 Um corpo dialético   

 
As relações do indivíduo orgânico com seu meio são 

verdadeiramente relações dialéticas, e essa dialética faz surgir 

relações novas, que não podem ser comparadas com as de um 

sistema físico e com aquilo que o rodeia, nem mesmo entendidas 

quando reduzimos o organismo à imagem que a anatomia e as 

ciências físicas dele apresentam. Suas reações, mesmo 

elementares, não podem ser classificadas, como dissemos, segundo 

                                                           
6
 Filósofo italiano da atualidade, defende o sensível como um gênero de ser - obviamente tal tese não 

encontra respaldo no pensamento de Merleau-Ponty, como o próprio Coccia afirma em seu texto 

(2010, p. 36). Contudo, em sua obra A vida sensível, o filósofo mostra-se em comunhão com o 

francês em várias perspectivas, sobretudo, na defesa da pertença recíproca do objeto, do sensível e 

do sujeito. Se se elimina a condição do sensível como um gênero de ser (como defende Coccia) e o 

considera como veículo de relação entre o sujeito e o mundo, ter-se-ia uma  perfeita comunhão entre 

o italiano e o francês. Contudo, tais diferenças, apesar de significativas, não impedem que se possa 

recorrer aos argumentos de Coccia para ilustrar o corpo na sua condição de aberto ao mundo, 

conforme defende Merleau-Ponty.  
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os sistemas nos quais se realizam, mas segundo seu significado vital 

(MERLEAU-PONTY, 2006a, pp.232- 233). 

   
  Merleau-Ponty, neste trecho de A Estrutura do Comportamento, chama 

de dialética a relação entre o indivíduo orgânico e o mundo, tal relação é constitutiva 

de um indivíduo corporal vivo7. Assim sendo, o que muitos comentadores da obra de 

Merleau-Ponty chamam de aspecto ambíguo ou paradoxal8 do corpo pode receber 

um termo mais esclarecedor e do próprio filósofo: aspecto dialético. Essa condição 

dialética do corpo apontada por ele  denuncia o que sempre esteve implícito em sua 

obra: não há uma negação dos aspectos fisiológico, orgânico e físico do corpo; o 

que há é uma oposição à tendência de reduzi-lo a tais aspectos. Nesse sentido, o 

comportamento e a percepção são oferecidos como fenômenos incontestes que 

evidenciam um “para além” no corpo que é um ser no mundo.9  

Em uma das notas de trabalho datada de dezesseis de novembro de 

196010, Merleau-Ponty utiliza o termo quiasma, comum à anatomia cerebral, para 

expressar a constante interpenetração entre eu-o mundo, eu-outrem, eu-meu corpo. 

Tal quiasma é identificado à reversibilidade por ser esta a manifestação da 

passagem do Para Si ao Para Outrem. As palavras de Merleau-Ponty, nesta nota, 

são categóricas e sintetizadoras disso que é anunciado neste subtítulo como relação 

dialética entre o corpo e o mundo. Diz ele:  

Na realidade, não existimos nem eu nem o outro como positivos, 

subjetividades positivas. São dois antros, duas aberturas, dois palcos 

onde algo vai acontecer - e ambos pertencem ao mesmo mundo, ao 

                                                           
7
 Dedução a qual se chega a partir do percurso reflexivo feito até aqui. 

8
 “Essa ambiguidade ou paradoxo do corpo – segundo o qual ele é uma materialidade histórica e 

socialmente produzida e, ao mesmo tempo, é o corpo em que eu existo e percebo  - constitui seu 

enigma [...]” (SOMBRA, 2006, p. 125). 

9
 Em O visível e o Invisível (obra incompleta e  póstuma) Merleau-Ponty dedica-se a evidenciar com a 

máxima convicção essa realidade antepredicativa que é a condição do ser no mundo, nas primeiras 

páginas do seu texto ele já anuncia o seu objeto de pesquisa: “O que nos importa é precisamente 

saber o sentido de ser no mundo; a esse propósito nada devemos pressupor, nem a ideia ingênua do 

ser em si, nem a ideia correlata de um ser de representação, de um ser para a consciência, de um 

ser para o homem: todas essas são noções que devemos repensar a respeito de nossa experiência 

do mundo,  ao mesmo tempo que pensamos o ser do mundo” (MERLEAU-PONTY,2005, p. 18). 

10
 Diversas notas de trabalhos de Merleau-Ponty foram publicadas, após a sua morte, como anexo da 

obra O visível e o invisível,  sob a responsabilidade do filósofo político Claude Lefort. 
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palco do Ser. Não existe o Para Si e o Para Outrem, eles são o outro 

lado um do outro. Eis porque se incorporam ao outro: projeção-

introjeção – existe essa linha, essa superfície fronteira a alguma 

distância diante de mim, onde se realiza a mudança eu-outrem, 

outrem-eu [...] (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 237). 

 
  A citação evidencia uma ressalva importante, o filósofo sinaliza para 

uma linha de fronteira adiante do eu (de mim) na qual se manifesta a reversibilidade 

- um “ponto de virada” (MERLEAU-PONTY,2005, p. 237) no qual a negatividade 

(não-outrem / não-eu) se faz consistir.  Aos que apontam criticamente para uma 

continuidade entre o corpo (carne) e o mundo no pensamento de Merleau-Ponty, 

sobretudo, em O visível e o invisível, eis que a nota em questão põe uma 

demarcação definitiva. O que se evidencia no pensamento do filósofo é essa 

imbricação entre o corpo percipiente e o mundo que ele habita e que a ele aparece 

como realidade primeira sobre a qual se dá a experiência sensível. Esta pertença 

inviabiliza toda e qual pretensão de uma apartação radical entre o sujeito percipiente 

e o mundo que inaugura nele tal condição; eles não se confundem nem se fundem, 

mas expressam-se um ao outro. “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” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 447). 

Iraquitan Caminha afirma que “o nó de comunicação vital entre o corpo 

e o mundo constitui o meio de nossas experiências perceptivas e de todos os 

movimentos corporais” (2010, p.171). Tal afirmação resgata o aspecto motriz do 

corpo tratado na Fenomenologia da Percepção como privilegiado mecanismo 

intencional a partir do qual o corpo move-se na direção do mundo carregando 

consigo a possibilidade de diversos posicionamentos a partir dos quais se propõe 

percebê-lo. A mobilidade corpórea, portanto, para além de um conjunto de reações 

mecânicas coordenadas por um sistema nervoso central, expressa uma atitude 

subjetiva marcada pela singular forma como cada sujeito incorporado percebe o 

mundo.  

Assim sendo, a dialética corporal expressa-se na sua convicção  de 

que o corpo que percebe o mundo já é precedido pela condição sine qua non  de ser 

no mundo, ao passo que o mundo deve a sua  condição de vivido, afinal, como 
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afirma Merleau-Ponty: “ O mundo no sentido plena da palavra não é um objeto, ele 

tem um invólucro de determinações objetivas, mas também fissuras, lacunas por 

onde as subjetividades nele se alojam, ou, antes, que são as próprias 

subjetividades” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 447).    

Para além dessa condição vivida do corpo é possível, a partir de outras 

abordagens, evidenciar novas perspectivas que venham ao encontro de uma 

compreensão não objetivista do corpo. No pensamento de Sigmund Freud é 

possível encontrar diversos elementos que corroboram a condição inacabada e 

irredutível do corpo. É de um corpo que subverte seus condicionamentos orgânicos 

de que fala Freud e a psicanálise, como se verá no capítulo que segue.  
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2  CORPO PULSIONAL  - SIGMUND FREUD 

 

  Para além da clássica divisão do sujeito humano em corpo e alma, o 

pensamento freudiano evidencia uma complexa trama a partir da qual se constitui tal 

sujeito. Tomados como faces de um mesmo ser, corpo e alma apresentam estatutos 

próprios e são entrelaçados por inúmeros fenômenos e mecanismos cuja 

perscrutação foi objeto da invenção de Sigmund Freud – a psicanálise. 

  Dentre os tantos conceitos e fenômenos que arquitetam a obra 

freudiana, a sua primeira teoria das pulsões será tomada como núcleo deste 

capítulo11, precedido por uma rápida abordagem acerca de sua segunda tópica da 

estruturação psíquica e seguido de uma abordagem acerca da histeria apresentada 

como evidência da complexa relação entre os diversos elementos que compõem o 

corpo-sujeito-vivo. Conceitos fundamentais como: narcisismo, recalque, libido, 

dentre outros, far-se-ão presentes no texto ao passo que sua construção e 

disposição os invocarem12. A evidência da forma como Freud expõe em sua obra a 

organização e funcionalidade do sistema psíquico, será o primeiro objetivo a ser 

perseguido a seguir.  

 

                                                           
11

 Os conhecedores do pensamento freudiano sabem que a partir de 1920 Freud faz uma releitura de 

suas teorias e acaba optando, em alguns caos, por novas perspectivas que foram julgadas mais 

adequadas para seu fim de melhor explicitar sua intepretação da organização e funcionamento do 

aparelho psíquico. Nessa nova fase do pensamento de Freud, a teoria das pulsões sofre significativas 

transformações passando a pulsão de morte (a grande novidade) a ser o elemento referencial para o 

surgimento dos maiores conflitos psíquicos, o que, na primeira teoria das pulsões, como se está 

vendo no desenvolvimento do presente texto, era atribuído ao conflito entre as pulsões sexuais e as 

do ego (de autoconservação). Não custa reafirmar que esta pesquisa manter-se-á limitada aos 

princípios e conceitos da primeira teoria das pulsões, tal escolha, contudo, não representa grandes 

prejuízos pois o próprio Freud ao escrever As pulsões e seus destinos atentava para as limitações de 

sua teoria, ao passo que acenava para posteriores construções, no entanto, asseverou que “sua 

substituição por outra fará pouca diferença nos resultados de nosso trabalho de descrição e 

categorização” (2004a [1915], 150). 

12
 O escopo do presente trabalho, especificamente este capítulo, não permite uma maior incursão 

pela teoria freudiana, de modo que se faz necessário esta delimitação, sem prejuízo para o que se 

propõe neste capítulo. A saber, a evocação de aspectos do pensamento freudiano como aporte para 

a argumentação perseguida no presente trabalho: a inadequada e insustentável compreensão 

reducionista e objetiva do corpo humano. 
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2.1  EGO, SUPEREGO E ID13 E AS TENSÕES QUE OS ENVOLVEM 

 

  Antes de se partir para uma consideração acerca do que é atribuição 

de cada uma das instâncias, sob pena de se conceber uma independência, fez-se 

indispensável pontuar que entre elas há uma ligação permanente garantida pelos 

fluxos constantes de forças (e afetos) cuja nomenclatura e natureza variam: 

instintos, pulsões, libido, reflexo, inibição, recalque, etc. Pode-se concluir que dois 

aspectos principais se fazem ver nessa organização e funcionamento do aparelho 

psíquico, o primeiro é de ordem estrutural, evidenciada na própria tripartição das 

instâncias; o segundo, na natureza dinâmica, móvel, das forças que agem sobre 

e/ou a partir delas.  

Freud define o ego como  

Uma organização coerente de processos mentais [que se faz 

presente no indivíduo]. É a esse ego que a consciência se acha 

ligada: o ego controla a motibilidade – isto é, à descarga de 

excitações para o mundo externo. Ela é a instância mental que 

supervisiona todos os seus próprios processos constituintes e que 

vai dormir à noite, embora exerça ainda a censura sobre os sonhos. 

Grifo meu  (FREUD, [1923]1996t, p. 30). 

   
  Seria, pois, o ego a instância ordenadora e vigilante sob a qual o 

sujeito age em sua relação com o meio do qual é parte. Ao ego cabe a censura dos 

atos julgados impróprios e inadequados, bem como o ato de refrear impulsos 

internos que possam representar ameaças à ordem e à integridade do sujeito. 

                                                           
13

 Antes de 1920 uma primeira tópica, anunciada num clássico sétimo capítulo de A interpretação dos 

sonhos, era utilizada por Freud para definir a estruturação do sistema psíquico: consciente, 

subconsciente e inconsciente. A partir de seu texto O Ego e o Id  (1923) a nova tópica, já anunciada 

em além do princípio do prazer (1920),  foi melhor exposta: Ego, Id e Superego aparecem como 

instâncias demarcadoras da organização do aparelho psíquico. Essas três instâncias mentais 

mantêm uma interligação marcada pelo conflito, uma vez que, apesar de integrarem um mesmo 

sistema psíquico, cada uma responde por interesses díspares. A nova tópica supera uma concepção 

mais sistemática da primeira tópica em defesa de uma perspectiva mais estrutural cujo caráter 

dinâmico-interacionista é mais acentuado.  

   



40 
 

Segundo Renato Mezan, mesmo que o termo ego não figure na primeira tópica, é 

possível associá-lo ao subconsciente na medida em que aquele “encarregava-se do 

controle motor, da operação da linguagem e da atividade inibidora” (2008, p.175). 

Ainda segundo ele, 

O ego oscila sem cessar entre momentos de grandeza e momentos 

de miséria. De simples camada exterior do Id, passa a ser, em 

virtude de sua relação constitutiva com a percepção e portanto com a 

realidade exterior, o organizador dos processo psíquicos e o 

guardião da sua correspondência com a realidade. Sede da 

consciência e do pensamento, cabe-lhe controlar as pulsões ao invés 

de obedecê-las; nesta tarefa, que leva a cabo com energias cedidas 

pelo id, é auxiliado pelo superego e pelas indicações que provêm do 

mundo exterior (2008, p. 304). 

 

  Como se pode deduzir, o ego aparece como a instância psíquica de 

fundamental para o sujeito na sua condição relacional com o mundo que o cerca e 

de que é parte. A harmonia e o equilíbrio do corpo-sujeito-vivo estão, portanto, 

diretamente e proporcionalmente, associados à funcionalidade do ego. A este se 

associam mecanismos e processos fundamentais a exemplo do narcisismo14 e da 

tensão pulsional.  

  Segundo Garcia-Roza, antes do artigo de 1914, intitulado Sobre o 

narcisismo: uma introdução, o narcisismo era associado ao outo-erotismo e, 

portanto, tratado como uma perversão sexual. Após o referido texto, ele passa a ser 

apontado como “forma necessária à constituição da subjetividade. O narcisismo é 

condição de formação do eu, chegando mesmo a se confundir com o próprio eu” 

(2008, p.42). Freud anuncia a mudança de compreensão com as seguintes palavras: 

“O narcisismo [...] seria o complemento libidinal do egoísmo da pulsão de 

autopreservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda 

a criatura viva” ([1914] 1996q, p. 81).  

A operação de concentração libidinal no próprio eu, dando-lhe 

consistência, e o elegendo como reservatório a partir do qual se distribuirá, é 

                                                           
14

 O narcisismo figura entre os principais conceitos da obra freudiana e sua explicitação evoca a 

teoria da sexualidade (fases do desenvolvimento sexual infantil), os complexos de Édipo e de 

castração, a teoria da libido, dentre outros. Um aprofundamento acerca do narcisismo ocuparia parte 

significativa deste trabalho, o que levaria a uma confusão quanto seu objeto específico.   
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chamado por Freud, segundo Garcia-Roza, de narcisismo primário; enquanto que o 

segundo investimento libidinal do ego, após a experiência do investimento objetal 

(externo), é chamado narcisismo secundário (2008, pp. 43-44).  Anuncia-se, pois, 

uma primeira categoria de força (pulsão) no Ego - a libido. Essa constatação é 

fundamental para o que virá a ser o desenvolvimento da primeira teoria das pulsões, 

a ser apresentada na próxima parte deste capítulo. A título de antecipação, ficará 

explícito uma tensa relação entre as pulsões próprias do ego em sua missão de 

conservar a vida do corpo-sujeito-vivo e as pulsões de natureza sexual, cuja 

natureza visa essencialmente a satisfação, o prazer. 

  Sendo o narcisismo o mecanismo de investimento libidinal do ego, 

cabe a este último administrar e distribuir esta quantidade de libido, inaugurando 

assim um novo conceito freudiano – o princípio de constância  que, segundo Mezan, 

aparece como o mecanismo a partir do qual, por meio da retenção e distribuição, o 

ego administra a sua tensão pulsional. 

O ego aparece assim como um suporte constante de energia 

libidinal, que não se origina nele, mas o toma como estação 

intermediária do percurso da libido, à maneira de um depósito de 

água: o líquido não é gerado ali, mas é preciso manter uma 

reserva constante para distribuí-la pelos canais de irrigação que 

conduzem aos objetos (2008, p.179). 

 

Uma segunda instância que aparece na segunda tópica freudiana é o 

Superego cuja formação se dá a partir da experiência do Édipo. Ao renunciar ao 

investimento libidinal de sua relação com os pais, a criança identifica-se com eles e 

passa a atuar em um complexo jogo de desejo e temor. Ao formar-se no contexto do 

Édipo, o Superego eterniza a relação infantil com o que lhe é superior. 

O Superego retém o caráter do pai, enquanto que quanto mais 

poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à 

repressão (sob a influência da autoridade do ensino religioso, da 

educação escolar e da leitura), mais severa será posteriormente a 

dominação do superego sobre o ego, sob a forma de consciência ou, 

talvez, de um sentimento de culpa (FREUD, [1923] 1996t, p.47). 

  O superego tem, portanto, nas palavras do próprio Freud, “a missão de 

reprimir o complexo de Édipo” ([1923] 1996t, p.47). O ideal do ego (superego) 

assume para o sujeito uma dúplice atuação: a primeira se traduz num dever ser, e a 
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segunda num não dever ser. Exortação e reprovação encontram-se na relação do 

ego com o seu ideal (superego), gerando uma tensão cujos desdobramentos e 

consequências se fazem visíveis nas diversas manifestações e atuações do sujeito. 

Enquanto que o ego é essencialmente o representante do mundo 

externo, da realidade, o superego coloca-se, em contraste com ele, 

como representante do mundo interno, do Id. Os conflitos entre o ego 

e o ideal, como agora estamos preparados para descobrir, em última 

análise refletirão o contraste entre o que é real e o que psíquico, 

entre o mundo externo e o interno (FREUD, [1923] 1996t, p. 49). 

 

  Tal conflito se estabelece pelo fato de o conteúdo do Id ser da ordem 

do que é recalcado, ou seja, daquilo que na relação do sujeito com as instâncias que 

pregam o ideal de vida, como a família, escola, religião, entre outras. Assim sendo, o 

superego é a parte do ego que se constitui a partir dos limites do próprio ego no que 

tange a sua missão de corresponder às expectativas gerais de uma sociedade ideal.   

  No que tange ao terceiro elemento da tópica, o Id, a instância  

inconsciente, o próprio Freud reconhece que a sua definição tornou-se ao longo de 

sua obra cada vez mais desafiadora15:  

[...] temos de admitir que a característica de ser inconsciente começa 

a perder significação para nós. Torna-se uma qualidade que pode ter 

muitos significados, uma qualidade da qual não podemos fazer, 

como esperaríamos, a base de conclusões inevitáveis e de longo 

alcance (FREUD, [1923] 1996t, p. 31-32). 

   
  A impossibilidade de uma definição exata do que seja o Id faz jus a sua 

própria condição de inominável e cujo acesso só se faz possível por vias 

intermediárias como os sonhos, atos falhos, lapsos, chistes e sintomas. Sendo 

instâncias de um mesmo sistema não se pode conceber um isolamento pleno entre 

as três, assim sendo, o próprio Freud identifica a relação que existe entre o Ego e o 

Id. Ao abordar tal relação ele lança mão de uma metáfora:  

                                                           
15

 Para além da evolução do conceito na própria obra freudiana, há que se atentar para as diversas 

interpretações posteriores construídas por psicanalistas que sempre se puseram na tarefa de 

interpretar o pensamento freudiano, sem, contudo, oferecerem contribuições originais, é o caso de 

Jacques Lacan e Laplanche. Tais empreitadas resultam, por vezes em graves dissonâncias que por 

vezes confundem ainda mais os que se aproximam da psicanálise enquanto saber. 
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Assim, em sua relação com o Id, ele [o ego] é como um cavaleiro que 

tem de manter controlada a força superior do cavalo, com a diferença 

de que o cavaleiro tenta fazê-lo com a sua própria força, enquanto o 

ego utiliza forças tomadas de empréstimo. [...] Com frequência um 

cavaleiro, se não deseja ver-se separado do seu cavalo, é obrigado a 

conduzi-lo onde este quer ir; da mesma maneira, o ego tem o hábito 

de transformar em ação a vontade do Id, como se fosse sua própria - 

grifo meu (FREUD, [1923] 1996t, p. 39). 

 
  Apesar de novas nuanças, a compreensão do Id, na segunda tópica, 

não se faz essencialmente distinta da tradicional compreensão do inconsciente16, 

este continua sendo caracterizado como núcleo de conteúdos reprimidos, mesmo 

que a repressão também seja uma atividade do ego. O Id  permanece o reservatório 

das pulsões que, tendo origem no corpo, concentram-se no Id a exigir uma descarga 

satisfatória a partir da regência do princípio do prazer. Se o Ego aparece como 

instância ordenadora da relação do sujeito com o que lhe é circundante a partir do 

mecanismo da percepção; o Id inscreve-se na interioridade do sujeito e encontra nas 

pulsões seu correspondente dinâmico. 

  Ao iniciar o seu artigo O inconsciente, Freud pontua a relação existente 

entre o inconsciente e o material recalcado. Desta forma ele conclui que o 

recalcamento de uma ideia, ou a representação de um afeto, não significa sua 

extinção do sistema psíquico, trata-se tão somente de uma recusa de parte do 

psiquismo de que tal ideia ou representação de afeto se tornem conscientes. 

Portanto, ao ser forçado pela censura a não tornar-se consciente, diz-se que o tal 

conteúdo permanece inconsciente (FREUD, [1915] 2004b, p. 19), esta é a sua 

condição. Sendo o conteúdo recalcado de caráter pulsional (força), este se rebela 

contra o ato censor e passa a exercer uma pressão sobre o ego para completar seu 

percurso em busca da satisfação. As manifestações do inconsciente (sonhos, atos 

falhos, chistes, lapsos e sintomas) podem ser consideradas, pois, como expressão 

do retorno do que está recalcado. Este mecanismo será objeto de consideração no 

último capítulo deste trabalho. No que tange à dinâmica das pulsões, será objeto da 

próxima parte deste capítulo.   

                                                           
16

 Inconsciente evoca imediatamente uma relação com o seu contrário – consciente. Tal associação 

mostra-se nociva a real natureza e consistência do que o pensamento freudiano quer anunciar com 

esse conceito. Assim sendo, a sua segunda tópica propõe o termo Id. 
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2.2  A PRIMEIRA TEORIA DAS PULSÕES 

 

A pulsão nos aparecerá como um conceito limite entre o psíquico e o 

somático, como o representante psíquico dos estímulos que provêm 

do interior do corpo e alcançam a psiquê, como uma medida da 

exigência de trabalho imposta ao psíquico em consequência de sua 

relação com o corpo (FREUD, 2004a [1915], p.148). 

 

  Eis a definição de pulsão que Freud apresenta no ensaio A pulsão e 

seus destinos. A mesma é fundamental para guiar o leitor da obra freudiana em sua 

busca por demarcar as múltiplas facetas do conceito de pulsão. Não obstante as 

inúmeras e tradicionais dificuldades que se tem em relação ao uso desse termo 

alemão na obra freudiana e sua tradução para as outras línguas17, seu significado 

estará sempre relacionado ao que gera movimento, mudança; ao que fere, provoca, 

incomoda, excita.  

  Nesse sentido, Freud inicia sua exposição no ensaio As pulsões e seus 

destinos chamando a atenção para as diversas forças constitutivas de todo ser 

corporal vivo. Com a autoridade de fisiologista, adquirida em suas pesquisas ao final 

de sua formação médica, ele recorda os mecanismos de defesa que integram a 

dinâmica do ser humano. Este é dotado de um conjunto de fatores sensíveis que é 

capaz de identificar todo e qualquer movimento intruso que possa colocar em risco o 

funcionamento e a segurança do organismo.   Uma vez identificado o estímulo, o 

corpo, a partir do arco reflexo, encarrega-se de movimentos de defesa que intentam 

afastar tal ameaça (FREUD [1915] 2004a, p.146).  

                                                           
17

 A palavra Trieb em alemão serve de raiz para diversos termos. O seu sentido mais comum, 

contudo, está associado à força, energia, impulso. Nas palavras de Michèle Porte, “É um princípio de 

movimento-mudança inerentes aos vivos” (Dicionário internacional da psicanálise, 2005, p. 1513).  É 

daí que surgem  os conflitos de tradução. Muitos tradutores julgam que, neste caso, pulsão e instinto 

diriam de um mesmo fenômeno e em algumas traduções, a exemplo da Standard Brasileira, optam 

pelo uso de instinto ao invés de pulsão tendo ambas como homônimas. Leitores de Freud, em 

especial os de orientação lacaniana, insistem numa diferença entre um e outro, no pensamento 

freudiano, mesmo admitindo que Freud faz uso de ambos os termos em alguns de seus textos, 

pontuam, porém, que os significados são diferentes. Para além de tais conflitos linguísticos e 

etimológicos, mesmo que os textos da edição Standard sejam utilizados instinto será sempre 

substituído por pulsão.  
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A pulsão aparece inscrita nesta categoria de estímulo; porém, Freud 

distingue claramente duas classes de estímulos: externos e internos. Os estímulos 

externos estão claramente relacionados à condição do ser no mundo, tal condição 

estabelece essa interação entre o ser que é afetado pelo mundo e que o afeta; 

enquanto que os estímulos internos estão relacionados ao funcionamento e a 

dinâmica do próprio organismo vivo nos seus mais variados processos.  

Outro elemento distintivo da pulsão em relação aos demais estímulos é 

que, estes podem ser eliminados de um só golpe pelo mecanismo de defesa do 

organismo sob o comando do sistema nervoso, enquanto que a pulsão, uma vez que 

brota do interior do próprio organismo, é imune as defesas orgânicas exigindo outros 

elementos que sejam capazes de apaziguar as sensações por ela causadas. Tais 

sensações costumam afetar muito mais intensamente o sujeito pelo fato de sua 

atuação ser ininterrupta, ao contrário dos demais estímulos cuja força costuma ser 

momentânea (FREUD [1915] 2004a, p. 146). 

  A essência da pulsão, portanto, nas palavras de Freud, pode ser assim 

sintetizada: “sua proveniência de fontes de estímulos no interior do organismo e sua 

manifestação como força constante” ([1915] 2004a, p.147). Assim sendo, pode-se 

concluir que a pressão que uma pulsão exerce sobre o psiquismo, demandando uma 

espécie de defesa que não é em nada semelhante à defesa instintiva do organismo 

sobre os estímulos externos, é a propriedade que melhor caracteriza tal estímulo 

particular. Em se tratando da meta, do objeto e da fonte da pulsão, Freud assim 

define: 

 A meta de uma pulsão é sempre a satisfação, que só pode ser 

obtida quando o estado de estimulação presente na fonte pulsional é 

suspenso. [...] O objeto da pulsão é aquilo em que, ou por meio de 

que, a pulsão pode alcançar sua meta. [...] Por fonte da pulsão 

entendemos o processo somático que ocorre em um órgão ou em 

uma parte do corpo e do qual se origina um estímulo representado 

na vida psíquica pela pulsão ([1915] 2004a, pp. 148;149). 

 

  Note-se que enquanto os estímulos externos exigem uma reação do 

sistema nervoso no intuito de subtrair o corpo, por afastamento, de tal excitação que 

lhe é incômoda por lhe ser alheia, ou externa, as pulsões que têm como fonte o 

próprio corpo em seus órgãos e/ou partes exigem outro mecanismo de defesa que 
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venha ao encontro de sua meta que é a satisfação. Cabe, pois, ao aparelho psíquico 

tal tarefa; neste caso, quanto maior a intensidade de uma pulsão mais o aparelho 

psíquico é exigido na função de responder a tal demanda. Dominar as intensidades 

de tais estímulos pulsionais, mediando a dinâmica do prazer e desprazer que opera 

na subjetividade corpórea, consiste em um desafio de cujo sucesso depende o 

equilíbrio do todo do ser vivo. Essa conclusão aponta para o desfecho e a proposta 

da teoria e da práxis psicanalítica às quais não se endereça a atual pesquisa, mas 

faz-se importante para evidenciar, mais uma vez, a centralidade do conceito de 

pulsão para a teoria freudiana, além de denunciar a sua importância e influência 

sobre o corpo, enquanto fonte e destino das pulsões, forças surpreendentes, 

incontidas e não codificadas em sua totalidade. 

  Seguindo a missão de descrever o estatuto das pulsões, Freud julga 

indispensável classificá-las, até quanto possível for, seus mais variados aspectos e 

manifestações. Além da força, da meta, do objeto e da fonte, conforme vistos acima, 

ele divide-as qualitativamente em duas classes: Pulsões do Ego (autoconservação) 

e Pulsões Sexuais que, de certa forma, relacionam-se com as primeiras, mas 

carregam aspectos particulares substanciais e por isso merecem uma classificação 

própria.  

 

2.2.1 Pulsões de autoconservação  

 

   A princípio, a autoconservação evoca um sentido de proteção e de 

defesa. Em se tratando de pulsões, já se sabe que tal defesa refere-se a elementos 

internos ao próprio corpo do sujeito que carece defender-se por meio de condutas e 

atitudes cujo fundamento encontra-se no sistema psíquico que é diretamente 

encarregado dessa missão.  

  Na teoria psicanalítica freudiana, a Pulsão do Ego (autoconservação) 

aparece de forma explícita apenas em 1910 em A concepção psicanalítica da 

perturbação psicogênica da visão, quando Freud apresenta o confronto entre a 
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pulsão do eu e a pulsão sexual como causa do comprometimento funcional de um 

determinado órgão.18  

Porém, já nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) Freud 

afirmou:  

O que distingue as pulsões entre si e as dota de propriedades 

específicas é sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A 

fonte da pulsão é um processo excitatório num órgão, e seu alvo 

imediato consiste na supressão desse estímulo orgânico (FREUD 

[1905] 1996l, p.159). 

 
 Dito isso, deduz-se que ele mesmo, já fazendo um uso corrente do 

conceito de pulsão sexual, enxergava-a imbricada a outros elementos fundamentais 

ao sujeito; a necessidade de alimentar-se e de evacuar os excrementos, por 

exemplo. É a partir destes hábitos que Freud identifica um investimento sexual da 

criança. Uma pulsão sexual desdobrada em outras pulsões chamadas por ele à 

época (1905) de pulsões parciais: olhar, exibir, agredir (FREUD [1905] 1996l, p.180). 

Posteriormente, Freud concluiria que as funções do organismo, a princípio 

estritamente vitais, revestem-se de um estímulo (pulsão) que carrega em si um 

interesse que traspassa a pura necessidade orgânica (pulsão de autoconservação).  

Já nos Três Ensaios, a partir das palavras do próprio Freud, é possível inferir uma 

conclusão sobre a parceria entre as pulsões de autoconservação e as sexuais, 

funcionando aquelas como uma espécie de Cavalo de Tróia para estas. 

No esforço de rastrear as origens da pulsão sexual, descobrimos até 

agora que a excitação sexual nasce como reprodução de uma 

satisfação vivenciada em relação a outros processos orgânicos, pela 

estimulação periférica das zonas erógenas, e como expressão de 

algumas pulsões que ainda não nos são inteiramente 

compreensíveis em sua origem como a pulsão de ver e a pulsão para 

a crueldade. A investigação psicanalítica [...] e a observação 

contemporânea da criança conjugam-se para nos apontar outras 

fontes que fluem regularmente para a excitação sexual (FREUD 

[1905]1996l, p.189). 

 

                                                           
18

 Na última parte deste capítulo será feita uma consideração pormenorizada do conteúdo da citada 

obra de Freud uma vez que ela apresenta-se no pensamento freudiano como a que melhor explicita a 

relação entre o psíquico e o somático. 
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  A aproximação entre as duas categorias pulsionais em questão se dá 

pelo fato de elas dividirem elementos iguais em sua configuração , por exemplo a 

força, a meta e a fonte. Ambas advêm do interior do próprio organismo (fonte), 

exercendo sobre ele uma força que traduz um reclame, uma necessidade de 

satisfação (meta). Nutrição (comer e beber), respiração, evacuação consistem em 

fenômenos que obedecem ao processo próprio das pulsões e representam uma 

condição indispensável para a manutenção da vida. 

  A grande distinção se dá pelo fato de a pulsão sexual subverter a 

lógica da mera sobrevivência e ir muito além, guiada por princípios quase sempre 

alheios a determinação do indivíduo. Mesmo que se fale da pulsão sexual na ordem 

da procriação, o que em si apontaria para uma autopreservação da espécie, desde 

os primeiros momentos do movimento psicanalítico, Freud havia se dado conta de 

que a sexualidade humana estava muito além da sua primária vocação de 

garantidora da procriação das espécies. 

 

2.2.2 Pulsões sexuais 

 

Para uma caracterização geral das pulsões sexuais, pode-se afirmar 

então o seguinte: são numerosas, provêm de múltiplas fontes 

orgânicas, exercem de início sua atividade independentemente umas 

das outras e só bem mais tarde são amalgamadas em uma síntese 

mais ou menos completa. A meta que cada uma deles persegue é 

obter o prazer do órgão. Só depois de completa a síntese é que elas 

entram a serviço da função da reprodução, tornando-se então 

reconhecíveis como pulsões sexuais (FREUD [1915] 2004a, p.151). 

 

  As pulsões sexuais no pensamento freudiano constituem de fato uma 

das primeiras grandes novidades de sua teoria acolhida nos primórdios do seu 

pensamento com extrema indignação pelos seus pares quando da sua insistência 

em identificá-las já à fase infantil da vida.  

  A convicção e a insistência de Freud de que os sintomas histéricos 

estariam diretamente e necessariamente relacionados a conflitos de ordem sexual o 

perseguiu a vida inteira. Tal insistência, em grande parte, foi a responsável por 
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discordâncias entre ele e alguns de seus parceiros mais próximos dentre os quais 

Breuer e Jüng. Freud não abria mão de reafirmar a sua convicção de que a estrutura 

neurótica tinha sua etiologia nas questões relacionadas à sexualidade. Em carta a 

Fliess, datada de maio de 1894, lê-se: 

Existe ainda uma centena de lacunas, grandes e pequenas, em 

minhas ideias a respeito das neuroses. Mas estou me aproximando 

de um ponto de vista abrangente e de alguns critérios gerais de 

abordagem. Conheço três mecanismos: transformações de afeto 

(histeria de conversão), deslocamento do afeto (obsessões) e troca 

de afeto (neurose de angústia e melancolia). Em todos os casos, é a 

excitação sexual que parece sofrer essas alterações, mas o estímulo 

para elas não é, em todos os casos, algo sexual (FREUD [1894] 

1996d, p.233). 

 

  O pensamento freudiano costuma ser criticado sob o pretexto de que 

atribui à sexualidade a razão de todos os distúrbios psíquicos, tal postura, contudo é 

reducionista e pouco plausível. O que se dá no pensamento freudiano, conforme já 

assinalado na introdução a este capítulo, é o fato de o principal fundamento utilizado 

por Freud na elaboração de suas teorias ter sido suas experiências clínicas e estas 

pareceram convencer profundamente o fundador da psicanálise sobre a essencial 

influência das questões sexuais no desenvolvimento dos transtornos psíquicos, de 

modo especial a histeria, uma vez que a experiência da psicanálise freudiana teve 

início com esse tipo estrutura.  

  Foi guiado por essa ideia de fundo que Freud partiu para a sua 

gigantesca empreitada de desvendar os caminhos da formação das neuroses dando 

origem a grande teoria que fundamentaria a práxis psicanalítica.  

Médico de formação, eram-lhe familiares as teorias das diversas áreas 

do saber acerca das etiologias dos mais diversos fenômenos que atingiam a saúde 

do indivíduo humano, bem como outras tantas teorias que visavam explicar suas 

características mais gerais.  

A sexualidade, na ótica da biologia da época era ordenada por dois 

fatores: num primeiro havia um acento na individualidade na qual o elemento do 

gozo e do prazer integrava essencialmente o espectro da sexualidade, para além de 

uma função meramente procriativa; num outro polo o indivíduo sexuado era visto 
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como um mero instrumental a serviço do “plasma germinativo e da reprodução 

infinita de novos indivíduos” (BIRMAN, 2009, p.112).  

Pela evidência das acaloradas rejeições às novas teorias de Freud 

acerca da sexualidade no crepúsculo do século XIX, conclui-se pela extrema 

superioridade que o segundo aspecto da sexualidade, biologicamente 

compreendida, em relação ao primeiro aspecto, que foi eleito por Freud como o de 

maior impacto e influência sobre a organização e manifestação psíquica dos 

indivíduos de seu tempo, e por isso mesmo tomado como bússola essencial em sua 

construção epistêmica.   

  Para Freud, o investimento sexual, sofrido pelas funções mais 

elementares da vida de uma criança em sua relação com o adulto cuidador, em 

especial a mãe, explica-se a partir da descoberta, por aquela, do mecanismo 

traduzido pelos binômios: dor - contentamento / prazer – desprazer, mecanismo 

essencial para o ordenamento da estrutura humana tanto em sua dimensão 

somática quanto anímica. Tais sensações exercem a função de critérios mediadores 

da vida de cada indivíduo, uma vez que a sua ação, em tese, estaria voltada para a 

busca do que lhe é agradável e prazeroso e o afastamento do que lhe é 

desagradável e causa desprazer19; servindo assim de critério para escolhas 

conscientes ou inconscientes. A evidência desse mecanismo denuncia que os 

órgãos e as partes do corpo recebem sobre si uma força que impõe aos mesmos 

uma demanda que a princípio os mesmos não poderiam responder. Tal força 

pulsional elege o órgão ou a parte do corpo como seu objeto e a partir de então o 

mesmo passa a servir à causa da pulsão sexual no seu afã de satisfazer-se na sua 

determinação ao prazer e a satisfação.  

Somente em raríssimos casos a valorização psíquica com que é 

aquinhoado o objeto sexual, enquanto alvo desejado da pulsão 

sexual, restringe-se a sua genitália; ela se propaga, antes, por todo o 

seu corpo, e tende a abranger todas as sensações provenientes do 

                                                           
19

 Em um dos seus esboços acerca das neuroses de defesa, Freud afirma: “Existe uma tendência 

normal à defesa – uma aversão contra dirigir a energia psíquica de tal maneira que daí resulte algum 

desprazer. Essa tendência está ligada às condições mais fundamentais do funcionamento psíquico - 

a lei da constância.” (FREUD [1892-1899] 1996d, p. 268). Por lei da constância entenda-se o 

ordenamento das estruturas: orgânica e psíquica, na direção do controle dos excessos.  

 

 



51 
 

objeto sexual. [...] é essa supervalorização sexual que não suporta 

bem a restrição do alvo sexual à união dos órgãos genitais 

propriamente ditos e que contribui para elevar as atividades ligadas a 

outras partes do corpo à condição de alvos sexuais (FREUD[1905] 

1996l, p.142). 

 

Faz-se perceber que cada órgão e/ou parte do corpo a princípio está 

circunscrito a certo número de funções cujo objetivo primeiro é manter a integridade 

funcional do corpo, portanto, estão relacionadas à autopreservação. Também os 

órgãos genitais, internos e externos, carregariam esta especificidade. A novidade 

apresentada pela teoria freudiana, que causou tamanho impacto na comunidade 

científica de sua época consistiu exatamente na sua convicção de que a pulsão 

sexual circula por todo o corpo, reivindicando de suas partes funções outras a 

serviço do prazer. Ao se referir à intensidade, constância e intermitência dessa força, 

Freud esclarece que as perversões surgem exatamente do extravasamento radical 

desse processo; o fetichismo, por exemplo, representaria a modalidade cujo ápice 

se dá  quando o objeto que serve a satisfação da pulsão sexual vai para além do 

corpo e fixa-se em objetos que lhes são externos.  

 Na clínica com os neuróticos, Freud, apesar de todas as resistências 

advindas até mesmo de companheiros de causa, insiste na importância dos conflitos 

sexuais para a causa de tais transtornos: 

Devo primeiramente esclarecer, repetindo o que já disse em outras 

publicações, que essas psiconeuroses, até onde chegam minhas 

experiências, baseiam-se em forças pulsionais de cunho sexual. Não 

quero dizer com isso apenas que a energia da pulsão sexual faz uma 

contribuição para as forças que sustentam os fenômenos patológicos 

(os sintomas), e sim asseverar expressamente que essa contribuição 

é a única fonte energética constante da neurose e a mais importante 

de todas, de tal sorte que a vida sexual das pessoas em pauta 

expressa-se de maneira exclusiva, ou predominante, ou apenas 

parcial, nesses sintomas (FREUD [1905] 1996l, pp. 154-155). 

 
A experiência clínica o convenceu da centralidade das pulsões sexuais 

na origem das neuroses. Na edição dos Três ensaios sobre a sexualidade publicada 

em 1920, ele acrescentou na continuação do texto transcrito na citação acima: “A 

prova dessa afirmação deriva do número crescente de psicanálise de histéricos e 
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outros neuróticos que venho realizando há vinte e cinco anos” (FREUD [1905] 1996l, 

p.155).  

  Sinteticamente, o pensamento freudiano explicita a formação de uma 

estrutura neurótica a partir da interdição de uma pulsão sexual cuja satisfação é 

frustrada por mecanismos diversos, que podem ser chamados de mecanismos de 

castração. Tendo em vista, conforme já dito, que a força das pulsões é intensa e 

constante, a interdição de sua satisfação não significa que a mesma cessará, ao 

contrário, outras vias serão buscadas com fins à satisfação, que é a meta 

irrenunciável de toda pulsão. Antes de se tratar dos destinos da pulsão sexual, a 

título de ilustração do que acabara de ser dito, julga-se importante afirmar que Freud 

advogava que a cura dos transtornos mais severos de um neurótico se dava na 

análise quanto o mesmo conseguia trazer à luz da consciência a memória da 

experiência de interdição de um determinado investimento sexual frustrado; isso 

evidenciava que o sintoma patológico funcionava como uma espécie de suplência 

(alternativa) que havia sido gerada pela pulsão como forma de satisfazer-se, uma 

vez que o caminho original do seu percurso havia sido interditado. A evidência e 

verbalização desse processo traumático resultariam no paulatino restabelecimento 

do circuito pulsional, no esclarecimento e consequente apaziguamento do incômodo. 

 

2.2.3 Destino das pulsões20 

 

  Freud estabelece quatro privilegiados destinos das pulsões sexuais, 

quais sejam: a transformação em seu contrário; o redirecionamento contra a própria 

pessoa; o recalque, e a sublimação ([1915] 2004a, p.152). Os dois primeiros 

destinos são tratados no ensaio sobre A pulsão e seus destinos; o recalque merece 

um ensaio próprio, que integra a lista dos cinco ensaios da metapsicologia, escritos 

em 1915; e a sublimação padece a falta de explicitação conceitual mais completa 

por parte de Freud em sua obra. 

                                                           
20

 Em se tratando dos destinos das pulsões, Freud é categórico: “Uma investigação sobre os 

diferentes destinos que as pulsões poderão ter ao longo de seu desenvolvimento e de sua vida terá 

de se limitar às pulsões sexuais, pois são estas que conhecemos melhor” (2004a, [1915], p. 152).  
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  Segundo Joel Birman 

O que o discurso freudiano denomina de destinos da pulsão é o 

conjunto de defesas que o aparelho psíquico constrói para lidar 

devidamente com o impulso perturbador, que provoca exigência de 

trabalho ao psíquico por sua ligação ao corporal. Pela ação das 

defesas o impulso traça percursos nos registros do psiquismo e do 

corpo, delineando neles uma cartografia (2009, p. 118). 

 

A construção de um circuito pulsional caberia ao aparelho psíquico 

que, conforme já dito, tem como principal missão proteger o indivíduo em sua 

totalidade (anímica e somática) do desprazer provocado pela força constante da 

pulsão sexual. Assim sendo, o aparelho psíquico esforça-se para capturar e dar um 

encaminhamento alternativo ao impulso uma vez que sua satisfação original teria 

sido impedida pelos demais mecanismos de defesa ou interditos culturais. 

  Fiel a sua missão de proteger o indivíduo dos incômodos causados 

pela força pulsional, o aparelho psíquico teria diante de si quatro alternativas de 

trabalho, chamadas por Freud de destinos possíveis da pulsão. No que tange aos 

dois primeiros – a transformação em seu contrário e o redirecionamento contra a 

própria pessoa – há, segundo Freud, uma coincidência. Isso porque os elementos 

que explicitam o primeiro destino servem de pressuposto para o esclarecimento do 

segundo destino. O primeiro destino seria caracterizado pelo redirecionamento da 

atividade para a passividade bem como a inversão do seu conteúdo ([1915] 2004a, 

p. 152). Fiel ao seu fundamento clínico, Freud utiliza quatro fenômenos do 

comportamento sexual para explicitar o processo: sadismo-masoquismo e 

voyeurismo-exibicionismo. Como se percebe, uma força pulsional que a princípio 

reivindicava sua satisfação pela via da agressão ao outro, boicotada por 

mecanismos vários, pode ser redirecionada pelo aparelho psíquico de forma a 

inverter seu objeto e encontrar na agressão sobre si sua satisfação alternativa; o 

mesmo acontecendo com o segundo exemplo dos pares contrários (voyeurismo-

exibicionismo).  Dessa forma, masoquismo e exibicionismo, são os dois 

comportamentos sexuais que exemplificam o segundo destino das pulsões, o 

redirecionamento contra a própria pessoa. Freud desenvolve ainda outras 

perspectivas do primeiro destino das pulsões (transformação em seu contrário); 

havendo, segundo ele, a possibilidade de uma inversão não do objeto mas, também 
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do conteúdo, seria o caso da transformação do amor em ódio ([1915] 2004a, p.156-

157); contudo, para o que se propõe esta pesquisa, julga-se dispensável adentrar 

nesses outros aspectos, até porque, segundo o próprio Freud, a operação de 

transformação do amor em ódio está para além do estatuto da pulsão e adentra o 

universo do sentimento ([1915] 2004a, p. 157),  o que não é objeto desta 

abordagem. 

  Freud inicia o seu ensaio dedicado ao terceiro destino das pulsões, O 

recalque, afirmando:  

Em um período posterior, o sujeito perceberá que repudiar o 

conteúdo da pulsão [Triebregung] baseando-se em um juízo de valor 

(condenação) pode ser uma providência eficaz. Contudo há uma 

etapa preliminar à condenação da manifestação pulsional, situada 

entre a fuga e o repúdio condenatório: trata-se do recalque, conceito 

este que não poderia ter sido formulado antes da existência dos 

estudos psicanalíticos (FREUD  [1915] 2004a, p. 177). 

 

As palavras de Freud evidenciam o que já fora afirmado neste capítulo, 

elementos que são externos ao indivíduo também exercem sobre ele uma profunda 

influência disso resultando certos incômodos que são representados em seu próprio 

corpo na forma de sintomas perturbadores. Dessa forma, evidencia-se que para 

além dos mecanismos próprios da estrutura orgânica e anímica impõem-se ao ser as 

consequências de sua condição de ser no mundo. As convenções e princípios dos 

estatutos da moralidade acabam repercutindo diretamente e com variada 

intensidade nos circuitos internos de cada indivíduo. 

Subversiva, essencialmente, frente aos impedimentos de sua 

satisfação, a força pulsional exige uma espécie de mecanismo mediador da tensão 

entre as pulsões sexuais e os enquadramentos culturais aos quais cada indivíduo, 

ao seu modo, alienou-se e cuja separação21 representa, na maioria das vezes, uma 

tarefa desejada, porém, impensável em sua totalidade. O recalque aparece como 

esse mecanismo mediador cuja essência, nas palavras do próprio Freud, “consiste 

apenas na ação de repelir algo para fora do consciente e de mantê-lo afastado 

                                                           
21

 Alienação e Separação são conceitos muito caros a Jacques Lacan. No Seminário XI, sobre os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise ele os apresenta como processos fundamentais para a 

constituição do sujeito. 
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deste” ([1915] 2004b, p.178). A atuação do recalque sobre a pulsão pressupõe que a 

sua satisfação, mesmo prazerosa, ao contrariar outras imposições, a exemplo das 

que advêm da moralidade, resultaria num desprazer maior que o prazer original da 

satisfação pulsional.  

  Ainda em relação ao mecanismo do recalque, uma característica 

apontada por Freud apresenta-se como indispensável aos argumentos que se está 

construindo nesta pesquisa: 

 Devemos imaginar que o recalcado exerce uma pressão contínua 

em direção ao consciente, a qual precisa ser equilibrada por meio de 

uma contrapressão incessante. Portanto, a manutenção de um 

recalque pressupõe um dispêndio de força constante, ao passo que a 

suspensão do recalque significa, em termos econômicos, poupar 

esse dispêndio de força ([1915] 2004a, p. 181). 

 

Há que se imaginar as profundas tensões que se inscrevem no corpo 

de um sujeito cujos impulsos recalcados insistem ininterruptamente em expressar-se 

ou satisfazer-se mesmo que por vias alternativas. Freud alerta para o 

enfraquecimento do mecanismo do recalque que a princípio é bem sucedido em sua 

missão, porém, aos poucos, vai debilitando-se e o conteúdo recalcado começa a 

mostrar-se das mais variadas formas num processo de deslocamento (2004b, 

p.186). Os sintomas neuróticos, segundo Freud, são representações desse 

recalcado que insiste em retornar. 

  O último destino das pulsões é a sublimação; conforme já referido, 

trata-se de um tema ao qual Freud não dedicou um texto em específico, sua 

abordagem encontra-se pulverizada em vários momentos e trechos de sua vasta 

obra. No texto Moral sexual „civilizada‟ e doença nervosa moderna, Freud, ao se 

referir à pulsão sexual, afirma:  

Essa pulsão coloca à disposição da atividade civilizada uma 

extraordinária quantidade de energia, em virtude de uma singular e 

marcante característica: sua capacidade de deslocar seus objetos 

sem restringir consideravelmente a sua intensidade. A essa 

capacidade de trocar seu objetivo sexual original por outro, não mais 

sexual, mas psiquicamente relacionado com o primeiro, chama-se 

capacidade de sublimação ([1908] 1996m,p. 174). 
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Assim sendo, a sublimação aparece como mecanismo que transforma 

uma força a princípio eminentemente sexual, em uma energia criativa que encontra 

sua satisfação em atividades que aparentemente não estão associadas à satisfação 

sexual. A satisfação da pulsão, pela via da sublimação, vai ao encontro das 

expectativas do Supereu e da Sociedade, instâncias a princípio condicionadoras do 

mecanismo sublimatório. Em suas Conferências introdutórias sobre psicanálise, de 

1916 (Conferência XXII), Freud assim apresenta o mecanismo da sublimação: 

Consiste no fato de a inclinação sexual abandonar seu fim de obter 

um prazer parcial ou reprodutivo e de adotar um outro, que 

genericamente se relaciona àquele que foi abandonado, mas que, 

por si mesmo, já não possui mais um caráter sexual, devendo ser 

descrito como social ([1916] 1996r, p.349). 

 

Ao efetuar um deslocamento da pulsão sexual, a sublimação se 

constitui como uma defesa encarregada de atenuar o sofrimento causado pelo 

confronto entre a exigência de satisfação pulsional e a imposição social que lhe 

resiste e censura. O deslocamento da libido operado pelo mecanismo da 

sublimação, contudo, é sempre parcial e, segundo Freud, acrescenta-se a esse 

caráter parcial “o fato de que muitas pessoas são dotadas apenas de uma escassa 

capacidade de sublimar” ([1916] 1996r, p. 349). 

  Disso se conclui que a sublimação, mesmo bem operada pelo ego, não 

é garantia de que o material pulsional não insista no seu retorno sintomático, o que 

deverá pôr em atenção constante o analista no trato dos relatos de seu paciente. 

Portanto, a sublimação impõe à clínica psicanalítica, a partir do mecanismo de 

transferência, uma interpretação dos modos e caminhos por ela percorridos no seu 

estabelecimento22. Uma vez que, segundo Nasio, 

 O conceito de sublimação pode ser encarado segundo dois pontos 

de vista complementares, que unem as diferentes abordagens 

freudianas: ou a sublimação é expressão positiva mais elaborada e 

socializada da pulsão, ou é um meio de defesa capaz de temperar os 

excessos e os extravasamentos da vida pulsional (1997, p. 78). 

                                                           
22

 Em se tratando da obra freudiana é impossível dissociar sua construção teórica de sua clínica, ao 

longo do seu percurso de estabelecimento da psicanálise. Ambas se confundem numa estreita 

parceria. Obviamente a presente dissertação, pela sua natureza, não pretende abordar aspectos 

clínicos do pensamento freudiano. 
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  A sublimação, portanto, enquanto um dos destinos da pulsão, destaca-

se dos demais pelo fato de aparecer como uma formação de compromisso entre a 

pulsão sexual e o supereu – o herdeiro do complexo de Édipo.  Alternativa mediana 

que tenta conciliar interesses divergentes em um mesmo sujeito. 

 

2.3 O CORPO PULSIONAL MARCADO PELA HISTERIA23 

 

É sabido que em 1895, Freud tomou para si a missão de dar à teoria 

da psicanálise, ainda nascente, um caráter científico. Em parte essa opção se deu 

pelas constantes acusações de que as teorias psicanalíticas não gozavam de 

autoridade científica. Assim sendo, ele escreveu Projeto para uma psicologia 

científica; neste texto se faz evidente o uso de conceitos técnicos e neurológicos na 

descrição da organização e relação dos diversos elementos que compõem os 

mecanismos da vida psíquica.  O aparelho neuronal apresentado no texto, 

Seria composto de três sistemas distintos de neurônios: o sistema Φ, 

cuja função seria receber a quantidade oriunda da periferia do 

sistema nervoso e transmiti-la, enfraquecida e fracionada, ao sistema 

vizinho Ψ; o sistema Ψ, que seria um sistema de memória em que se 

formariam as representações; e o sistema ω, que consistiria na base 

material da consciência (CAROPRESO; SIMANKE, 2011, p.91). 

 

  Como se percebe na citação, o aparelho neuronal, em sua estrutura 

tripartite, esforça-se para garantir a homeostase da quantidade24 em seu interior. 

Segundo Freud, o mecanismo do sistema nervoso tende à descarga do excesso de 

quantidade presente em seu interior; assim sendo, diante de uma sobrecarga o 

aparelho neuronal não consegue administrar tal tensão e a quantidade excedente 

                                                           
23

 Há que se atentar sempre para o objetivo deste estudo. A discussão nele  desenvolvida confronta-

se com uma pressuposta concepção de corpo que se pretende objetiva. O pensamento de Merleau-

Ponty (primeiro capítulo) e Freud acerca do corpo vão de encontro à tal concepção. A teoria das 

pulsões revela que, para além dos mecanismos anatômico-fisiológicos do corpo humano, age sobre 

ele forças pulsionais cujo conteúdo, situado entre o anímico e o somático,  denuncia a incompletude e 

o limite da concepção fisicalista do corpo. 

24
 “A noção de quantidade é definida como algo que diferencia a atividade de repouso e que está 

submetido às leis gerais do movimento” (CAROPRESO; SIMANKE, 2011, p.88). 



58 
 

acaba “penetrando músculos, glândulas, etc. – atuando ali, ou seja, por uma 

liberação [da quantidade], ao passo que entre os neurônios só ocorre uma 

transferência” (FREUD, [1895] 1996f, p.366). Essa dinâmica de carga e descarga de 

quantidade, advindas de excitações externas e internas aponta para a teoria das 

pulsões, tratada nas partes anteriores  deste capítulo. 

  Breuer, em Estudos sobre a histeria, apropria-se da analogia entre o 

sistema elétrico e o sistema nervoso para fazer suas considerações teóricas acerca 

da histeria. Da mesma forma que o sistema elétrico, também o sistema nervoso em 

sua relação com o sistema orgânico, pressupõe mecanismos de cargas e 

descargas, bem como isolamentos (resistências) que protegem, por exemplo, 

órgãos vitais da interferência direta dos afetos advindos do sistema nervoso 

(FREUD; BREUER, [1895] 1996a, p.224).  

  Na Comunicação preliminar sobre o mecanismo psíquico dos 

fenômenos histéricos (1893), Breuer havia ilustrado sua exposição acerca dos 

afetos, com o exemplo de um sujeito que é ofendido. Para ele há várias 

possibilidades de reação a um insulto: agressão física, verbal, ou simplesmente um 

recuo justificado pela diferença de formação, grau de instrução ou pelo estado em 

que se encontrava o agressor. A reação do agredido, porém, nem sempre é 

proporcional ao afeto que nele é gerado pela agressão, nesse caso há um resto de 

afeto, que não foi descarregado, a ser administrado (FREUD; BREUER [1893] 

1996a, p.44).  Levando em conta a intensidade desse resto,  o mesmo pode retornar 

posteriormente numa manifestação sintomática. Esse é o fio de argumentação que 

Josef Breuer toma em sua consideração acerca da etiologia da histeria.   

Os fenômenos histéricos (reflexos anormais) não parecem ser 

ideogênicos mesmo para os pacientes inteligentes que são bons 

observadores, porque a representação que lhes deu origem não é 

mais colorida pelo afeto, nem destacada de outras representações e 

lembranças. Surgem como fenômenos puramente somáticos, 

aparentemente sem raízes psíquicas (FREUD; BREUER, [1893] 

1996a, p. 228). 

  
Identifica-se um consenso entre Breuer e Freud em se tratando de 

histeria, sua manifestação estaria relacionada à recusa do sistema neuronal em 
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administrar uma grande quantidade de excitação/afeto sendo esta trasbordada para 

o corpo. Diz Freud,  

Vemos que o fator característico da histeria não é a divisão da 

consciência, mas a capacidade de conversão, e podemos aduzir, 

como parte importante da predisposição para a histeria [...] uma 

aptidão psicofísica para transpor enormes somas de excitação para a 

inervação somática (FREUD, [1893] 1996a, p.57).  

 

  Apesar da parceria e dos pontos consensuais, mesmo na obra que 

juntos produziram - Estudos sobre a histeria – já é possível identificar um 

progressivo afastamento teórico25 entre Freud e Breuer no que tange a aspectos da 

histeria, sobretudo quanto à insistência de Freud no caráter sexual da etiologia 

histérica26.  

  Ao passar em revista os casos clínicos apreciados por eles (Freud e 

Breuer) nos Estudos sobre a histeria, Freud identifica aspectos comuns e sentencia: 

A partir desses exemplos, reconheci uma característica universal de 

tais representações: eram todas de natureza aflitiva, capazes de 

despertar afetos de vergonha, de autocensura e de dor psíquica, 

além do sentimento de estar sendo prejudicado; eram todas de uma 

espécie que a pessoa preferiria não ter experimentado, que preferiria 

esquecer (FREUD; BREUER, [1995]1996a, p. 283). 

  
  O fato de dividir a autoria do texto com Breuer certamente não o deixou 

a vontade para explicitar com mais veemência sua conclusão acerca da etiologia da 

                                                           
25

 Ao descrever a psicoterapia da histeria, ao final dos Estudos sobre a histeria, confessa Freud: “De 

minha parte, também posso afirmar que ainda me mantenho fiel ao que está contido na Comunicação 

Preliminar”. Não obstante, devo confessar que, durante os anos decorridos desde então [...] novos 

pontos de vista se impuseram a minha mente. Estes levaram ao que é, ao menos em parte, um 

agrupamento e uma interpretação diferente do material fatual por mim conhecido naquela época. 

Seria injusto tentar atribuir uma responsabilidade grande demais por essa transformação a meu 

estimado amigo Dr. Josef Breuer. Por esse motivo, as considerações que seguem são formuladas 

principalmente em meu próprio nome” (FREUD; BREUER, [1895]1996a, pp. 271-272).  

26
 Dois aspectos principais pontuam o afastamento de Freud em relação ao seu amigo Josef Breuer 

no tocante às origens da psicanalise. Em primeiro lugar Freud abandonou a hipnose como recurso 

principal de sua prática clínica lançando mão da escuta norteada pela associação de ideias; o 

aspecto mais divergente, porém, consistiu na insistência freudiana acerca da etiologia sexual das 

neuroses. 
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histeria. Em 1896 Freud consolidou sua distância teórica de Breuer, e escreveu em  

A etiologia da histeria, após responder a possíveis objeções:  

Sustentamos, portanto, que as experiências sexuais infantis 

constituem a precondição fundamental da histeria, que são, por 

assim dizer, a predisposição para esta, e que são elas que criam os 

sintomas histéricos – mas não o fazem de imediato, permanecendo 

inicialmente sem efeito e só exercendo uma ação patogênica depois, 

ao serem despertadas, após a puberdade, sob a forma de 

lembranças inconscientes (FREUD, [1896]1996g, p. 207). 

 
  Demarcado o território a partir do qual os fenômenos histéricos 

deveriam ser investigados - as experiências sexuais infantis – há que se perguntar 

pelo processo a partir do qual se formam esses sintomas histéricos. A resposta para 

essa pergunta encontra-se espalhada ao longo de toda a vasta obra de Freud, isso 

porque ao passo que avançou em sua construção teórica, ele foi agregando novos 

conceitos e mecanismos que foram sendo verificados a partir de sua experiência 

clínica.  

  No entanto, em um pequeno artigo escrito em 1910, A Concepção 

Psicanalítica da Perturbação Psicogênica da Visão, Freud analisa o fenômeno da 

cegueira histérica a partir da teoria das pulsões. Trata-se de um importante 

indicativo da dinâmica pulsional em sua conflituosa relação com as instâncias de 

controle (repressão), em especial o ego, e as consequências advindas do tal conflito.  

  O fenômeno tomado por Freud, no referido texto, remete-o à 

experiência que ele vivera junto a Jean Martin Charcot em 1885 em Paris.27 Naquela 

ocasião ele teve a oportunidade de testemunhar vários episódios em que Charcot, 

em suas apresentações públicas para discípulos e observadores convidados, pelo 

uso da sugestão hipnótica, livrava mulheres histéricas de certos sintomas a princípio 

físico-corporais, como cegueiras, paralisias, afasias, e outras. As tais intervenções 

causavam um profundo impacto e contribuíam para que o método hipnótico fosse 

                                                           
27

 Entusiasta da hipnose, Charcot advogava o referido método como instrumento de cura ou alívio 

para os males físicos.  Apesar de admitir a forte influência do psiquismo sobre o corpo, o francês, 

como desconfiava Freud, e para a sua frustração, “não se sentia inclinado a se aprofundar na 

psicologia das neuroses. Seu ponto de partida teria sido, efetivamente, a anatomia” (FREUD,2004c, 

p. 23). 
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considerado de máxima importância. O próprio Freud vai fazer uso do mesmo em 

suas primeiras experiências terapêuticas junto às histéricas. Contudo, o impacto do 

método hipnótico não foi o único elemento que interessou ao pai da psicanálise; ele 

sentiu-se, sobretudo, desafiado e motivado à investigação acerca da interação entre 

o psíquico e o somático na origem dos fenômenos histéricos tratados com o método 

da hipnose por Charcot.  

Ao final de seu estágio em Paris, ele retornou para a Áustria levando 

na bagagem a inquietação e o desafio de desvendar os mecanismos responsáveis 

pelas tais alterações fisiológicas que eram inexplicáveis pela via da funcionalidade 

orgânica, uma vez que exames muito simples demonstravam não haver nenhuma 

deficiência ou limitação de ordem física no membro ou parte do corpo cuja 

funcionalidade aparecia comprometida. 

  Cientes dos destinos da pulsão, apresentados na primeira parte deste 

capítulo, recorrer-se-á ao recalque como principal e primeiro mecanismo utilizado 

por Freud para evidenciar o que ocorre no sujeito humano quando das perturbações 

corpóreas cuja etiologia escapa à simples análise das disfunções orgânicas.  

  Freud parte do princípio de que no interior do ser humano existe um 

permanente conflito de forças (pulsionais) – as sexuais e as do ego –  que tentam se 

impor umas sobre as outras. Já se disse antes, neste trabalho, que o equilíbrio 

desse jogo demanda ao sistema psíquico um constante e, por vezes penoso, 

esforço. O desequilíbrio pode resultar no comprometimento da ordem funcional 

natural à qual se destina todas e cada parte (membros e órgãos) do corpo.  

De volta ao recalque, apresentado como alternativa de preservação da 

ordem psíquico-corporal, uma vez que o conteúdo recalcado é sempre julgado pela 

consciência inconveniente, Freud assevera que ao fracasso do mecanismo do 

recalque deve-se a causa do aparecimento dos sintomas que se inscrevem no corpo 

([1910]1996n, p.223)28. Este resto de material recalcado agrava significativamente 

as tensões entre as pulsões que se fazem sentir no sujeito humano. 

                                                           
28

 Trata-se da manifestação expressiva dos sentimentos e emoções denunciadas nos semblantes do 

corpo, bem como as manifestações patológicas por meio do adoecimento psicossomático, por 

exemplo.  
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Do ponto de vista de nossa tentativa de explicação, uma parte 

extremamente importante é desempenhada pela inegável oposição 

entre as pulsões que favorecem a sexualidade, a consecução da 

satisfação sexual, e as demais pulsões que têm por objetivo a auto-

preservação – as pulsões do eu (FREUD [1910] 1996n, p. 223).  

 

  Ao remeter-se às pulsões de autopreservação, cuja natureza já fora 

exposta neste capítulo, evidencia-se o esforço do eu (ego) para defender-se de 

forças intrusas advindas de outras instâncias29, aparentemente estranhas e 

claramente ameaçadoras e prejudiciais à ordem e estabilidade do eu. Tais forças 

partem, sobretudo, do inconsciente com um intenso investimento libidinal.30 

  Lançando-se sobre as estruturas do ego em sua busca obstinada por 

satisfazer-se, as pulsões sexuais demandam do ego estratégias de defesa que por 

vezes põem em risco a sua funcionalidade original. Os sintomas neuróticos, por 

exemplo, seriam o resultado direto desse comprometimento original das funções do 

ego. Diz Freud: 

O ego sente-se ameaçado pelas exigências das pulsões sexuais e as 

desvia através de representações; estas, no entanto, nem sempre 

produzem o resultado esperado, mas levam à formação de 

substitutos perigosos para o reprimido e a reações incômodas por 

parte do ego. Dessas duas classes de fenômenos, tomadas como 

um todo, emergem o que chamamos os sintomas da neurose ([1910] 

1996n, p.225). 

 

  A arena comum na qual se dá esse intenso jogo pulsional é o corpo na 

pluralidade de seus órgãos. Estes são tomados pelas pulsões como instrumentos 

através dos quais buscam sua satisfação. É exatamente a esse processo que se 

chama de investimento libidinal. Assim sendo, os órgãos do corpo que originalmente 

                                                           
29

 De forma privilegiada, o inconsciente aparece no pensamento freudiano como a instância que 

oferta constantemente conteúdo pulsional. Diz Freud: “O núcleo do Inconsciente é composto de 

representantes pulsionais [Triebrepräsentanzen] desejosos de escoar sua carga de investimento – 

em outras palavras, é composto de impulsos de desejo [Wunschregungen]” (2004b[1915], p. 37). 

30
 Mesmo o conceito de libido perpassando toda a obra de Freud, em uma Conferência dada no ano 

de 1915 intitulada A teoria da libido e o narcisismo, Freud assim define libido: “O nome libido é, 

contudo, especialmente reservado para designar as forças pulsionais da vida sexual, conforme até 

aqui tem sido o nosso costume” (1996[1915-1916], p. 414). A necessidade de reafirmar a definição 

de libido àquelas alturas devia-se, sobretudo, às dissonâncias entre Freud e Jung no que concernia 

ao referido conceito. 
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possuem uma função definida pela necessidade orgânica da sobrevivência passa a 

ser também invadido por uma força (pulsão) que demanda dele outra função que a 

princípio não caberia a ele exercer. Sobrecarregado, um determinado órgão do 

corpo tende a manifestar falhas na execução de suas funções originais. Tal 

sobrecarga não se reduz a elementos intrínsecos às próprias condições anatômicas 

do órgão, mas, segundo a leitura da psicanálise que aqui se tem exposto, o 

investimento pulsional confunde a funcionalidade orgânica resultando em sintomas 

que não podem ser explicados pelas leis da fisiologia ou da anatomia, uma vez que 

seus princípios são de outra ordem31. 

  No caso da cegueira histérica a que se refere Freud no ensaio A 

concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão, pode-se concluir, que 

o olho invadido pela libido – força pulsional sexual – tem sua função orgânica 

comprometida pelo fato de as pulsões do ego (de autoconservação) terem 

malogrado na missão de protegê-lo das investidas das pulsões sexuais em elegê-lo 

objeto de sua satisfação.   Neste caso “o ego se recusa a ver outra coisa qualquer, 

agora que o interesse sexual em ver se tornou tão predominante” (FREUD [1910] 

1996n, p. 226). Nesse caso, haveria uma recusa do ego em manter as funções 

originais do olho, pelo fato de o mesmo ter sido ocupado por uma pulsão sexual. Há 

outra perspectiva que Freud pontua como mais importante que essa primeira, nesta 

o comprometimento da visão é explicado como causado pela vingança da pulsão 

sexual frente a repressão das pulsões do ego, numa atitude de insistência para 

ampliar os seus domínios sobre o órgão em disputa. 

Partindo da manifestação somática da histeria é possível falar de uma 

separação entre corpo e organismo. Na histeria há uma conversão da lembrança 

traumática em um sintoma corporal. Este salto do psíquico para o corpóreo inaugura 

um novo estatuto para o corpo que vai além da sua funcionalidade orgânica. Um 

corpo a serviço do erotismo.  Nas palavras de Serge André, “[...] é pela via do 

                                                           
31

 Ao definir a pulsão como um conceito limite entre o somático e o anímico, conforme já referido, 

Freud estabelece que as fontes da pulsão estão para além dos domínios biológicos e psíquicos. 

Sendo essencialmente metapsicológico, não inscreve totalmente na ordem biológica, apesar de surgir 

no corpo, muito menos está restrita ao psíquico, apesar de ser considerada também uma 

representação psíquica de um estímulo corpóreo. Numa linguagem matemática, Joel Birman 

arremata: “O campo constitutivo da pulsão não seria nem psíquico nem somático, mas inscrito como 

um limite e no limite entre esses, posicionado como um conjunto intercessão” (2009, p. 95). 



64 
 

recalque que se opera a sexualização do corpo e a sua separação do organismo” 

(1987, p.99). O sucesso pleno do recalque evitaria a tomada do corpo como objeto 

erótico, é graças ao seu fracasso parcial que o resto que escapa ao processo 

mantém sua insistência em inscrever-se sintomaticamente. Assim sendo, é possível 

afirmar que no sintoma corporal histérico se dá um processo semelhante ao que 

Freud identifica nos sonhos. Trata-se de uma atualização, uma representação no 

corpo de um trauma sexual infantil cujo recalque não foi plenamente eficaz a ponto 

de mantê-lo totalmente inconsciente. 

  A manifestação do sintoma histérico no corpo é caracterizada pela 

recusa da histérica a ceder à excitação sexual que retorna. O superego mantem-se 

vigilante e não resiste em denunciar a reprovação de tal sensação. Repulsa e desejo 

encontram-se na cena histérica, sob a tensão das pulsões do ego e pulsões sexuais. 

Assim sendo, a funcionalidade do corpo real (orgânico) ficará comprometida e o que 

parece ser uma deficiência orgânica na verdade denuncia uma intrusão psicogênica 

de um afeto que insiste em retornar, uma vez que não foi plenamente satisfeito ou 

satisfatoriamente recalcado. Tal processo denuncia um verdadeiro circuito pelo qual 

transitam os mais diversos tipos de sensações, afetos, estímulos dando ao sujeito a 

vitalidade e a dinâmica que o caracteriza. A consideração de tal circuito se dá sob a 

regência das pulsões. 
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3  INTERLOCUÇÕES –  MERLEAU-PONTY E FREUD 

 

Ao evocar o pensamento de Merleau-Ponty e Freud para fundamentar 

o presente trabalho tinha-se em vista proximidades e distâncias entre eles. Um 

filósofo e um psicanalista às voltas, em suas obras, com diversas temáticas, dentre 

elas o corpo. A perspectiva da reflexão do francês acerca do corpo, conforme visto 

no primeiro capítulo, insiste na sua condição de abertura ao mundo, um corpo 

intencional, vivido, interativo. Freud, por sua vez, ao tratar de um corpo habitado por 

pulsões acentua o fenômeno da interioridade corpórea a partir da qual também 

surgem forças ou estímulos que fazem estremecer a ordem fisiológica, subvertendo 

a funcionalidade específica de cada órgão do corpo revestindo-os de uma 

potencialidade que não lhe é,  a princípio, natural. 

  Para além desses aspectos distintos da abordagem do corpo entre 

Merleau-Ponty e Freud, o pensamento de ambos ajuda a denunciar e evidenciar a 

fragilidade e incompletude de uma compreensão objetiva, e estritamente fisiológica 

do corpo, bem como a pretensão de sustentar uma distinção ontológica entre corpo 

e consciência.  Conhecedor do pensamento freudiano e da psicanálise32 é possível 

identificar na obra de Merleau-Ponty várias abordagens que fazem referência, direta 

ou indiretamente, a concepções freudianas33.  

Corpo vivido e corpo pulsional, conforme vistos até aqui, são conceitos 

que se fazem próximos porquanto vão de encontro a toda e qualquer leitura e 

compreensão objetiva do corpo. Em ambos, o corpo é compreendido como uma 

instância dinâmica e surpreendente cujas manifestações não estão necessariamente 

                                                           
32 Merleau-Ponty cita  Freud na Fenomenologia da Percepção ao tratar no quinto capítulo da 

condição sexuada do corpo. Em seu Seminário XI, de 1964, Jacques Lacan faz referência a 

Merleau-Ponty e suas obras (O visível e o invisível (obra póstuma) e  Fenomenologia da 

Percepção) chamando-o de amigo (LACAN, 2008, p. 75), tendo em vista a convivência que 

tinham na França e, sobretudo na École Normale Supérieure, onde Lacan costumava dar 

seus seminários. A referência de Lacan ao amigo, já falecido, demonstra que o mesmo 

participava das discussões e encontros do movimento psicanalítico. 

33 Obviamente não se pode esperar o conhecimento por Freud da obra de Merleau-Ponty 

uma vez que o mesmo morreu  em 1939, três anos antes da publicação de A Estrutura do 

Comportamento. 
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predeterminadas ou reguladas por leis específicas de um código genético ou pela 

ordenação motora – fisiológica. Há manifestações corporais que subvertem as leis. 

Estas, para Merleau-Ponty, estão relacionadas à condição do corpo como ser no 

mundo, da intencionalidade que o faz ir ao encontro do mundo para senti-lo e vivê-lo 

e não como mero espectador. Freud, por sua vez, identifica no interior do próprio 

corpo estímulos pulsionais cujo ímpeto por satisfação demanda uma intervenção 

psíquica que resulta, muitas vezes, em comportamentos e manifestações orgânicas 

imprevisíveis e intrigantes34 à medicina e às demais áreas que tem o corpo humano 

como objeto de pesquisa e de intervenção. 

 

3.1 INTERIORIDADE E EXTERIORIDADE - DIMENSÃO COMUNICATIVA DA  

SEXUALIDADE 

 

 

  O tema da sexualidade ocupa uma centralidade inconteste no 

pensamento de Freud. “A libido é um termo empregado na teoria das pulsões para 

descrever a manifestação dinâmica da sexualidade” (FREUD [1923]1996s, p. 271). 

Essa definição de Freud aponta para o caráter sexual das pulsões que reclamam 

uma satisfação e cujo destino apaziguador cabe ao sistema psíquico, conforme visto 

no segundo capítulo. Assim sendo, para além de uma concepção sexual marcada 

pela centralidade genital e pelo encontro entre pares sexuais, Freud inaugurou, com 

a psicanálise, uma compreensão completamente inovadora que evidencia a 

sexualidade numa expressão pulsional cuja força (libido) circula por todo o corpo 

como a perseguir sua satisfação35. A sexualidade passa a ser compreendida como 

uma força vital que mobiliza a corporeidade num processo de busca da satisfação 

                                                           
34

 Os exemplos das paralisias, cegueiras, afasias, surdez, etc. histéricas são privilegiados para 

demonstrar, em Freud, o resultado da ação pulsional sobre órgãos corporais  e suas funções. 

35 Diz Freud nos Três ensaios sobre sexualidade: “Somente em raríssimos casos a 

valorização psíquica com que é aquinhoado o objeto sexual, enquanto alvo desejado da 

pulsão sexual, restringe-se a uma genitália; ela se prorroga, antes, por todo o seu corpo, e 

tende a abranger todas as sensações provenientes do objeto sexual” (FREUD, [1905] 1996l, 

p. 142).  
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pulsional cuja fonte se situa no interior do organismo e o seu objeto pode encontrar-

se para além dele.  

Além do mais, no corpo orgânico a sexualidade encontra o espaço 

adequado, pela via dos sintomas, para denunciar a censura. As inscrições 

sintomáticas são mensagens cifradas a reclamarem intérpretes que sejam capazes 

de resgatar o sentido primeiro tolhido em parte pelo mecanismo do recalque, cujo 

fundamento está na relação entre o Ego e o Superego. Nas palavras de Luciano 

Elia, “[...] o patológico, o aberrante, é, para Freud: via de acesso possível, confissão 

da verdade que, fora da aberração, permaneceria inconfessa, oculta sob as formas 

ordeiras da normalidade, que, pela mesma lógica, é lugar, de farsa” (1995, p. 43). 

Em suas pesquisas e teorizações acerca da histeria, Freud resguarda a 

centralidade que tem o outro no processo de sexualização da criança. O ato de 

amamentar, como ele mesmo assegura, há que se referir ao outro que foi o 

responsável pela sexualização da criança.  

Na óptica de Merleau-Ponty, a sexualidade aparece como uma espécie 

de dispositivo do corpo vivido acionado pela percepção do outro que lhe atrai 

despertando o desejo. É assim que ele identifica uma estrutura erótica na percepção 

como capacidade do corpo vivido de “projetar diante de si um mundo sexual” 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p.216). Uma leitura do pensamento de Merleau-Ponty, 

a partir de uma perspectiva freudiana, permitirá afirmar que ele advoga uma 

intrínseca relação entre a libido e a disposição do sujeito no seu ato de voltar-se, 

interessar-se pelo mundo. A libido, portanto, faz-se necessária para pôr em 

movimento o arco intencional da sexualidade presente no sujeito orgânico36. A 

vigilância de Merleau-Ponty mantém seu foco no risco de acentuar o orgânico em 

detrimento do psíquico e vice-versa. Para ele é fundamental que a existência 

permaneça como o meio ideal a partir do qual se compreende a comunicação entre 

o corpo e o espírito (2006b, p. 221). É neste sentido que ele lança uma advertência 

à psicanálise: “a psicanálise existencial não deve servir de pretexto a uma 

restauração do espiritualismo” (2006b, p. 221).  

                                                           
36 “É preciso que exista, imanente à vida sexual, uma função que assegure seu 

desdobramento, e que a tensão normal da sexualidade repouse sobre as potências internas 

do sujeito orgânico” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 215). 
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Mesmo que seja possível identificar no pensamento freudiano acerca 

da sexualidade uma dimensão que aponta para a alteridade, não há dúvida que o 

acento maior é posto sobre o aspecto pulsional presente no interior do corpo. Ao 

tratar da teoria da libido nos Três ensaios sobre sexualidade, Freud aponta três 

estágios dessa energia sexual. Num primeiro momento ela se faz presente, na sua 

forma original, nos órgãos do corpo (fisiológico); em um segundo, ele fala da libido 

do ego que diz respeito a um substituto psíquico para a pulsão sexual; num terceiro 

é referida uma libido do objeto enquanto representações psíquicas (FREUD 

[1905]1996l, p.205).  

Recapitulando o tema dos destinos da pulsão, tratado no segundo 

capítulo, é possível identificar cada estágio desse percurso pulsional: num primeiro 

momento há uma excitação em um determinado órgão que reclama uma satisfação, 

pondo em risco o equilíbrio funcional do órgão; entra em cena a estrutura psíquica 

para direcionar essa excitação conservando a funcionalidade orgânica e 

transformando a excitação em representação psíquica; esta representação mostra-

se uma alternativa, um objeto para a satisfação pulsional original. O equilíbrio ou 

desequilíbrio corporal estão, portanto, diretamente relacionados ao sucesso ou 

insucesso dessa manobra do aparelho psíquico. 

No quinto capítulo da segunda parte da Fenomenologia da percepção, 

ao tratar do corpo como ser sexuado, Merleau-Ponty não pode evitar a consideração 

do pensamento psicanalítico acerca da sexualidade para consolidar a sua 

consideração acerca do sexual do corpo. Recorrendo ao argumento freudiano ele 

afirma: 

No próprio Freud, o sexual não é o genital, a vida sexual não é um 

simples efeito de processos dos quais os órgãos genitais são o lugar, 

a libido não é um instinto, quer dizer uma atividade naturalmente 

orientada a fins determinados, ela é o poder geral que o sujeito 

psicofísico tem de adquirir estruturas de conduta (2006b, p.219). 

 

  Partindo deste ponto de vista, Merleau-Ponty endossa a compreensão 

da sexualidade como expressão da capacidade que o corpo tem de afetar e ser 

afetado pelo mundo que o cerca. Para além da perspectiva genital-reprodutora, a 

sexualidade alcança um abrangente cenário dando sentido às mais diversas 
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experiências que caracterizam o corpo-sujeito-intencional em sua condição de ser 

no mundo. 

  Ao tratar dos destinos da pulsão, Freud apresenta, conforme exposto 

no segundo capítulo, a sublimação como alternativa à satisfação pulsional. Tal saída 

anuncia a possibilidade de um investimento libidinal de experiências e/ou objetos, a 

princípio, aparentemente desprovidos de conotação sexual. 

O que se pode concluir desse paralelo entre o pensamento de Freud e 

o de Merleau-Ponty acerca da sexualidade é que o primeiro parte do aspecto 

pulsional como força motriz do corpo ancorado sobre o princípio do prazer37. O 

segundo, por sua vez, põe a sexualidade no bojo das relações intrínsecas entre o 

corpo e o mundo do qual é parte. Diz ele: “Existe osmose entre a sexualidade e a 

existência, quer dizer, se a existência se difunde na sexualidade, reciprocamente a 

sexualidade se difunde na existência [...] é impossível caracterizar uma decisão ou 

um ato como sexual ou não sexual” (2006b, p. 234). A experiência sexual inscreve-

se, pois, entre as demais que caracterizam esse aspecto essencialmente relacional 

entre o corpo e o mundo por ele vivido. A explicação para os entraves da 

sexualidade, portanto, deve levar em conta todo o cenário que abriga o corpo-

sujeito-intencional.  

 

3.2  A LINGUAGEM DO CORPO VIVO E DO INCONSCIENTE  

 

 Merleau-Ponty dedica o último capítulo da primeira parte da  

Fenomenologia da Percepção à expressão corporal e à fala, inscritos na 

intencionalidade como dinâmica de projeção e introjeção do corpo vivido. Em seu 

combate às perspectivas empirista e intelectualista, o esforço é para livrar o gesto 

(expressão corporal) e a fala de uma compreensão impessoal e inerte. À psicologia 

empirista que compreende a linguagem como “imagem verbal” desprovida de 

                                                           
37

 Não se pode perder de vista que a sexualidade foi pesquisada por Freud, nas origens da sua 

vasta obra, em vista, sobretudo, do deciframento da etiologia das neuroses. 
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subjetividade utilizada para identificar a realidade (MERLEAU-PONTY, 2006b, pp. 

237-238), ele responde: “A palavra traz o sentido e impondo-o ao objeto, tenho 

consciência de atingi-lo” (2006b, p.242).  A psicologia intelectualista ressalta a 

palavra como meio através do qual o sujeito expressa o seu pensamento, no 

entanto, o que é acentuado é o sujeito pensante e não o falante (2006b, p. 241), 

nesse caso a palavra aparece como um simples invólucro do pensamento para dar-

lhe expressividade verbal e sonora. A essa tendência Merleau-Ponty reage: “A fala e 

o pensamento só admitiriam essa relação exterior se um e outro fossem 

tematicamente dados; na realidade, eles estão envolvidos um no outro, o sentido 

está enraizado na fala, e a fala é a existência exterior do sentido” (2006b, p. 247).  

  Ao insistir nessa condição impessoal e puramente instrumental da 

palavra (escrita ou falada), as psicologias empirista e intelectualista esvaziam 

completamente a experiência da comunicação de toda e qualquer subjetividade 

transformando-a em um exercício meramente objetivo, desprovido de afetividade e 

sentido.  Ao compreender a gestualidade e a linguagem38 (fala) como recursos 

corporais de engajamento no mundo vivido, Merleau-Ponty devolve-lhes o caráter 

subjetivo. Citando Goldstein, ele arremata: 

A partir do momento em que o homem se serve da linguagem para 

estabelecer uma relação viva consigo mesmo ou com seus 

semelhantes, a linguagem não é mais um instrumento, não é mais 

um meio, ela é uma manifestação, uma revelação do ser íntimo e do 

elo psíquico que nos une ao mundo e aos nossos semelhantes” 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 266). 

 

  A linguagem para a psicanálise tem uma importância capital, Freud a 

elege, sobretudo, como veículo a partir do qual os desejos e pensamentos 

inconscientes vêm à tona pelo relato (falado) do paciente 39. Em A psicopatologia da 

                                                           
38 “[...] o gesto ou a mímica emocional são „signos naturais‟, a fala um signo convencional. 

Mas as convenções são um modo tardio de relação entre os homens, elas supõem uma 

comunicação prévia, e é preciso recolocar a linguagem nessa corrente comunicativa” 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 254). 

39
 Foi o Frances Jacques Lacan, contemporâneo e amigo de Merleau-Ponty, conforme já sinalizado 

anteriormente, quem mais se dedicou, na psicanálise, a pensar a linguagem nas suas mais diversas 

vertentes. Em várias partes da sua obra Lacan dedica-se ao tema da linguagem repetindo a sua mais 

clássica definição de inconsciente: “O inconsciente, são os efeitos da fala sobre o sujeito, é a 
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vida cotidiana (1901), Freud analisa a partir de fatos do cotidiano, como o próprio 

título da obra sugere, fenômenos que se repetem na vida do sujeito e que lhe 

causam certos embaraços. Os lapsos de memória (esquecimentos) e os tropeços da 

fala (atos falhos) aparecem, dentre outros40, como manifestações privilegiadas da 

tensão existente entre as pulsões sexuais e as de autoconservação, entre o 

inconsciente e a consciência.   

Em seu Projeto para uma psicologia científica (1895), Freud, pelo 

intento de seu texto, tende a uma compreensão da fala que mostra uma estreita 

familiaridade com a psicologia empirista, criticada por Merleau-Ponty. Diz Freud:  

“[...] associações da fala, que consistem na vinculação de neurônios 

ψ41 com neurônios utilizados nas representações sonoras, que, por 

sua vez, se encontram intimamente associadas com as imagens 

verbais motoras. Essas associações têm sobre as demais a 

vantagem de possuir outras duas características: são limitadas 

(escassas em número) e exclusivas. Em todo caso, a excitação 

passa da imagem-sonora para a imagem verbal e desta para a 

descarga” (FREUD, [1895] 1996f, pp. 419-420). 

 

  Apesar desse aspecto ressaltado na citação acima, não se pode dizer 

que a compreensão freudiana acerca da fala ou da linguagem comunga com a 

perspectiva das psicologias empirista ou intelectualista. Vale ressaltar que Freud 

abordou em sua obra o tema da fala na perspectiva da clínica psicanalítica. Assim 

sendo, não se pode cobrar de sua obra uma concepção antropológica ou sociológica 

da linguagem, muito menos uma exposição sobre a função que a mesma exerce no 

universo relacional entre  os homens e o mundo.  

Em seu artigo metapsicológico sobre o Inconsciente (1915), Freud, ao 

tomar como referência a esquizofrenia, indicando em tal fenômeno um retorno ao 

narcisismo primário, no qual o investimento libidinal tem como objeto o próprio 

corpo, identifica um processo especial que se faz perceber em suas falas. Freud 

denuncia: “No conteúdo dessas falas, muitas vezes prevalecem referências a uma 

                                                                                                                                                                                     
dimensão em que o sujeito se determina no desenvolvimento dos efeitos da fala, em consequência 

do que, o inconsciente é estruturado como uma linguagem” (LACAN, 2008, p. 147).  

40
 Lembranças encobridoras, equívocos na ação, erros, crença no acaso e superstição, etc.  

41
 Sistema de neurônios impermeáveis (FREUD, 1996[1895], p. 346). 
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relação com os órgãos ou com as inervações do corpo” ([1915]2004b, p. 46). A 

ausência de um uso exteriorizado da fala para demarcar os contornos da realidade 

que cerca o esquizofrênico faz com que este tente nomear suas próprias sensações 

resultantes da tensão pulsional. 

  A exploração do inconsciente como uma estrutura linguística foi uma 

das principais contribuições de Jacques Lacan para a psicanálise pós-freudiana. 

Freud oferece o ponto de partida de todo trabalho analítico, a fala  do analisando. É 

a partir desta que há todo o desdobramento possível do exercício psicanalítico. Esta 

foi uma das primeiras e mais originais descobertas de Freud nos primórdios da 

psicanálise ao abrir mão do método hipnótico e se por como testemunha da limpeza 

da chaminé, como diria Anna O. referindo-se ao exercício de rememoração de 

experiências afetivas sobre as quais apoiavam-se os sintomas.  

  Ao fazer sua consideração acerca da rememoração em seu seminário 

XI sobre Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan assim se 

expressa:  

A rememoração não é a reminiscência platônica, não é o retorno de 

uma forma, de uma impressão, de um dos eidos de beleza e de bem 

que nos vem do além, dum verdadeiro supremo. É algo que nos vem 

da necessidade de estrutura, de algo humilde, nascido no nível dos 

mais baixos encontros e de toda a turba falante que nos precede, da 

estrutura do significante, das línguas faladas de modo balbuciante, 

tropeçante, mas que não podem escapar a constrangimentos cujos 

ecos, cujo modelo, cujo estilo, são curiosamente de serem 

encontrados, em nossos dias, nas matemáticas (2008, p. 53).   

 

  Decifra-me ou devoro-te! Eis a sentença da Esfinge a Édipo. A 

linguagem do inconsciente desafia o analista e o põe na condição de intérprete cujas 

regras do seu exercício não são previamente dadas, mas se constroem e destroem 

no curso de sua atividade, no um a um de sua escuta. 

  Ao modo freudiano, Merleau-Ponty, ainda no quinto capítulo da 

segunda parte de sua Fenomenologia da percepção, toma um caso clínico para 

ilustrar sua interlocução com o pensamento freudiano acerca do fenômeno da 

histeria. Toma para isso o seguinte exemplo:  
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Uma moça a quem sua mãe proibiu de rever o rapaz a quem ama 

perde o sono, o apetite e finalmente o uso da fala. No decorrer da 

infância, encontramos uma primeira manifestação de afonia após um 

tremor de terra, depois um retorno à afonia após um pavor violento 

(2006b, p. 221). 

   

  Merleau-Ponty denuncia que uma interpretação estritamente freudiana 

associaria o referido fenômeno à fase oral do desenvolvimento sexual da jovem 

(2006b, p. 222). Apesar de não ignorar e/ou rejeitar tal fator ele recusa-se a reduzir o 

fenômeno histérico a esse único aspecto e o insere no bojo mais ampliado 

operações relacionais do corpo. “Se a emoção escolhe exprimir-se pela afonia, é 

porque a fala é, dentre todas as funções do corpo, a mais estreitamente ligada à 

existência em comum ou, diremos, à coexistência” (2006b, p. 222). 

  Sendo, para Merleau-Ponty, a afonia uma expressão da emoção, 

portanto, um significante em ato, sua interpretação aproxima-se bastante da 

compreensão de Lacan que, conforme dito enxerga nos sintomas, uma das formas 

de manifestação do inconsciente, uma linguagem. Assim, para este, o desafio é 

capturar a rede de significantes que expressa a linguagem do inconsciente, muito 

embora esteja ciente de que tal missão é por demais exigente. Arremata ele:  

O que nos interessa é o tecido que engloba essas mensagens, é a 

rede na qual, eventualmente, algo se deixa pegar. Talvez a voz dos 

deuses se faça ouvir, mas há muito que, a seu respeito, nossas 

orelhas voltaram ao seu estado original – todo mundo sabe que elas 

não são de modo algum feitas para ouvir (2008, p.50-51). 

 

Os sintomas histéricos da moça citada por Merleau-Ponty, são, 

portanto, na sua interpretação uma expressão42 da intencionalidade do seu corpo. A 

perda do apetite pode ser interpretada como a recusa a engolir a proibição imputada 

pela mãe ao censurar-lhe o desejo de encontrar-se com o outro que desperta seu 

desejo; diante disso, há um rompimento com as relações familiares expresso na 

perda da fala. 

                                                           
42

 Ao se tratar da linguagem em Merleau-Ponty, no primeiro capítulo, foi ressaltado esse aspecto da 

linguagem como expressão do corpo vivido. 



74 
 

Vale ressaltar que não se trata de uma discordância em relação a uma 

interpretação pautada no campo da sexualidade43 ao modo freudiano, até porque, 

para Merleau-Ponty,  

na significação sexual dos sintomas, descobrimos, desenhado em 

filigranas, aquilo que eles significam mais geralmente em relação ao 

passado e ao futuro, ao eu e ao outro, quer dizer, em relação às 

dimensões fundamentais da existência (2006b, p.222). 

 

Conclui-se, portanto, que não há antagonismo entre a compreensão da 

linguagem do corpo vivido e do inconsciente. Ambas carregam em si um mais além. 

A linguagem, ao modo da fala, não está reduzida aos princípios da semiótica e da 

fonética. Ela é instrumento de um conteúdo vivo e pulsante, a manifestação de 

afetos e sentimentos, a expressão de acessões e recusas, de aberturas e 

fechamentos. Se Freud põe o acento da linguagem na manifestação do 

inconsciente, Merleau-Ponty opta por inscrevê-la na ordem do corpo-sujeito-

intencional, instrumento privilegiado da relação do corpo vivo com o mundo que o 

cerca e do qual é parte.  

 

 

3.3 CORPO, RECALQUE E REPETIÇÃO 

 

Desde o início deste trabalho tem-se evidenciado que o corpo-sujeito-

intencional é o palco no qual e a partir do qual se dão os diversos fenômenos que 

envolvem cada sujeito. É a partir da sua condição de corpo que o sujeito afeta e é 

afetado pelo mundo. Pensado como tal, a partir de uma perspectiva 

merleaupontiana, tem-se a impressão de um corpo integrado e bem arranjado. ´ 

O conceito freudiano de inconsciente impõe ao corpo um caráter cindido. 

O inconsciente compreendido como “outra cena” estabelece uma subversão à 

                                                           
43

 Afinal de contas no próprio texto Merleau-Ponty conclui que: “Essas motivações beneficiariam uma 

sensibilidade particular da garganta e da boca em nossa paciente, que poderia estar ligada à história 

de sua libido e à fase oral de sua sexualidade” (2006b, p .222). 
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ordem corporal bem definida pelo mecanismo fisiológico. Repetidamente o corpo 

objetivo sofre a intrusão de forças que se impõem e geram desordem cuja 

manifestação se dá de diversas formas. Assim sendo, ancorados no pensamento de 

Freud, é possível afirmar com Luciano Elia que “pulsão, de um lado, e inconsciente, 

de outro, são as duas formas de alteridade radical que constituem o sujeito como 

dividido” (1995, p.51). Essa cisão do corpo aponta para um outro estatuto que não o 

orgânico. O fenômeno da histeria, considerado no segundo capítulo, ilustra bem o 

mecanismo de concessão que o corpo submetendo-se aos “fenômenos que não 

equivalem aos processos corporais em sentido intra-orgânico, mas que se impõem 

ao corpo, nele esculpindo as formas do desejo e suas vicissitudes” (ELIA, 1995, 

p.106). 

De volta a Merleau-Ponty, a impressão de que a sua concepção de corpo 

vivido carrega consigo um estatuto de unidade se confirma, em parte, pelo esforço 

que ele faz para superar de todo e qualquer dualismo, estabelecendo o conceito de 

esquema corporal. Por outro lado a singularidade de cada corpo, contrária a toda 

generalização anatômico-fisiológica, impõe ao corpo orgânico uma condição que a 

ultrapassa, a de corpo sujeito. É a subjetividade que determina o estatuto de cada 

corpo vivido em sua relação com o mundo. Tal subjetividade inviabiliza toda e 

qualquer tentativa de conhecimento do corpo em terceira pessoa. Até mesmo a 

consciência que se tem do corpo não pode ser um pensamento uma vez que não se 

traduz numa ideia que resiste a uma composição e decomposição. A unidade do 

corpo, diz Merleau-Ponty,  

[...] é sempre implícita e confusa. Ele é sempre outra coisa que aquilo 

que 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 

(2006b, p. 269). 

 

    Feitas tais pontuações, resta retomar o tema desta seção - Corpo, 

recalque e repetição. Trata-se de considerar dois conceitos importantes que se pode 

identificar na obra de Freud e Merleau-Ponty.  

Em Freud o recalque, em sua estreita relação com o inconsciente, 

representa um dos principais conceitos. A repetição, por sua vez, representa um 

fenômeno fundamental na clínica das neuroses, sobretudo da histeria, e na 
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compreensão dos mecanismos de manifestação do inconsciente. Ao longo de sua 

obra a compreensão da repetição sofreu, como os demais conceitos, evoluções, 

sem, contudo, perder o sentido essencial de relação com o conteúdo recalcado no 

inconsciente.   

Recalque44 é ainda um conceito tomado de empréstimo da psicanálise por 

Merleau-Ponty e utilizado para ilustrar suas conclusões acerca de fenômenos 

corporais cuja etiologia, segundo ele, vai além das concepções neurofisiológicas e 

psicológicas. O corpo vivo das experiências perceptivas arrasta consigo todas as 

possibilidades de ser no mundo. Nele o sujeito intencional envereda pelos caminhos 

da percepção a desbravar um imprevisível universo de cenários e possiblidades a 

partir das quais tal sujeito se constitui como único. Tal experiência perceptiva, que 

lhe é intrínseca, para além do aspecto instrumental dos sentidos e membros do 

corpo orgânico, a partir dos quais se torna viável a experiência de encontro com o 

mundo, é conduzida pela intencionalidade, um ímpeto natural que lança o corpo-

sujeito-intencional na direção do mundo a misturar-se com ele na experiência de 

existir. Esta odisseia existencial não é simplesmente uma atividade 

descompromissada do sujeito, mas confunde-se com ele próprio, uma vez que 

compõe a sua história e dá-lhe consistência.  

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 pelo mundo, que já 

se abriu a alguns de seus aspectos e sincronizou-se a eles 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 291). 

 

  Assim sendo, é possível afirmar que a história do sujeito coincide com 

a história da percepção do mundo por ele vivido. É nesse sentido que Merleau-Ponty 

explica o fenômeno do membro fantasma. Para além das explicações 

neurofisiológicas e psicológicas, referidas no segundo capítulo, ele compreende que 

tais fenômenos denunciam a recusa do sujeito intencional em perder algo que lhe 

favorecia o engajamento no mundo. O membro fantasma insiste em não ceder a 

                                                           
44

 Faz-se necessário antecipar que, enquanto o conceito de recalque no pensamento freudiano está 
diretamente relacionado ao inconsciente, em Merleau-Ponty tal relação não é feita, em parte pelo fato 
de não se encontrar em sua obra nenhuma referência ao inconsciente, como o concebe Freud. 
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amputação real pelo fato de o esquema corporal manter viva a memória de suas 

incursões junto ao mundo tantas vezes vivido. É pelo corpo habitualmente vivido em 

sua relação com o mundo que o amputado se dá conta de sua perda. “Só 

compreendemos a ausência ou a morte de um amigo no momento em que 

esperamos dele uma resposta e sentimos que ela não existirá mais” (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p.120). 

  Ao invocar da psicanálise o conceito de recalque, Merleau-Ponty assim 

o compreende:  

O recalque de que fala a psicanálise consiste em que o sujeito se 

empenha em uma certa via – relação amorosa, carreira, obra – 

encontra uma barreira nessa via e, não tendo força nem para 

transpor o obstáculo, nem para renunciar ao empreendimento, 

permanece bloqueado nessa tentativa e emprega indefinidamente 

suas forças em renová-la em espírito (2006b, p. 123). 

 

  A presentificação do passado se dá pela via da recordação que, 

confrontada com a realidade atual denuncia uma falta que gera a angústia da perda. 

O membro fantasma “é portanto, como a experiência recalcada, um antigo presente 

que não se decide a tornar-se passado” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.127). Dir-se-

ia, numa linguagem psicanalítica, que o membro fantasma exerce uma função de 

suplência na tentativa de recobrir uma falta. 

  Associada ao recalque, na compreensão merleaupontiana, está a 

recordação cujo exercício é por ele assim definido:  

Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um quadro do 

passado subsistente em si, é enveredar no horizonte do passado e 

pouco a palco desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que as 

experiências que ele resume sejam como que vividas novamente em 

seu lugar temporal (2006b, p.47-48).  

 

  Nessa perspectiva, seriam as recordações do amputado que induziriam 

um membro fantasma com o qual ele se mantém ligado ao passado no qual a 

experiência de ser no mundo foi feita com a participação do membro amputado 

(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 127). O processo do referido fenômeno é marcado 

por uma intensa quantidade de afeto. Trata-se de uma forte emoção, uma vez que, 

para Merleau-Ponty,  
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Estar emocionado é achar-se engajado em uma situação que não se 

consegue enfrentar e que todavia não se quer abandonar. Antes de 

aceitar o fracasso ou voltar atrás, o sujeito, nesse impasse 

existencial, faz voar em pedaços o mundo objetivo que lhe barra o 

caminho e procura em atos mágicos, uma satisfação simbólica 

(2006b, p. 127). 

 

  É dessa forma que a recordação, a emoção e o membro fantasma 

fazem uma espécie de parceria para inaugurar uma nova forma de o sujeito 

sustentar a sua relação com o mundo. Esse arranjo (suplência) fantasmático tenderá 

a ser substituído pelo sujeito em sua história do sujeito no seu desafio e missão de 

reaprender a viver o e no mundo. 

  Cabe agora considerar a perspectiva freudiana acerca desses dois 

fenômenos que são tomados por Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da 

percepção. Sendo o termo recalque comum aos dois pensadores, há que se 

evidenciar a relação existente entre recordação e repetição. 

  “A teoria do recalque45 é a pedra angular sobre a qual repousa toda a 

estrutura da psicanálise” (FREUD, [1914]1996o, p. 26), anuncia Freud em A história 

do movimento psicanalítico. Ao passo que confessa sua importância fundamental, 

pontua que se trata da formulação teórica do fenômeno da resistência. Recalque e 

resistência aparecem como as principais descobertas da psicanálise, apontadas por 

Freud como critério de discernimento para uma clínica psicanalítica ou não 

([1914]1996o, p.26). Se assim se define esse conceito no conjunto da obra de 

Freud, que se confunde com a própria psicanálise, resta pontuar o mecanismo a 

partir do qual se configura o recalque. 

  Partindo da primeira tópica freudiana, considera-se a existência de dois 

sistemas ordenadores da vida psíquica: o sistema inconsciente e o pré-

consciente/consciente46. O sistema inconsciente ao possuir uma demanda de 

                                                           
45

 Tal qual o pulsão (Trieb), recalque também é um termo que padece de problemas relacionados ao 

original alemão Verdrängung. Para considerações acerca da tradução do termo para o francês, 

inglês, espanhol e português, ver GARCIA-ROZA, 2008, p.164 (Referência completa nas Referências 

Bibliográficas). 

46
 A fundamentação teórica para esse desenvolvimento tem como referência principal o texto de 

GRACIA-ROZA, 2008, pp.164-206. 
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satisfação a encaminha para o sistema Pcs/Cs que, por sua vez o interdita sob o 

pretexto de um possível desprazer superior ao prazer que a satisfação da moção 

pulsional inconsciente causaria. Interditada, a referida moção mantem-se 

inconsciente ou busca novos caminhos de satisfação, a exemplo do sonho. O 

fenômeno do recalcamento consiste, pois, nesta interdição operada pelo sistema 

Pcs/Cs em relação às demandas de satisfação do sistema Ics.  Tal tensão, já 

considerada no capítulo anterior, representa um desafio para o sistema psíquico e 

os fenômenos psicopatológicos têm sua gênese relacionada ao mesmo. 

  Nos artigos de 1915, reunidos sob a nomenclatura da metapsicologia, 

Freud trata do recalque a partir de sua operação na fronteira entre os sistemas Ics e 

Cs (FREUD, 2004b, p.31). Tal pontuação inaugura o problema que pode ser 

apresentado através da seguinte pergunta: Sendo um processo que ocorre na 

fronteira entre os dois sistemas, o recalque seria então um terceiro sistema? Diante 

desse possível impasse, Freud põe-se a descrever a dinâmica do recalque 

estabelecendo três momentos a partir dos quais ele opera. Haveria uma primeira 

fase chamada de recalque primário, na qual não se pode constatar uma estrutura 

inconsciente, tal fase consistiria nas primeiras relações entre os impulsos de prazer 

e as resistências da consciência. No segundo momento tem-se o inconsciente “cujo 

núcleo é composto pelos representantes pulsionais desejosos de escoar sua carga 

de investimento” (FREUD, 2004b, p.37). No terceiro e último momento da dinâmica 

do recalque, tem-se o retorno do recalcado cuja exposição será feita a seguir, 

quando da relação que se fará do conceito de repetição na perspectiva da 

psicanálise e da recordação em Merleau-Ponty.   

  Ao se tratar, no segundo capítulo, da relação entre as instâncias do 

Ego e do Id já foi acentuado o caráter conflitivo da mesma. As consequências desse 

conflito são apontadas por Freud ao longo de sua obra e as implicações das 

mesmas ultrapassam as fronteiras dos transtornos psíquico-emocionais e estende-

se pelas relações sociais causando tensões e estragos de graus diversos. Em seu 

artigo Moral sexual civilizada e doença moderna (1908), Freud sintetiza bem a 

relação entre a repressão sofrida pelas pulsões, sobretudo sexuais, em benefício de 

uma pretensa civilização ordeira e harmoniosa. Diz Freud: 

Nossa civilização repousa sobre a supressão das pulsões. Cada 

indivíduo renuncia a uma parte dos seus atributos:  a uma parcela do 
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seu sentimento de onipotência ou ainda das inclinações vingativas ou 

agressivas de sua personalidade. Dessas contribuições resulta o 

acervo cultural comum de bens materiais e ideais. [...] Cada nova 

conquista foi sancionada pela religião, cada renúncia do indivíduo à 

satisfação pulsional foi oferecida à divindade como um sacrifício, e foi 

declarado „santo‟ o proveito assim obtido pela comunidade 

([1908]1996m, p.173). 

   A forte influência religiosa de matriz judaico-cristã, sobretudo no 

ocidente, representa um elemento agravante na tensa relação entre as pulsões do 

ego e as pulsões sexuais. A censura e as ameaças em relação a comportamentos 

julgados inadequados e pecaminosos, reprováveis aos olhos de Deus, agravam 

ainda mais o sentimento de culpa do sujeito e a satisfação das pulsões tende 

sempre mais a caminhos sintomáticos. É nesse contexto que Renato Mezan, 

apoiado em Freud, assevera: “A moral não vale a pena. Os homens pagam um 

sofrimento elevado demais pela hipocrisia social; a satisfação prometida aos bem 

comportados chega sob a forma da neurose e da loucura” (2008, p.207). 

Obviamente, não se pode deduzir daí uma proposta anárquica ou libertina por parte 

de Freud, ou mesmo de Mezan, o que se pretende é ilustrar o caráter conflitivo da 

própria alternativa que a civilização parece ser em relação à tensão pulsional entre 

Ego e Eros.  Administrar conflitos entre interesses internos e externos parece ser a 

marca distintiva do ser humano. 

  Em O mal-estar na civilização, Freud traça o itinerário do 

correspondente sócio-cultural do conflito interno entre o Ego e o Id. As relações 

interpessoais são reflexos externos desse conflito interno e em determinado 

momento da vida do indivíduo, ambos se misturam. A civilização é uma necessidade 

uma vez que os homens precisam se unir para se proteger do poder destruidor da 

natureza; tal união exige o ajustamento das pulsões individuais em favor do espírito 

comunitário (FREUD, [1930]1996u, p.96). Assim sendo, a repressão da civilização 

se impõe sob a justificativa do bem comum.  Freud encerra seu texto com uma 

provocação: 

Os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle, 

que, com  sua ajuda, não teriam dificuldades em se exterminarem 

uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que 

provém grande parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e 

de sua ansiedade. Agora só nos resta esperar que o outro dos dois 

poderes celestes, o eterno Eros, desdobre suas forças para se 
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afirmar na luta com seu não menos mortal adversário. Mas quem 

pode prever com que sucesso e com que resultado? ([1930]1996u, 

pp.147-148). 

 

  Considerado o conceito freudiano de recalque em relação ao que 

Merleau-Ponty compreende pelo referido fenômeno pode-se concluir que o filósofo 

toma o sentido mais abrangente e usual do termo como uma ação  que é censurada 

por motivações quaisquer. Enquanto para Freud, tal fenômeno somente pode ser 

considerado em sua intrínseca participação no conjunto da estrutura psíquica e sua 

relação com o que lhe é exterior. Se Merleau-Ponty circunscreve o recalque ao 

domínio da memória e da consciência, Freud o estabelece como operação que se 

situa entre o Ego e o Id, compondo, sendo inclusive o conteúdo do segundo. Feitas 

tais pontuações resta considerar o fenômeno da repetição, em Freud, uma vez que 

Merleau-Ponty, baseando-se em uma história das experiências corporais, identifica 

no sintoma do membro fantasma uma recordação de tais experiências. 

  Alguns conceitos que aparecem na obra freudiana parecem próximos à 

medida que invocam situações semelhantes: retorno (do recalcado), recordação 

(rememoração) e repetição são exemplos disso. 

  Em se tratando do retorno do recalcado, ele denuncia o caráter 

indestrutível do conteúdo inconsciente bem como o caráter pulsional desse 

conteúdo. O material recalcado tende, por sua natureza pulsional, a reaparecer na 

consciência insistindo na satisfação que fora censurado pelo ego. As tradicionais 

manifestações do inconsciente: lapsos, atos falhos, chistes, sonhos e sintomas são 

exemplos desses derivados do inconsciente que buscam caminhos alternativos para 

sua satisfação. Segundo Garcia-Roza, o retorno do recalcado é a expressão de uma 

solução de compromisso entre os dois sistemas (Pcs/Cs e Ics) de modo que, a 

satisfação da pulsão se dê sem prejuízo ao princípio do prazer (2008, p. 205). Assim 

sendo, o retorno do recalcado diz da economia da pulsão em sua relação com o 

Ego. 

  O conceito de recordação traz consigo, no pensamento freudiano, o 

sentido de representação de um acontecimento do passado. Obviamente, Freud e 

os primeiros psicanalistas estavam cientes de que tais recordações sofriam a ação 

direta das instâncias censoras e que a cena representada apareceria no relato da 
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recordação incompleta. Os elementos recalcados (inconscientes) davam à 

recordação um aspecto ilusório. Apesar disso, não se pode negar a importância da 

recordação para os primeiros momentos da clínica psicanalítica. Sob hipnose ou 

através da interpretação do analista a recordação ocupou um lugar privilegiado nas 

origens da técnica psicanalítica como confessa o próprio Freud em seu artigo  

Recordar, repetir  elaborar (1914).  Se retorno do recalcado está referido à economia 

pulsional, pode-se dizer que a recordação está referida a um dispositivo técnico da 

psicanálise47. No que concerne à escuta dos relatos do analisando, o analista deve 

estar ciente das ciladas e fantasias das cenas representadas no discurso do sujeito. 

Sabe-se, contudo, que neste relato há tropeços a partir dos quais o analista opera 

sua abordagem do inconsciente. 

  Outro fenômeno central para o desenvolvimento da psicanálise é a 

repetição. Para além da recordação, a repetição é uma atuação do sujeito frente à 

resistência que lhe é imposta pelo ego e pela cultura. Freud confessa que a 

mudança do mecanismo da recordação e ab-reação operado a partir da hipnose se 

deu a partir da descoberta da resistência impostas pelo processo de repressão do 

material inconsciente ([1914] 1996p, p.163). O processo de associação livre e da 

interpretação passa a ser o principal mecanismo de condução da análise uma vez 

que á por meio dele que o analista evidencia as resistências que agem sobre o 

analisando levando-o à consciência das mesmas e abrindo caminho para a 

manifestação dos conteúdos reprimidos. Nesse sentido diz Freud: 

Aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar e repete sob 

as condições da resistência. Podemos agora perguntar o que é que 

ele de fato repete ou atua (acts out). A resposta é que repete tudo o 

que já avançou a partir das fontes do reprimido para sua 

personalidade manifesta – suas inibições, suas atitudes inúteis e 

seus traços patológicos de caráter. Repete também todos os seus 

sintomas, no decurso do tratamento (]1914] 1996p, p. 167). 

 

  Se a recordação é posta ao lado daquilo que pode ser lembrado pelo 

sujeito, a repetição atualiza o que não pode ser lembrado, a interpretação do 

                                                           
47

 É fato que o método catártico do início da clínica psicanalítica cedeu lugar à associação de ideias, 

porém, não se pode negar que no discurso do analisando faz-se presente sempre a recordação, 

representada ao seu modo e de acordo com os seus interesses, servindo de objeto da intervenção e 

interpretação do analista. 



83 
 

analista põe a repetição na condição de ser identificada pelo analisando de forma a 

trazer à consciência aquilo que antes, apesar de caracterizá-lo como sujeito (do 

inconsciente), não lhe era perceptível. 

  Além da resistência à qual se associa a repetição (atuação), a 

transferência impõe-se como outro mecanismo fundamental no processo de 

repetição. Para Freud, “a transferência é, ela própria, apenas um fragmento da 

repetição e que a repetição é uma transferência do passado esquecido, não apenas 

para o médico, mas também para todos os outros aspectos da situação atual” 

(FREUD, [1914]1996p, p.166). É a partir desses aspectos que os comportamentos 

do analisando ao longo da análise devem ser interpretados como possíveis atuações 

e, nesse caso, sintomas corporais podem ser interpretados como repetição. A 

repetição, portanto, se dá em contraposição à recordação, sendo uma força atual 

composta com elementos de uma outra cena, portanto, uma presentificação de 

conteúdos inconscientes.   

   Ao final dessa interlocução de conceitos entre Merleau-Ponty e Freud, 

evidencia-se uma estreita proximidade do pensamento de ambos no que tange a 

uma concepção de corpo que nega a possibilidade de uma redução objetiva. Ambos 

os pensadores concebem o corpo como uma realidade viva marcada por fenômenos 

diversos, abertos as interações com o mundo que o circunda e do qual é parte, 

demandando e sendo demandado pelo mesmo. Eis o corpo vivo e pulsional. A 

principal e importante distância que se faz testemunhar entre ambos pode ser 

identificado na instância concebida por Freud como Inconsciente. O pensamento de 

Merleau-Ponty acerca do corpo vivido não leva em conta esta instância, enquanto 

que em Freud o corpo pulsional está diretamente relacionado ao inconsciente. Não 

obstante, tal distinção, vale a pena invocar o pensamento de ambos na construção 

de uma reflexão que se insurja contra toda e qualquer perspectiva e abordagem que 

visem reduzir o corpo ao seu aspecto estético-biológico. É papel da filosofia velar 

para que os demais aspectos da corporeidade não sejam menosprezados frente a 

uma ditadura do fisicismo.  
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(IN)CONCLUSÃO 

 

  A proposta deste trabalho foi resgatar alguns aspectos do pensamento 

de Merleau-Ponty e Sigmund Freud acerca do corpo. A abrangência e complexidade 

do tema, somadas à expressividade e densidade da obra desses dois personagens 

da história do pensamento contemporâneo, inviabiliza toda e qualquer pretensão de 

esgotar os muitos aspectos e nuances que se pode encontrar no que tange ao tema 

do corpo e os demais que a este se relacionam, direta ou indiretamente. Desta 

forma, as dimensões: vivida e pulsional foram escolhidas para fundamentar a 

denúncia que acompanhou todo o percurso reflexivo deste trabalho, a saber, a 

inviabilidade e inadequação de uma abordagem objetiva do corpo, uma tendência 

moderna que se faz ver em diversas áreas do conhecimento na atualidade, o que 

exige da filosofia uma postura de oposição frente a essa tendência reducionista.  

  A escolha de Merleau-Ponty e Freud não foi imparcial. Ambos 

procedem de áreas distintas do conhecimento e suas posturas sociais também são 

bastante diferentes. O francês seguiu os passos da formação filosófica desde os 

primeiros anos da sua formação superior; além disso, foi um filósofo engajado nas 

grandes lutas políticas do seu tempo. Contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, 

assistiu à invasão do seu país pelos alemães e participou de movimentos de 

resistência, além de ser um personagem importante na divulgação de novos ideais e 

perspectivas políticas.  

Sigmund Freud, cujo pensamento revolucionou a contemporaneidade, 

foi mais pesquisador e menos político.48 Enveredou, a princípio, pelos caminhos da 

ciência médica tradicional e, ao se deparar com fenômenos enigmáticos no corpo 

humano, foi além da medicina e cria uma nova perspectiva terapêutica denominada 

psicanálise. Suas teorias enfrentaram a resistência e a fúria dos seus 

contemporâneos, mas impuseram-se e influenciaram fortemente o pensamento do 

século XX. Não é possível ignorar o pensamento freudiano, mesmo aqueles que não 

                                                           
48

 Política, neste caso, relacionada ao engajamento nas causas sociais. Freud mostrou-se sempre um 

político bastante conservador no que tange às questões e interesses do movimento psicanalítico por 

ele coordenado.  
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o aceitam necessitam conhecê-lo, tamanha a influência e abrangência de suas 

teorias sobre diversas áreas do conhecimento, em especial a filosofia e a psicologia. 

A escolha de ambos, portanto, revela-se proposital; o pensamento de 

um filósofo e de um neurologista, que se tornou psicanalista, para fundamentar um 

itinerário reflexivo acerca do corpo. Não um corpo objeto da fisiologia e/ou da 

estesiologia; mas um corpo vivo e pulsante que resiste a toda e qualquer tentativa 

de redução; um corpo-sujeito-no-mundo, com intencionalidade e vitalidade; um 

corpo habitado por forças cujas fontes não são objetivamente situadas,49 mas que se 

manifestam no limite entre o psíquico e o somático, manifestando a estreita e 

indissolúvel relação entre um e outro. 

Toda e qualquer abordagem do corpo que não leve em conta a  

complexidade intrínseca a sua própria constituição e o seu engajamento no mundo, 

do qual é parte, fortalece uma perspectiva reducionista cujas consequências são 

preocupantes e se fazem ver nos diversos cenários nos quais atua o ser humano. 

Mazelas antiéticas como preconceito, individualismo, exclusão, eugenia, 

intolerância, violência, dentre outras, são agravadas por uma visão reducionista do 

corpo.  

Os sofrimentos físicos e mentais, característicos da sociedade 

hodierna, também refletem uma compreensão míope da corporeidade. Assiste-se 

atualmente a um crescimento preocupante dos transtornos corporais (bulimia, 

anorexia, obesidade), fobias, estresse, depressões, síndromes, adicções (drogas, 

jogo, medicamentos, internet, sexo, etc.). Esses e outros são desafios que se 

impõem aos diversos campos do saber, e a filosofia, como parte de sua natureza, 

deve ser um instrumento privilegiado no exercício crítico-reflexivo de todos esses 

fenômenos, oferecendo assim a possibilidade de uma abordagem e enfrentamento 

mais racional e eficaz de tais desafios.  

Ao término deste estudo acadêmico, ao passar em revista o seu 

percurso, é possível identificar os elementos que o nortearam e a cadência da 

                                                           
49

 “[...] Assim, mesmo que a fonte somática seja determinante e imprescindível para a produção da 

pulsão, a fonte seria algo de ordem incognoscível para a pesquisa metapsicológica. De fato, apenas o 

impulso e seus efeitos sobre o corpo e psiquismo, no campo dos diferentes representantes, seriam 

passíveis de investigação pelo discurso metapsicológico” (BIRMAN, 2009, p.102). 
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reflexão, ao passo que se evidencia outras perspectivas que podem ser tomadas em 

estudos posteriores.  

A influência que a filosofia cartesiana exerceu sobre seus pósteros foi 

marcante e se faz ver, sobretudo, nas tendências intelectualista e empirista, que 

resistiram aos séculos e chegaram à contemporaneidade. O corpo na compreensão 

da fisiologia, que desponta na contemporaneidade como a máxima autoridade 

científica nesta matéria, é investigado de acordo com a proposta cartesiana “partes 

extra partes” (MERLEAU-PONTY, 2006b, p.114). Contra esse paradigma cartesiano, 

o pensamento de Merleau-Ponty insiste na condição pré-objetiva do corpo 

compreendido por ele como “veículo do ser no mundo” (2006b, p.122). Ninguém tem 

o direito de usurpar do corpo a sua condição primeira. O corpo-sujeito engaja-se no 

mundo do qual é parte numa relação simbiótica vital carregando em si os traços das 

experiências vividas nesse processo. Merleau-Ponty evoca os sintomas da 

anosognose e do membro fantasma para defender a perspectiva histórica do corpo 

contrapondo-se às explicações neurofisiológicas que insistem nos argumentos de 

que tais fenômenos se explicam a partir da atividade de terminações nervosas que 

continuam atuando (no caso do membro fantasma) ou que foram desativadas 

(anosognose) no sistema nervoso central.  

Para Merleau-Ponty “tenho consciência de meu corpo através do 

mundo” (2006b, p. 122), é, portanto, a relação do sujeito com o mundo que denuncia 

as condições do seu corpo. De forma metafórica ele assim apresenta a sensação do 

sujeito vítima da anosognose: “Só compreendemos a ausência ou a morte de um 

amigo no momento em que esperamos dele uma resposta e sentimos que ela não 

existirá mais” (2006b, p.120). A falta do membro amputado ou paralisado é 

percebida pela intencionalidade do sujeito em seu gesto de interação com o mundo. 

É nesse momento e essa experiência quem denuncia sua deficiência.   Essa 

dimensão histórica do corpo, constantemente retomada por ele, por si só,  inviabiliza 

uma compreensão objetivista do mesmo. 

Há ainda dois aspectos tomados por Merleau-Ponty que foram tratados 

na pesquisa e que, certamente, somam-se ao anteriormente referido na sua 

oposição ao empirismo e intelectualismo. Trata-se da sexualidade e da 

expressividade (gestos e fala) do corpo.  
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Esses dois aspectos evidenciam o transbordo do sujeito em direção ao 

seu exterior.  A sexualidade expressa o poder do corpo-sujeito de afetar e ser 

afetado pelo outro, dando ao corpo orgânico uma dimensão que não pode ser 

capturada pelo pensamento objetivo. Diz Merleau-Ponty: “É preciso que exista um 

Eros ou uma Libido que animem um mundo original, deem valor ou significação 

sexuais aos estímulos exteriores e esbocem, para cada sujeito, o uso que ele fará 

de seu corpo objetivo” (2006b, p. 215). 

A comunicação é fundamental para a relação entre os corpos-sujeitos, 

bem como para o exercício da compreensão e do pensamento.  

Na compreensão do outro, o problema é sempre indeterminado, 

porque só a solução do problema fará aparecer retrospectivamente 

os dados como convergentes, só o motivo central de uma filosofia, 

uma vez compreendido, dá aos textos do filósofo o valor de signos 

adequados. 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 (MERLEAU-

PONTY, 2006b, p. 243). 

   

A oposição de Merleau-Ponty frente ao paradigma cartesiano, presente 

nas tendências empirista e intelectualista, pode ser sintetizada na sua mais plena 

convicção da impossibilidade de despir o sujeito do conhecimento da sua condição 

corpórea, em vista de um pretenso conhecimento puro, muito menos um 

afastamento deste em relação ao mundo, que lhe é exterior, para observá-lo de 

nenhum lugar (MATTHEWS, 2010, p. 61). A condição de ser no mundo é absoluta 

para toda e qualquer pretensão do sujeito do conhecimento. 

  A perspectiva freudiana tem seu enfoque na observação clínica que o 

mesmo faz do corpo como cenário das manifestações pulsionais. Conforme referido 

no terceiro capítulo deste trabalho, a formação médica de Freud e sua 

especialização em neurologia, deu a ele um profundo conhecimento do sistema 

nervoso e sua funcionalidade. Assim sendo, pode-se dizer que a invenção da 

psicanálise é fruto de um certo rompimento de Freud com as teorias médicas do seu 

tempo que o mesmo julgava, no mínimo, insuficientes para a explicação de 

fenômenos patológicos, em especial, conforme visto, relacionados às manifestações 

histéricas. De outro modo, é possível deduzir que a novidade da abordagem 
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psicanalítica também representa uma novidade em relação à psicologia clássica 

que, no final do século XIX e início do século XX tendia a uma certa objetividade na 

compreensão dos processos psíquicos e comportamentais (MATTHEWS, 2010, pp. 

82ss). Freud, porém, atraído pelos enigmas dos sintomas, torna-se um detetive que, 

apoiado em sua atividade clínica, com seus pacientes e pelos relatos que lhe 

chegam de colegas, foi traçando linhas de investigação e testando certas teorias que 

o mesmo ia confirmando ou superando ao longo da sua vasta produção. 

  Já nos primeiros textos que escreveu é possível constatar a convicção 

de Freud de que uma força especial se fazia presente no organismo humano. Não a 

força motriz dos mecanismos fisiológicos advindas dos reflexos neuronais, mas uma 

pulsão. Antes mesmo de uma clareza maior acerca da pulsão, em um texto de 1895, 

Projeto para uma psicologia científica, ele já anunciava os estímulos endógenos que, 

posteriormente, seriam associados às pulsões. Diz ele:  

Desde o início, porém, o princípio da inércia é rompido por outra 

circunstância. À proporção que aumenta a complexidade interior do 

organismo, o sistema nervoso recebe estímulos do próprio elemento 

somático – os estímulos endógenos – que também têm que ser 

descarregados. Esses estímulos se originam nas células do corpo e 

criam as grandes necessidades: como respiração e sexualidade  

(FREUD, 1996[1895], p. 349).   

   
 A pulsão é, portanto, no pensamento de Freud, esse evento que 

estabelece no interior do corpo uma dinâmica de conflito demandando da estrutura 

psíquica um permanente trabalho de apaziguamento das tensões de modo que a 

intensidade das mesmas não comprometa a funcionalidade e o equilíbrio do corpo. 

Obviamente, conforme explicitado neste trabalho, o sucesso nem sempre é obtido 

em sua plenitude e o aparecimento de sintomas patológicos perturbadores é 

inevitável. Essa dinâmica pulsional, imprevisível em sua intensidade e 

deslocamento, põe em xeque toda e qualquer pretensão de uma visão unitária, 

objetiva e definitiva da estrutura orgânica. O que se pode constatar é a existência de 

um corpo pulsante (pulsional), vivo, movido pelas necessidades elementares, mas 

tocado pelo desejo e pelo prazer – um corpo surpreendente, enigmático e incerto. 

Este corpo é palco e instrumento das manifestações do inconsciente cujos 

conteúdos insistem em se presentificar nas atuações (repetições) do sujeito (do 

inconsciente). 
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 Corpo vivido e corpo pulsional, conceitos de Merleau-Ponty e Freud, 

respectivamente, são perspectivas que, assumidas no presente trabalho, 

contribuíram para uma abordagem que pretendeu ser uma módica colaboração 

reflexiva à crítica a uma compreensão objetivista do corpo. À reflexão filosófica atual, 

bem como à psicanálise, cabem a tarefa de manter atualizadas essas perspectivas 

de modo a não permitir que o pensamento objetivo se instaure como uma espécie 

de pensamento único sobre a realidade corporal.  Muitos são os textos e os teóricos 

que se põem nessa perspectiva; porém, não são raros os que se erguem contra 

esse reducionismo, e assim, com expressivas ou discretas produções acadêmicas 

se consegue manter aceso o importante debate de ideias e compreensões que ao 

longo da história do conhecimento tem caracterizado a humanidade. 
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