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CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICO POÉTICAS SOBRE O CORPO, COTIDIANO E 

EDUCAÇÃO: UM TRIBUTO A ADÉLIA PRADO 

 

RESUMO 

 

Trata-se de uma reflexão filosófico-poética sobre a educação que procura identificar as 

relações entre corpo, cotidiano e educação. A pesquisa foi realizada sob a inspiração da noção 

de corpo próprio e mundo vivido, tal como as concebe Maurice Merleau-Ponty; o sentido do 

filosofar, especialmente, a sua inevitável relação com a admiração presente no pensamento de 

Josef Pieper e, o modo como o corpo e o cotidiano aparecem na obra de Adélia Prado. 

Enredados com a minha experiência educativa e docente pergunto pelo sentido de uma 

educação que tenha como princípio a admiração; pelas implicações de uma educação que 

reconheça que ela deve ser para os corpos e que sempre está enraizada numa experiência 

humana situada; pelos desdobramentos de uma educação que seja antes contemplação do 

cotidiano. Tais perguntas retomam as provocações do educador Paulo Freire insistindo, com 

elas, numa educação que, para se constituir como experiência, como possibilidade de “ser 

mais”, de “ir mais longe” precisa ser sentida, cheia de sentido, situada, disponível para a 

admiração do mundo e a totalidade da vida que se vive aqui. 

 

 

Palavras-chave: educação, fenomenologia, admiração, cotidiano, corpo próprio, Adélia Prado. 
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ABSTRACT 

 

PHILOSOPHICAL CONSIDERATIONS ABOUT THE BODY, DAILY LIFE AND 

EDUCATIONS: A TRIBUTE TO ADÉLIA PRADO 

 

SUMMARY 

This is a philosophical-poetic reflection about the education that intends to identify the 

relationships between body, quotidian and education. This research was made under the 

inspiration of “own body” and “lived world” ideas, as conceived by Maurice Merleau-Ponty; 

the meaning of philosophizing, especially its inevitable relation to the admiration which is 

present in Josef Pieper thoughts and the way that the body and the quotidian appear in the Adélia 

Prado work. Guided by my educational and teaching experience, I ask what is the meaning of 

an education that have as a principle the admiration; by the implications of an education that 

acknowledges that it must be for the bodies and that it should be always rooted in a situated 

human experience; by the unfolding of an education that shall rather be a contemplation of 

quotidian. These questions retake the provocations of the educator Paulo Freire, insisting with 

them on an education that, in order to constitute itself as an experience, as a possibility of "being 

more", of "going further" needs to be felt, full of meaning, situated, available for the world’s 

admiration and by the totality for the life lived here. 

 

 

Key words: education, phenomenology, admiration, daily life, body, Adélia Prado. 

  Formatado: Inglês (Estados Unidos)
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1. PROCURANDO O CORPO E O MUNDO NA EDUCAÇÃO: PARA INÍCIO DA PROSA. 

No início dos anos 2000 eu terminei os meus estudos de licenciatura em filosofia e, na 

sequência, ingressei no programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista 

de São Paulo. Com isto se consolidava um gosto pela docência, com o qual convivia desde os 

tempos da juventude, na vivência religiosa que tive dentro da Igreja Metodista e o que nela se 

constituía como manifestação educativa. As “aulas da Escola Dominical”, as reuniões para 

estudo da Bíblia, das quais participei e, a partir de 1998, conduzi na condição de clérigo da 

Igreja Metodista e, antes de tudo isto, as minhas experiências escolares, em particular com 

aqueles docentes que, com visceral gosto pelo ensino, me mostraram mais a alegria de aprender, 

do que propriamente um conteúdo, cultivaram o referido gosto. 

O ingresso nos estudos de pós-graduação em educação se deu ao mesmo tempo em que 

entrei para a docência. Tendo abandonado aquela experiência mais informal de educação, ligada 

à prática pastoral, começava, em 2002, a lecionar no Colégio Luterano, escola privada 

confessional, para turmas do Ensino Médio. Neste mesmo ano assumi aulas de filosofia em 

diferentes cursos na Universidade Metodista de São Paulo e, em 2003, aceitei atribuição de 

aulas na Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, decorrente de ter sido aprovado em 

concurso público, o que me permitiu lecionar filosofia para o Ensino Médio da escola municipal 

Profa. Alcina Dantas Feijão. Nas duas últimas instituições, além da atividade docente em 

filosofia que sigo realizando, vivi experiências de gestão. Na Universidade Metodista sou 

coordenador do curso de filosofia desde 2010. No colégio municipal exerci função de 

coordenador de área de humanidades, fui coordenador do Ensino Médio e assistente de direção. 

A minha reflexão sobre a educação, em particular, esta que se dava de modo mais 

sistemático e intencional, que eu realizava no âmbito da pós-graduação era carente de vivência. 

A reflexão pouco tinha da minha própria experiência docente sendo mais alimentada pela 

recordação da minha condição de discente do que de professor. Intuições sobre a docência, a 

prosa sobre ela com os meus mestres, era o que tinha para dar suporte existencial à pesquisa. 

Numa delas ouvi de um de meus professores a ideia de que um dos elementos 

fundamentais da experiência educativa era a relação com os discentes, a afetividade. Este foi o 

rumo que assumi na pesquisa e na vida docente: ensinar, em particular, a filosofia, não será uma 

experiência de êxito sem que antes se consiga realizar as conexões com a existência, com a 

experiência de viver de quem ensina e aprende. E, seguramente, estou longe da referência à 

utilidade dos saberes escolares. 



- 12 - 
 

Corpo e educação se constituiu no tema das minhas reflexões na pós-graduação, mas, 

como já indiquei acima, faltava ou era muito inicial a experiência do corpo do docente. 

Depois de quinze anos de docência retorno aos estudos de pós-graduação, agora com 

“mais corpo”, com a vivência das dores e alegrias, impedimentos e possibilidades da prática 

educativa. Retomo o tema “Corpo e Educação”, mas agora para uma costura que reúne outros 

elementos, entre eles, o “cotidiano” tal como ele aparece na obra de Adélia Prado1. Ao fazê-lo 

insisto, tendo em vista a experiência docente, na formação para a prática docente, no desafio de 

reconhecer que os pés docentes, seu corpo todo está arraigado numa trama existencial que não 

pode ser ignorada, posto que sustenta a própria prática docente. Trata-se de perseverar naquilo 

que a Fenomenologia chama de mundo vivido ou no cotidiano que se apresenta como 

sustentáculo da obra da poeta. 

Com isto aponto para a ideia, que não é nova, mas seguramente negligenciada como 

princípio educacional, de que a prática educativa, para que se constitua em experiência 

educativa de sentido, precisa ter a coragem de cultivar a sensibilidade pelo mundo, que 

permanentemente construímos enquanto vivemos; pelo corpo que se distende na direção dos 

outros corpos e do mundo para tornar-se próprio e que, quanto mais se estica, reconhece que é 

próprio de seu existir conviver para seguir sendo, habitar com para morar no mundo de um 

modo, de muitos outros jeitos e, por fim, pela postura de quem reconhece que o mundo e o 

corpo são sempre imaginação e criação. 

Esta direção é uma teimosa decisão de recuperar o exercício filosófico mais antigo que 

amanha a postura de que é preciso estar disponível para o espanto, para ver as mesmas coisas 

admiravelmente, para retornar ao mesmo mundo como novidade. Trata-se de propor que a 

prática docente e a própria formação para a docência precisam entender, visceralmente, aquela 

proximidade entre filosofia e poesia - no que diz respeito ao encantamento pelo mundo. Há algo 

na vinculação “corpo, poesia e educação” que segue desafiando quem um dia se envolveu com 

a docência para além da obtenção dos proventos. Vinculação que desde já fica indicada desde 

o poema “Arte” do livro Oráculos de Maio de Adélia Prado: 

 

Das tripas, 

coração. (2007d, p. 111) 

                                                             
1 Cumpre-me assumir, desde já, que cometerei uma indelicadeza com a obra de Adélia Prado seja porque nem 

todas as prosas e poemas que tratam do corpo e do mundo e que ajudam a pensar educação serão mencionados 

nesse texto; seja porque nem todas as menções feitas reproduzirão os textos inteiros, o que, seguramente, implica 

num prejuízo para o fluxo da poesia, para o envolvimento que a narrativa inteira gera. 
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A tarefa de pensar o cotidiano, o mundo e o corpo como convite para meditar sobre a 

educação, em particular a filosofia e o seu ensino, desde o nosso lugar, com vista à formação 

de docentes, não tomará o cotidiano como algo a ser ensinado aos que pleiteiam integrar a 

prática docente, mas como ponto de partida para um deslocamento que permita aprender a olhar 

o mundo a partir dos nossos lugares de viver, dos mundos que criamos e daqueles que 

imaginamos. 

Para esta empreitada me debruçarei, inicialmente, sobre o modo como o corpo aparece 

na Fenomenologia, tal como a compreende Maurice Merleau-Ponty, em particular a partir de 

sua obra Fenomenologia da Percepção (1999). Entrelaçado com a noção de corpo próprio 

apresentarei o modo como o corpo se apresenta na obra de Adélia Prado. As convergências não 

precisam de demasiado esforço hermenêutico. 

 Feito isso me voltarei para o modo como o mundo é dito no pensamento de Josef Pieper, 

especialmente aquele que se desenvolve ao redor do sentido do filosofar; na fenomenologia de 

Merleau-Ponty e na obra de Adélia Prado. Também aqui as convergências na compreensão do 

mundo são evidentes. E isto, como indicarei, porque o discurso da poeta e dos filósofos sobre 

o mundo, de fato, se constituem como uma fala sobre como os corpos constroem mundos, 

portanto, como significativamente dançam juntos no palco do mundo. 

No caso de Pieper, é interessante notar que já a entrevista de Jean Lauand à Adélia 

Prado, realizada em 1993, é tematicamente dedicada às relações entre o filosofar de Josef Pieper 

e o “poetar” de Adélia2. Até o ponto de que ao editar a resposta à pergunta feita a Adélia, no 

programa “Sempre um papo” (de 2008) da TV Câmara, sobre o “seu” tema “o quotidiano”, 

Jean Lauand não hesitou em identificar Pieper no filósofo a que Adélia se refere sem nomear:  

 

O nosso heróico, o nosso heroísmo é deste cotidiano... nossa vida é linda: o 

cotidiano é o grande tesouro, como diz um filósofo [Josef Pieper]: admirar-se 

do que é natural é que é o bacana; admirar-se desta água aqui, quem é que se 

admira da água, a que estamos tão habituados? (Adélia in Lauand, 2012: 

http://www.hottopos.com/isle10/23-34Jean.pdf) 

 

                                                             
2 Cf. http://www.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm Videtur 9, 1999. 
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Volto-me, uma vez mais, à Fenomenologia, especialmente a partir da obra de Maurice 

Merleau-Ponty, para retomar as noções de intencionalidade, mundo vivido, corpo próprio como 

um modo de pensar “as coisas juntos”, o que significa mais do que dizer que os conceitos estão 

implicados, mas sobretudo que há uma experiência de viver dos corpos no mundo que é 

forjadora da unidade que possibilita constituir o hábito de notar os conceitos, as ideias sempre 

num entrelaçamento e que, por sua vez, e antes da rede conceitual, evidenciará o enredamento 

do corpo, mundo, cotidiano e educação. A redescoberta de uma vivência intencional abre 

caminho para pensar a educação como intencionalidade do corpo que, voltado ao mundo, 

mundo habitado por outros corpos, descobre-se numa empreitada onde o próprio mundo, o 

corpo próprio e o próprio da educação é contemplar novamente a educação, o corpo e o mundo. 

Embora de modo mais breve, mas não menos importante, faço uma incursão sobre o 

pensamento de Josef Pieper para aceitar as provocações da relação entre o filosofar e a 

admiração. 

Nos dois filósofos encontro o reconhecimento da proximidade entre filosofia e poesia. 

Muitas vezes parece mesmo que a linguagem poética melhor consegue traduzir aquela 

experiência tácita do mundo, aquele embasbacar diante de um mundo que se reapresenta como 

novidade. Seguramente, eles não autorizam a entrada de Adélia Prado nessa reflexão3. De 

minha perspectiva a reflexão dos filósofos sobre o corpo e o mundo parecem exigir a presença 

da poesia para que possam bem dizer o que chamarei “corpomundo”. A poesia de Adélia Prado 

diz, de outro modo, sobre o corpo que transcende a si, que cria mundos, cujo existir é maior do 

que a objetividade do corpo: suas obras revelam a sua capacidade de ser mais. Diz a poeta: 

 

O mundo está certinho, o único jeito das coisas existirem é este mesmo, minha 

menina diz isto. A criação é menor que o Criador, Ele é maior que a obra de 

Sua mão. Artista é Deus às avessas, concorda, doutor? O que ele faz o 

suplanta, por isso gosto de escrever poéticas, não respondo por elas, recito-as 

como oráculos, oráculos de Yahvé, o deus terrível, o deus literal. (2007b, p. 

90-91) 

 

A obra de Adélia Prado assume o seu espaço nesta reflexão, posto que está incrustrada 

no cotidiano. É dele que muitos temas são pensados: as relações de gênero, a fome, a infância, 

a mulher, o homem, a religião, a sexualidade, a morte, a velhice e, entre tantos outros temas 

                                                             
3 Embora Jean Lauand afirme que informou epistolarmente a Pieper sobre a poeta brasileira “pieperiana” e vice-

versa: na entrevista acima citada. 
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que nota quem navega pelo cotidiano, está a própria educação e a prática docente. Especial 

Figura 1 – Poema Sedução publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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atenção se dará, todavia, ao modo como o corpo aparece na obra da poeta, bem como, mostrar 

que “corpocotidiano” é o princípio de toda a obra da poeta. Também Adélia Prado, quando faz 

poesia desde o cotidiano, acaba por construir versos e prosas que falam do corpo e o seu 

inevitável envolvimento com o seu lugar. 

A visceral relação da poeta com o cotidiano se apresenta como algo singular no mundo 

literário e lugar fértil para o exercício de pensar a educação desde a vivência, esta que temos 

todos os dias na companhia de outras mulheres e homens. A mesma sensibilidade diante do 

mundo solicitada por Josef Pieper e a Fenomenologia, está posta nas poesias e prosas da poetisa 

mineira não como um novo estilo literário, mas sobretudo, como um modo de ser, de ver a si, 

o corpo, os outros e o mundo. 

No prefácio da obra “O coração disparado” de Adélia Prado, Affonso Romano de 

Sant’Anna escreve, evidentemente impactado pela leitura da primeira obra da poeta “A 

Bagagem”, indicando os diferentes elementos que, no seu entendimento, conferiam 

singularidade e novidade ao que tinha lido. Entre eles, dois merecem destaque desde agora. O 

primeiro diz respeito à incorporação dos poetas que a inspiraram numa obra construída em 

primeira pessoa4, evidenciando o seu modo próprio de dizer o mundo pela poesia. O segundo é 

que a sua obra testemunha uma relação de integração com o seu lugar, com a vida, com o 

cotidiano. 

Escreve Affonso Romano: 

 

(...) nos últimos vinte anos a poesia brasileira tinha ficado esquartejada na 

disputa entre meia dúzia de grupos que se engalfinharam (dentro e fora do 

país) na luta pelo poder (literário). De alguma maneira era até monótono ler 

livro de poesia. A gente pegava um texto e só tinha duas alternativas: ou 

encontrava alguém filiado a uma das estéticas do momento ou então ia 

encontrar uma desinformação quase total do que fosse poesia. Entre os 

vanguardistas de um lado e os alienados de outro, nada de muito relevante 

sucedia. Adélia, percebia-se, tinha feito suas leituras, transparecia uma coisa 

de Guimarães Rosa outra de Drummond, mas estava falando definitivamente 

na primeira pessoa. Assistente de história da filosofia na faculdade de 

Divinópolis, na hora de escrever não filosofava5, seguia aquele conselho de 

                                                             
4 Ousarei escrever na primeira pessoa. Isto por conta da inspiração da poeta, do convencimento de que a primeira 

pessoa convoca todas as outras no seu modo de ser e por conta de um conselho, uma carinhosa recomendação que 

ouvi, nas dependências da Universidade Metodista de São Paulo, quando da minha qualificação para o mestrado, 

do respeitado mestre prof. Dr. Antonio Joaquim Severino, que dizia que quem escreve sobre, vive a educação 

precisa assumir o que diz, escreve e faz. 
5 Seguramente não no sentido, talvez negativo ou desgastado, de filosofar como repetição, comentário, análise, 

refinamento da tradição filosófica, que, como mostrarei durante a reflexão, não se sustenta como “filosofar” 

propriamente dito na concepção de Josef Pieper, bem como, na Fenomenologia. 
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Mário, caía de quatro, com todas as vísceras no chão. Vários poemas me 

comoveram. Falei com Marina. Não aguentei e telefonei para o Drummond: 

Mestre, acaba de aparecer uma poetisa no interior de Minas. E isto eu dizia 

como um astrônomo no observatório nacional, feliz com uma nova 

possibilidade de vida fora de mim, do que conhecia, do que lia. Li para ele 

aquele “Briga no Beco”. Tomei outras providências: separei alguns textos e 

mandei para a redação do Suplemento Literário de Minas Gerais6. (PRADO, 

1978, p. 07-08) 

 

                                                             
6 O Suplemento de Minas Gerais está disponível em versão digital no endereço que segue: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/ (último acesso: março de 2016). Quinze poemas de Adélia Prado, publicados 

neste suplemento estarão disponíveis nesse texto. 



- 18 - 
 

Refletir com esta obra, visceralmente caída no chão, no cotidiano, pretende recolher as 

lições que disto decorre, mas sobretudo, aprender a pensar assim, não temer o supostamente 

simples do viver como lugar adequado, suficiente para pensar a educação, especialmente. 

Figura 2 – Poema A Vaca publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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É o convite filosófico de ver o mundo sempre novamente e o hábito da poeta de pensar 

e escrever desde aquilo que vivemos, o lugar de onde meditarei sobre as implicações da 

experiência educativa, em particular, a formação de docentes. 

Trata-se de acompanhar esta sensibilidade para chegar ao transcendente desde as coisas 

da terra onde vivemos, aceitar o convite para nutrir e não temer a afetividade, como bem nos 

ensina a poeta no poema “A vaca”7, publicado inicialmente no mencionado Suplemento 

Literário de Minas: 

 

Está em ruminar, 

em seus chifres, 

em suas malhas 

subitamente colhida para a composição: 

A Senhora, os 

Pastores e ela 

arquejando o ventre para aquecer o Menino. 

Até aos cornos tocada de presença. 

Transcendental o tamanho dos olhos, 

pela primeira vez pousados 

na mais bela das coisas: o Homem. 

Ah! o discurso de Deus, velado e sem ruídos; 

a vaca na planície. (PRADO, 1969, p. 06) 

 

É a coragem de se admirar com a vaca na planície, de se deixar embasbacar pelo gesto 

da mãe que cuida da sua cria. É a recusa de ser estrangeiro na sua própria terra, como diz Adélia 

Prado no poema “Bitolas” (PRADO, 1978, p. 01). Ao mesmo tempo, é o reconhecimento de 

que sem a apreciação do cotidiano, a veneração do corpo não há alegria de ser, não há forças 

para a imaginação. “Sem o corpo a alma de um homem não goza” (PRADO, 1987, p. 52), diz 

a poeta, no poema “A terceira via”. 

É importante observar desde já que essa apreciação do cotidiano, que Adélia, uma e 

outra vez, aponta como ligação com a “metafísica” e o transcendente encontra-se já nos 

princípios (também no sentido de começo temporal) do pensamento filosófico: no conhecido 

episódio de Heráclito, narrado por Aristóteles (De part. anim., A5 645 a 17 e ss.) e que aqui 

recolherei na tradução (e comentários) de Heidegger (1998)  

 

                                                             
7 Este poema foi publicado em 1969, alguns anos antes da primeira obra de Adélia Prado denominada “A 

Bagagem”. O cotidiano está desde o início presente na obra da poetisa, ele é um princípio que ordena sua maneira 

poética de ver o mundo. 
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Diz-se que Heráclito assim teria respondido aos estranhos vindos na intenção 

de observá-lo. Ao chegarem, viram-no aquecendo-se junto ao forno. Ali 

permaneceram, de pé (impressionados sobretudo porque) ele os encorajou 

(eles ainda hesitantes) a entrar, pronunciando as seguintes palavras: “Mesmo 

aqui os deuses também estão presentes”. (apud HEIDEGGER, 1998, p. 22)  

 

Os bisbilhoteiros desiludidos, que espreitando “desmascararam” o “sábio”, não imerso 

em místicas uniões com o divino, mas prosaicamente aquecendo-se junto ao fogão, ouvem de 

Heráclito a realidade da verdadeira sabedoria:  

 

Mesmo aqui, junto ao forno, mesmo neste lugar cotidiano e comum onde cada 

coisa e situação, cada ato e pensamento se oferecem de maneira confiante, 

familiar e ordinária; “mesmo aqui”, nesta dimensão do ordinário, os deuses 

também estão presentes. A essência dos deuses, tal como apareceu para os 

gregos, é precisamente esse aparecimento, entendido como um olhar a tal 

ponto compenetrado no ordinário que, atravessando-o e perpassando-o, é o 

próprio extraordinário o que se expõe na dimensão do ordinário 

(HEIDEGGER, 1998, p. 23-24).  

 

Comentando esta passagem, Lauand8 faz notar um importante detalhe de tradução:  

O alcance do posicionamento de Heráclito é, porém, ainda mais profundo e a 

análise de Heidegger chega a uma conclusão muito mais forte, e como ele 

mesmo diz: “curiosa”. É o que, em português, podemos expressar, lendo o 

“mesmo aqui” de Heráclito, como “aqui mesmo”! E é que, no fundo, Heráclito 

não diz “Mesmo aqui estão os deuses”, mas sim: “É aqui mesmo que estão os 

deuses”. Aqui mesmo: junto ao forno, que aquece e que dá o pão, no trivial do 

quotidiano. 

 

E é com efeito a profunda conclusão “adeliana” de Heidegger  

 

Quando o pensador diz “Mesmo aqui”, junto ao forno, vigora o extraordinário, 

quer dizer na verdade: só aqui há vigência dos deuses. Onde realmente? No 

inaparente do cotidiano. Não é preciso evitar o conhecido e o ordinário e 

perseguir o extravagante, o excitante e o estimulante na esperança ilusória de, 

assim, encontrar o extraordinário. Vocês devem simplesmente permanecer em 

seu cotidiano e ordinário, como eu aqui, que me abrigo e aqueço junto ao 

forno. Não será isso que faço, e esse lugar em que me aconchego, já 

suficientemente rico em sinais? O forno presenteia o pão. Como pode o 

homem viver sem a dádiva do pão? Essa dádiva do forno é o sinal indicador 

do que são os theoí, os deuses. São os daíontes, os que se oferecem como 

extraordinário na intimidade do ordinário (HEIDEGGER: 1998, p. 24). 

                                                             
8 Cf. LAUAND, Luiz Jean. A mística da cozinha: de Heráclito a Adélia Prado. International Studies on Law and 

Education 7 jan-abr 2011, CEMOrOc-Feusp/IJI-Univ. do Porto. Disponível em: 

http://www.hottopos.com/isle7/55-68Jean.pdf. Último acesso: abril de 2017. 
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Na parte final da prosa “Ascese e antipirinas”, do livro Filandras, se verifica a mesma 

devoção ao cotidiano, onde os deuses e santos estão. Escreve Adélia Prado: 

 

Sabina deixou um recorte de jornal debaixo da minha porta: APARIÇÃO DE 

NOSSA SENHORA EM MINAS GERAIS! É gozação dela comigo, porque 

a vidente tem o mesmo nome meu e ela pensa que vou sair correndo para ver 

a aparição. Boba, Nossa Senhora está na minha casa e é me esperando, pra me 

ajudar a dar banho em tia Zina, sem fazer careta. Sabina emprega muito mal a 

palavra mística. Tivesse ela que dar banho em tia Zina, descobriria com quanta 

água e sabão se faz um santo. Falo sem soberba, não quero menos. (2001, p. 

80) 

 

É essa mesma coragem que nos leva a retomar a obra de Paulo Freire, em particular o 

texto, Pedagogia da Autonomia, para, juntamente com o convite de Adélia Prado, reapresentar 

a possibilidade de uma educação que, ligada ao seu lugar, envolvida com as utopias dos seus 

morros, cumes, topos, assume o “querer bem” como outro princípio da educação. E não 

caminho a esmo: Merleau-Ponty, como mostrarei, encerra suas considerações sobre o corpo 

próprio e o sobre mundo indicando que é preciso viver o corpo para dizê-lo e reconhece que 

essa vivência é sempre situada. E de modo simples conclui o livro, que aqui tomarei como 

referência, dizendo que aos homens e mulheres só importam as relações posto que são um laço 

de relações (1999, p. 612). Como poderia, então, a educação não ser lugar de ensinar desde a 

vivência mesma das crianças e de todos os outros que se envolvem com o cotidiano escolar? 

Como pode a formação para a docência não ser lugar, igualmente, de ajudar os aprendizes de 

professores a redescobrir o mundo, o simples, o ordinário como condição mesma do seu fazer? 

Afinal, o que significa pensar a educação quando o mundo é novidade, quando o corpo 

vive em “poiésis”, quando o cotidiano é solo da dança, da festa de viver, quando o educar é 

compreendido como compromisso com a vida e as crianças? 

A suspeita é que, explicarei com mais detalhes no fim da prosa, a educação e, de modo 

mais específico, a formação de professores, não tem corpo nem mundo. 

 Parece adequado indicar, no que tange à estrutura e construção do texto, que apresentarei 

especialmente para os conteúdos da fenomenologia, livros e artigos que colaboram para o 

esclarecimento dos muitos temas e conceitos que destaquei ao acompanhar a reflexão de 

Maurice Merleau-Ponty. Eles estão em nota de rodapé, pois não é finalidade dessa reflexão 
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apresentar esclarecimentos ou ser uma análise estrita da fenomenologia: interessa-me 

apresentar os principais aspectos que permitirão problematizar a relação corpo, mundo e 

educação. Interpor no texto as muitas nuances decorrentes das diferenças e convergências entre 

Husserl e Merleau-Ponty, da evolução do conceito no interior da própria obra de Merleau-

Ponty, tal como ocorre com a noção de corpo próprio e a noção de carne, levariam essa reflexão 

a outro rumo. 

Os esclarecimentos sobre a obra de Adélia Prado estão ligados aos estudos das letras e 

literatura, da história, da psicologia ou, curiosamente, das ciências da religião. Excetuando os 

textos do prof. Jean Lauand, não identifiquei reflexões que tomem a obra de Adélia Prado como 

ponto de partida para pensar a educação. E há pelo menos três obras da poeta onde 

explicitamente a educação, a escola, a docência estão postas, quais sejam: Cacos para um vitral, 

Os componentes da banda e Solte os cachorros. Mas são inúmeros os poemas e prosas que 

tratam, ainda que de modo geral, sobre o ensinar, sobre a docência sem contar os outros tantos 

versos e narrativas das quais se pode intuir questões para a educação, como o cuidado, por 

exemplo. Das análises literárias procurei recolher as informações que ajudam a compreender a 

obra de Adélia Prado sobre o cotidiano e os tantos temas que desprendem de sua devoção ao 

mundo: a questão de gênero, o elemento religioso tão fortemente presente em toda a sua obra, 

entre tantos outros. Seguramente, a maior parte dessa diversidade temática escapará da minha 

reflexão, embora, fosse adequado tratar de todas elas para pensar a educação de modo inteiro, 

como integralmente apresenta o cotidiano em sua obra a poeta. Escapará, inclusive uma 

convergência possível entre os filósofos e a poeta desde o elemento religioso. Tal elemento está 

explícito no pensamento de Josef Pieper e na obra de Adélia Prado, mas também se apresenta, 

ainda que de modo brevíssimo, nas considerações de Merleau-Ponty sobre o mundo, em 

particular do sentir desde o gesto da santa ceia (1999, p. 286). 

Sublinho que as minhas considerações sobre a obra de Adélia Prado não pretendem ser 

esclarecimento literário: assumidamente eu as tomo como um exercício “filosóficopoético” 

para pensar a educação. E se interpreto a sua obra o faço desde a minha familiaridade com a 

filosofia e a vivência educacional. 

 Especialmente a linguagem filosófica de Merleau-Ponty e a linguagem poética de 

Adélia Prado têm a sua singularidade. Para evitar tornar muito imprecisa a minha interpretação 

dos conteúdos dessas linguagens muitas vezes apresento as afirmações do filósofo e da poeta. 

Segue um desafio falar de fenomenologia numa linguagem repleta de dualidade, num contexto 

que ainda convive sem muita estranheza com as fragmentações do mundo, do corpo, dos 
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saberes, da educação. Apresentar as ideias do filósofo sem cair nessa armadilha me fez seguir 

um caminho mais seguro: acompanhar o próprio desenvolvimento de suas ideias sobre o corpo 

e o mundo em que pese, mesmo com as muitas citações, tratar-se de uma pequena parte de toda 

a argumentação do filósofo. 

 Apresentar os poemas e prosas, o quanto possível, na íntegra é o reconhecimento de 

certa impossibilidade de transformar a poesia numa narrativa acadêmica. E ainda que isso fosse 

plenamente possível havia o risco de perder a provocação poética e cair no discurso sem corpo 

e mundo da academia. 

 Sinceramente desejei, não por qualquer resistência aos padrões da academia, mas por 

uma tentativa, fazer com que a forma fosse convergente com o que aqui apresento, que esse 

texto não tivesse um índice ou, talvez nele houvesse apenas um item, para indicar a unidade 

necessária para pensar a educação desde o “corpomundo”. Assim não se deu, mas, de qualquer 

modo, o índice é pequeno demais para um texto como esse. Eu arriscaria dizer, todavia, que de 

onde o leitor começar a sua apreciação, logo chegará ao cerne da reflexão: a experiência de 

sentido do corpo no mundo com os outros corpos e as implicações disso para pensar uma 

educação que possa se constituir, de fato, como experiência. 

 Se eu tiver direito a um pedido... Sinta esta meditação. 
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2. CORPO. 

 

O que apresento é uma tentativa de relação entre a noção corpo próprio9, tal como a 

concebe o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, em particular na sua obra Fenomenologia 

da Percepção, com a educação, de modo geral, e a formação para a docência de modo 

específico. 

Reconheço, imediatamente, que lido com um discurso sobre o corpo e, como tal, se junta 

às muitas palavras10 já ditas sobre ele. Todavia, privilegio este discurso posto que coloca a fala 

                                                             
9 O corpo próprio, ou simplesmente corpo ou ainda a corporalidade, como mostrarei, se debruça sobre a relação 

do corpo com o mundo e os outros corpos. Lima Vaz indica a importância do tema indicando, por exemplo, que 

ele é o ponto de partida mesmo da antropologia filosófica, uma vez que a compreensão do ser humano não pode 

ser feita sem o corpo ou da sua condição corporal. A obra desse autor oferece importante esclarecimento sobre o 

tema dessa reflexão, embora o trate para além dos limites da obra de Merleau-Ponty. Cf. VAZ, Pe. Henrique C. de 

Lima. Antropologia Filosófica (Vol 1). São Paulo: Loyola, 2004, p. 157. 
10 Uma busca na minha biblioteca pessoal permite encontrar títulos suficientes para mostrar a referida 

multiplicidade de discursos sobre o corpo, feitos em diferentes momentos e a partir de diferentes lugares de 

conhecimento. A obra de Brown apresenta um estudo sobre o corpo e sua relação com a sociedade desde o que 

chama de apóstolo Paulo até o início da Idade Média para tratar, de modo específico, do que denomina de “prática 

da renúncia sexual permanente – a continência, o celibato e a virgindade permanente, em contraste com a 

observância de períodos temporários de abstinência sexual (...)”. Nesta obra, por exemplo, uma advertência é 

curiosa e posta já no prefácio: os autores são exclusivamente do sexo masculino, o que indica a condição 

perspectiva do discurso sobre o corpo e a sexualidade. (BROWN, Peter. Corpo e Sociedade – O homem, a 

mulher e a renúncia sexual no início do cristianismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990) A relação corpo, 

sociedade e sexualidade aparece na obra de Muraro. Neste caso específico a autora se debruça sobre a sexualidade 

da mulher brasileira passando por diferentes grupos e períodos da sociedade brasileira (burguesia do Rio de 

Janeiro; campesinato; operariado) sempre mostrando os aspectos ideológicos e políticos exercidos sobre o corpo 

da mulher, entre outros aspectos. (MURARO, Rose Marie. Sexualidade da Mulher Brasileira – Corpo e Classe 

Social no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983). De uma perspectiva antropológica e sociológica, mas também, arrisco 

anotar, filosófica, Le Breton faz considerações sobre o corpo que, de algum modo, acaba por ser uma história do 

corpo, o modo como ele foi concebido em diferentes momentos. (BRETON. David Le. Antropologia do corpo. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2016, 4ª. edição). Nancy, valendo-se dos saberes da tradição filosófica (menciona Spinoza, 

Descartes na sua reflexão, além de uma linguagem muito próxima da fenomenologia, bem como, de textos que 

remetem ao pensamento japonês), da psicologia, da teologia, de algum modo, apresenta as diferentes maneiras de 

viver o corpo. (NANCY, Jean-Luc. Corpus. Madrid: Arena Libros S.L., 2003). Sem pretender construir um 

discurso sobre o corpo, ao tratar da disciplina presente no sistema carcerário, bem como, nas escolas, indústrias e 

hospitais, Foucault acaba por mostrar a relação da eficiência da disciplina com o controle do corpo, em particular, 

como ela se torna mais eficiente na modernidade com o que chama de vigilância, normalização que, adestrando os 

corpos, cria o homem e a mulher ideias para a modernidade que chama de corpos dóceis. (FOUCAULT, Michel. 

Vigiar e Punir – História da violência nas prisões. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, 35ª.edição). Com base na obra 

de Foucault, Courtine constrói uma reflexão sobre o corpo que inclui, desde o filósofo de referência, uma análise 

da relação com o corpo na sociedade norte americana, especialmente, a partir das imagens feitas no presídio do 

Iraque Abou Ghraib, em 2003. Tratará do que chama de exibição do anormal, do voyeurismo para indicar o modo 

como entendemos, controlamos, vivemos o corpo na contemporaneidade. (COURTINE, Jean-Jacques. Decifrar o 

corpo – pensar com Foucault. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013). Andrieu, já no prefácio de seu livro apresenta uma 

lista de autores que trataram do corpo e como a compreensão do corpo se desdobrou em revoluções, políticas 

sociais, ênfase no esporte, entre outros tantos aspectos. No seu texto, em particular, tratará do que seria uma nova 

filosofia do corpo, um novo modo de compreende-lo: não mais separado do mundo, mas um corpo-mundo. A 

herança fenomenológica fica evidenciada com a menção a uma obra de Merleau-Ponty, para citar apenas este, mas 

as referências mostram os diferentes lugares teóricos (existencialismo, psicanálise, etc) utilizados para a 

construção do texto. (ANDRIEU, Bernard. A nova filosofia do corpo. Lisboa: Instituto Piaget, s/d). Fontanella 

tratará do corpo de diferentes perspectivas incluindo a relação do corpo com a educação e de diferentes lugares 
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sobre o corpo para além, talvez seja melhor dizer aquém, dos reducionismos da ciência11, da 

psicologia e da própria filosofia12. Trata-se de compreender, pensar, falar sobre o corpo como 

                                                             
teóricos, em particular a reflexão de Merleau-Ponty sobre o corpo. (FONTANELLA, Francisco Cock. O corpo no 

limiar da subjetividade. Piracicaba: Editora Unimep, 1995). Couto apresenta uma reflexão sobre o corpo para 

tratar do que chama de “atual valorização do corpo humano e da sua intensa exploração comercial”. Considera, 

em sua análise, as questões ligadas à sexualidade, à tecnologia, à medicalização e à educação, entre outros aspectos. 

(COUTO, Edvaldo Souza. Corpos voláteis, corpos perfeitos – estudos sobre estéticas, pedagogias e políticas 

do pós-humano. Salvador: Edufba, 2012). Os mesmos temas e problemas reaparecem em outro livro organizado 

por Couto e Goellner (COUTO, E. S.; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). O triunfo do corpo - polêmicas 

contemporâneas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012). Refletindo sobre a educação física escolar tenho o texto de Daolio. 

Valendo-se da antropologia social, da compreensão de motricidade, sob inspiração da obra de Manuel Sergio, se 

volta para o papel docente, em particular, a experiência dos que se envolveram com a educação escolar pública. 

(DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas, SP: Papirus, 2010, 15ª. Edição). Na tentativa de verificar 

como os saberes dos corpos se expressam nas festas populares baianas Castro Jr. organizou um livro que reúne 

pesquisadores, todos eles ligados à Educação Física, que tratarão da vivência do corpo nas festas e como isto é 

lugar ambíguo de reprodução/resistência cultural, religiosa, entre outros aspectos. (CASTRO JR., Luís Vitor. Festa 

e Corpo – as expressões artísticas e culturais nas festas populares baianas. Salvador: Edufba, 2014). Tecendo 

elementos da filosofia, da teologia, da linguagem Lima Jr. constrói um discurso poético sobre o corpo que nomeia 

como “corpoética”. (LIMA JR., José. Corpoética: um passeio pela palavra. Campinas, SP: Texto e Textura, 

2013). Soares é a organizadora de um livro que reúne as reflexões de um Colóquio Internacional, realizado na 

Unicamp, sobre as pesquisas sobre o corpo, as práticas corporais e nos seus desdobramentos sobre o que se chama 

educação do corpo. Os autores vêm de diferentes áreas do conhecimento: educação física, história, educação, entre 

outras. (SORARES, Carmen. Pesquisa sobre o corpo: ciências humanas e educação. Campinas, SP: Autores 

Associados; São Paulo: Fapesp, 2007). Sob a inspiração da teoria de C. G. Jung, Penna constrói uma reflexão sobre 

a relação entre a corporalidade e a psique feminina. (PENNA, Lucy, Corpo sofrido e mal-amado. São Paulo: 

Summus, 1989). Publicados pela Universidade Metodista aponto apenas dois textos. Um deles, organizado por 

Almeida, apresentará diferentes olhares e discursos sobre o corpo e suas tramas éticas, políticas e educacionais. 

(ALMEIDA, Danilo Di Manno. Corpo em ética: perspectivas. São Bernardo do Campo: Umesp, 2002). 

Reunindo as reflexões de evento realizado na Universidade pelo Grupo de Pesquisa em Fenomenologia e Ciências 

– Fenpec em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicologia Humanista e Existencial – Sobraphe, encontramos 

diferentes reflexões sobre o corpo sob a inspiração da fenomenologia, em especial, mas também, da psicologia e 

outras áreas do conhecimento. (CASTRO, Dagmar Silva Pinto de; PICCINO, Josefina Daniel; JOSGRILBERG, 

Rui de Souza; GOTO, Tommy Akira. Corpo e existência. São Bernardo do Campo: Umesp: Fenpec, 2003). 

Seguramente que esta lista serve apenas para ilustrar a multiplicidade de discursos sobre o corpo e dos muitos 

lugares teóricos a partir dos quais se pode fazê-lo. Uma busca no portal Scielo (www.scielo.br), utilizando a palavra 

“corporeidade” encontro trinta e cinco artigos das áreas da educação física, psicologia, administração, sociologia, 

pedagogia, medicina sobre o corpo. Utilizando como chave de pesquisa a palavra “corpo” a busca identifica 

oitocentos e quarenta artigos, igualmente, produzidos de diferentes áreas, incluindo agora as artes. No Portal de 

Periódicos da Capes, utilizando-se as mesmas palavras encontramos, respectivamente, duzentos e setenta e duas 

publicações e quarenta e um mil, duzentas e vinte e nove resultados para a palavra “corpo”. 
11 O discurso do filósofo sobre a ciência não pretende o aniquilamento dela, mas apenas indicar o sentido 

existencial que há nos fenômenos descritos e analisados pela ciência. Isso fica explícito no modo como Merleau-

Ponty se apropria da pesquisa do neuropsiquiatria Kurt Goldstein que recusava a distância entre ciência e filosofia. 

Essa reflexão trata, ainda da psicologia da forma e como Merleau-Ponty reconhece nela a unidade que defende 

entre o corpo e o ser no mundo, mas também apresenta a crítica do filósofo ao fato de que a Gestalt ainda admite 

a lógica da causalidade. Cf. SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. A estrutura do sentido: Goldstein e 

Merleau-Ponty. Trans/Form/Ação, Marília, v. 35, n. 3, p. 133-156, dezembro de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732012000300008&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732012000300008. O livro que segue faz uma 

aproximação entre a Gestalt e a fenomenologia, o que colabora para a compreensão da presença daquela no 

pensamento de Merleau-Ponty, embora não seja uma estrita análise de como esse filósofo trata a teoria das formas. 

Cf. MÜLLER-GRANZOTTO, M.J.; MÜLLER-GRANZOTTO, R.L. Fenomenologia e Gestalt-terapia. São 

Paulo: Summus, 2007. 
12 É evidente, na obra que nessa reflexão analiso, a oposição ao pensamento de Descartes sobre a razão em sua 

relação com o corpo e o mundo, bem como o seu desdobramento no pensamento moderno e contemporâneo. A 

reflexão que segue apresenta, também, a importância da noção de corpo próprio em Merleau-Ponty, bem como, as 

nuances que assume em obras posteriores do filósofo que aqui não tratarei. Indicará por exemplo como o filósofo 

http://www.scielo.br/
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732012000300008


- 26 - 
 

o nascedouro mesmo do que se diz sobre o corpo, seus modos de ser, de viver. Trata-se de 

reconhecer que “a fala sobre o corpo é uma fala-no-corpo sobre o corpo”. (ALMEIDA, p. 27, 

2001) Fala sobre o corpo que procura descrever e, de algum modo decifrar, a unidade inacabada 

da experiência do corpo e, por isto mesmo, sempre aberta a outras palavras sobre o corpo na 

sua dança no mundo. “Eu é a mais secreta palavra e a mais sagrada” (2007b, p. 36), escreve 

Adélia Prado, o que bem se aplica ao que aqui tratarei sobre o corpo: de algum modo ele 

permanece mistério para nós mesmos. 

Além desta palavra sobre o corpo denominada corpo próprio, colhida da perspectiva 

filosófico fenomenológica, valho-me, também, do modo como o corpo se apresenta na obra de 

Adélia Prado, nas suas prosas e poemas. E pelo mesmo motivo acima indicado: o corpo é dito, 

celebrado na trama do viver, desde o mundo e sua inevitável relação com a fé, com a enchente, 

com a escola, com a velhice, com a sexualidade, com as diferenças de gênero, com a política, 

com a educação entre tantas outras experiências do corpo no lugar de onde não pode se apartar, 

o cotidiano. “(...) de si mesmo não se pode sair” (2011, p. 60), escreve Adélia Prado. 

Por isto mesmo, as palavras sobre o corpo próprio serão trançadas com as palavras do 

corpo na poesia, visando olhar a experiência educativa, de modo específico, a formação para a 

docência. Sigo perseguindo a compreensão do sentido de uma educação que tenha como ponto 

de partida e chegada o corpo, a experiência de constituir-se corpo próprio. 

 

2.1. Corpo[própriopoético]. 

 

No poema “Resumo”, do livro Bagagem, Adélia Prado me dá o mote para este início. 

Referindo-se ao viver de uma mulher escreve: “aceitou ser dispensável” (2012, p. 13) Longe de 

indicar recusa pelo viver, o poema parece apontar para uma vida que seguia o seu fluxo, que 

deixou as suas marcas na casa e reconhece a sua finitude, sem aceitar a condição de ser tratada 

como útil, à semelhança de um objeto. Este não dá “o ar de sua graça” (p. 13). 

Diz a poeta: 

                                                             
passa a usar carne. Essa reflexão aproxima o pensamento de Merleau-Ponty com o pensamento antropológico de 

Marcel Mauss. Cf. DAOLIO, Jocimar; RIGONI, Ana Carolina Capellini; ROBLE, Odilon José. Corporeidade: o 

legado de Marcel Mauss e Maurice Merleau-Ponty. Pro-Posições, Campinas, v. 23, n. 3, p. 179-193, dezembro de 

2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73072012000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

73072012000300011. 
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Gerou os filhos, os netos, 

deu à casa o ar de sua graça 

e vai morrer de câncer. 

O modo como pousa a cabeça para um retrato 

é o da que, afinal, aceitou ser dispensável. 

Espera, sem uivos, a campa, a tampa, a inscrição: 

1906-1970 

Saudade dos seus, Leonora. (p. 13) 

 

O existir dos corpos não está determinado pela utilidade. Esta existência é a 

possibilidade mesma dos filhos, dos netos, da casa com graça, de um certo jeito de se apresentar 

no retrato e de lidar com a morte que se avizinha. É ela a recusa de reduzir o existir ao que é 

necessário13 e a aceitação de se envolver com amplidão da experiência de viver que transborda 

de sentido. “Meu avô chama de rosa doida o pé de rosa vermelha que dá o ano inteiro sem parar. 

A vida é sem parar, a vida inteira, a vida doida, a mão de pilão socando.” (PRADO, 2006, p. 

23) E mais adiante, na mesma prosa, a poeta afirma: 

 

Meu corpo é muito satisfeito, considerado em si mesmo; já minha alma, às 

vezes, tira a roupa e fica feito árabe na direção de Meca, pondo e tirando a 

cabeça do chão sem entender as pantufas. Pra aquela de São Francisco nu, 

leprado de ferida e quase cego falando com os irmãos: ‘me ajuda aqui, gente, 

amolga um pouco meu corpo pra eu cantar melhor’, pra essa, eu tiro o chapéu. 

Sabe o que fazia agora, se pudesse? Sentava no barranco, atolava o pé na areia 

e ficava lá, à toa, espiando o dedão. Essa mísera coisa eu não posso fazer, eu 

que tenho casa de laje e dois diplomas. (p. 23-24) 

 

O corpo deseja o que tem significado existencial (atolar o pé na areia) recusando-se 

encerrar o seu existir ao que é necessário (cuidar da casa e viver por causa dos diplomas). A 

alma, que põe o corpo a dançar, o corpo que deseja alívio para os incômodos para que possa 

                                                             
13 Rubem Alves escreveu um pequeno texto, desde as ideias da psicanálise, da filosofia, da teologia e da poesia 

(menciona Unamuno e Fernando Pessoa, entre outros), sobre como a experiência humana é movida por aquilo que 

não existe, que não possui a realidade atribuída aos objetos, às coisas do mundo. Invocamos, para viver, o socorro 

das coisas que não existem, o que aponta para a corajosa condição de ser dispensável, de escapar da ânsia de 

reconhecer-se pela utilidade do viver. Estas ideias estão disponíveis em dois textos diferentes, que usam os mesmos 

referenciais. O primeiro está depositado num site do Uol denominado Aprendiz que não recebe mais atualizações: 

http://www2.uol.com.br/aprendiz/colunas/ralves/id060204.shtml (último acesso: janeiro de 2017). O segundo está 

no endereço que segue: http://www2.uol.com.br/aprendiz/colunas/ralves/id060204.shtml (último acesso: janeiro 

de 2017) 

http://www2.uol.com.br/aprendiz/colunas/ralves/id060204.shtml
http://www2.uol.com.br/aprendiz/colunas/ralves/id060204.shtml
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cantar é a expressão do corpo vivo. Corpo que se vai sabendo corpo nas afetações, nas paixões 

da caminhada, tal como escreve Adélia Prado: 

 

Descobri e contei a Pedro: o corpo é humilde, o corpo é muito humilde. Ainda 

escrevo uma tese que parecerá marota: de como são bons e agradáveis os gases 

e odores do corpo e de como todos nos deleitamos com eles sem ousar 

confessá-lo. Ora, o que é o corpo? Necessitarei de quantas paixões para 

amansar meu orgulho e me deixar ver de frente, de costas, de quatro, comendo, 

descomendo, sem turvar meus olhos? Para isto caminho. Alguém me ensinará. 

Uma paixão, uma grande paixão me tornará de tal forma que tanto se me dará 

ser... (1992, p. 38) 

 

Este é o ponto de partida do filósofo para a construção do seu discurso sobre o corpo. 

No prefácio do livro Fenomenologia14 da Percepção15 apresenta os elementos fundamentais 

sobre os quais se assentarão toda a argumentação sobre o corpo. Depois de apresentar alguns 

esclarecimentos sobre o que seja a fenomenologia16, da sua tarefa primeira de descrever e não 

                                                             
14 É preciso reconhecer que, como qualquer outra perspectiva filosófica, a fenomenologia enfrenta objeções ao seu 

modo de tratar os temas tradicionais da filosofia. Rezende indica que a linguagem pura que a tradição filosófica 

persegue resulta em uma “uma assepsia da linguagem e do pensamento filosófico que acaba por retirar-lhes a vida 

e o confronto com a realidade.” (FORGUIERI, 1984p. 38) O autor, com outros filósofos, recorda que o pensar 

sempre se refere a alguma coisa o que faz da fenomenologia não uma impossibilidade, mas o modo mesmo de 

realizar o projeto filosófico. Capalbo afirma a condição metodológica da fenomenologia e concomitantemente o 

seu estatuto como filosofia, especialmente quando indica o aspecto intuitivo e hermenêutico da fenomenologia. 

Cf. CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e Ciências Humanas. São Paulo: Ideias e Letras, 2008, p. 41-59. As 

objeções à fenomenologia publicadas, segundo Rezende em abril de 1982, na Revista Manuscrito, da Unicamp, 

não são uma questão local. Também fora do Brasil se apresenta a impossibilidade da fenomenologia, tal como 

posto no livro que segue, para citar apenas um exemplo: ALLIEZ, Éric. Da impossibilidade da fenomenologia – 

Sobre a filosofia francesa contemporânea. São Paulo: Editora 34, 1996. 
15 A reflexão que segue aponta a centralidade da percepção, de modo preciso, da percepção do corpo próprio na 

obra de Merleau-Ponty. Cf. VERISSIMO, Danilo Saretta. Considerações sobre a corporeidade e percepção no 

último Merleau-Ponty. Estud. Psicol. (Natal), Natal, v. 18, n. 4, p. 599-607, Dez. 2013. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2013000400007&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2013000400007. Bonomi também apresenta 

boa compreensão do sentido da percepção e da linguagem na obra de Merleau-Ponty. Sobre a primeira dirá que “o 

percebido não se dá nunca em si mesmo, mas em um contexto relacional” (1974, p. 09), como indicarei mais 

adiante. As considerações sobre a percepção conduzem à questão do sentido e do sentir, que tratarei junto da noção 

mundo vivido, e desemboca na linguagem que, como mostrarei, aponta para uma experiência de sentido. Cf. 

BONOMI, Andrea. Fenomenologia e estruturalismo. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
16 A reflexão apresenta esclarecimentos ao modo como Merleau-Ponty compreende a fenomenologia, tratando da 

definição apresentada pelo filósofo no prefácio da obra Fenomenologia da Percepção. Essa reflexão se ocupa em 

dizer que a indefinição de Husserl é o que sustentaria a tentativa de definição de Merleau-Ponty. Não se trata de 

uma problematização de Husserl, mas de reconhecer que a importância da fenomenologia exigia que ela fosse 

explicada de modo a realçar como ela se difere das demais filosofias. Cf. PERIUS, Cristiano. A definição da 

fenomenologia: Merleau-Ponty leitor de Husserl. Trans/Form/Ação, Marília, v. 35, n. 1, p. 137-146, abril de 

2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

31732012000100009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

31732012000100009. Forghieri, ao caracterizar a fenomenologia, afirma que ela não é um conjunto de 

ensinamentos, mas um método que pretende chegar ao fenômeno (1984, p. 15). Embora se possa argumentar 

facilmente em defesa dessa afirmação quando, por exemplo, o próprio Merleau-Ponty, no parágrafos iniciais do 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2013000400007
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de explicar, de mencionar o importante procedimento fenomenológico de voltar às coisas 

mesmas17 (1999, p. 01-03), o filósofo faz duas afirmações basilares para a noção corpo próprio. 

A primeira: 

 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 

determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu não posso pensar-me como 

uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da 

sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. (p. 03) 

 

 Fica posto, desde o início, que a compreensão das ciências18, em particular, aquela que 

se constituiu desde a lógica de causalidades, se apresenta insuficiente para dizer o corpo. 

 

A natureza obedece e é feliz, 

a natureza só faz sua própria vontade, não esborda de Deus. 

Mas eu o que sou? (PRADO, 2007a, p. 32) 

 

A experiência do corpo próprio convive com o que Adélia Prado chama de onipresente susto 

ou ainda, fenomenologicamente imprecisa, a expressão causa remota referindo-se ao sentido 

que as situações vividas pelo corpo configuram. 

                                                             
prefácio da Fenomenologia da Percepção afirma que a fenomenologia é acessível a um método fenomenológico 

(1999, p. 02), é preciso ressaltar que o movimento fenomenológico que redescobre o corpo e o mundo da 

existência, na experiência vivida, encarnada, permite afirmar que a fenomenologia se constitui também como uma 

filosofia sobre o corpo, o mundo, a experiência, a vivência e tantos outros temas que se ligam à experiência 

perceptiva do corpo. 
17 Os livros que seguem são boas introduções sobre os principais temas de fenomenologia: DARTIGUES, André. 

O que é fenomenologia? São Paulo: Centauro, 2005 e, SOKOLOWSKI, Robert. Introdução à fenomenologia. 

São Paulo: Loyola, 2004. Capalbo apresenta uma boa síntese sobre a fenomenologia, tal como a concebeu Husserl. 

Cf. CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e Ciências Humanas. São Paulo: Ideias e Letras, 2008, p. 15-26. O texto 

de Capalbo se ocupa, ainda de mostrar as relações entre fenomenologia e as ciências humanas, em particular com 

a psicologia, a história e a educação. Também trata do uso do método fenomenológica por outras áreas das ciências 

humanas Josgrilberg, apresentando a experiência vivida no mundo como o elemento de convergência. Cf. 

JOSGRILBERG, Rui de Souza. O método fenomenológico e as ciências humanas. In: CASTRO, Dagmar S. P., 

ÁZAR, Fátima P., PICCINO, Josefina D., JOSGRILBERG, Rui de Souza. Fenomenologia e análise do existir. 

São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo: Sobraphe, 2000. 
18 Sobre o embate de Bergson e Merleau-Ponty com a ciência do século XIX e XX sobre a relação corpo e mente 

ou, de modo específico sobre as teses psicofisiológicas a respeito do corpo. O texto apresenta o campo fenomenal 

da fenomenologia, sobre o que tratarei mais adiante, como o modo de escapar das explicações materialistas ou 

causais a partir do funcionamento do sistema nervoso. Cf. VERISSIMO, Danilo Saretta; FURLAN, Reinaldo. 

Como críticas de Henri Bergson e de Maurice Merleau-Ponty aos enfoques materialistas do problema 

corpo-mente. Psicol. USP, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 193-208, Junho de 2009. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642009000200004&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642009000200004. 
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Passei mal por dois dias. Causa imediata, nenhuma, graças a Deus, causa 

remota, o de sempre, melhor, as de sempre: dorezinhas, aviso de angústia, 

raiva de quem está fazendo as coisas certas, como Teodoro, não estou 

aguentando. E mais, o onipresente susto, o paralisante medo rondando como 

um lobo com fome. (PRADO, 2007c, p. 109) 

 

 Nessa mesma obra, em outra prosa, Adélia Prado escreve de modo convergente com a 

maneira de Merleau-Ponty dizer o corpo, em particular, como não sendo o seu modo de viver 

resultante de causalidades, de hormônios e endorfinas. 

 

Muito oxigênio é perigoso, não é? Eu só repetia Deus, Deus, Deus, com medo 

de reduzir o que experimentava. Não duvido um instante, estava sendo 

consolada, o que acontecia, não era uma feliz conjunção de hormônios, nem 

derrame de endorfinas, estava sendo consolada por existir, existir era 

consolador. (p. 126) 

 

A poeta, de modo categórico afirma: “Neurônios não explicam anda.” (2011, p.25) 

Há na ciência, segundo a compreensão do filósofo, certa incapacidade de compreender 

a condição pré-lógica do corpo ou certa limitação, por recusar a vida antepredicativa do corpo. 

Por isto mesmo ele escreve, e eis a segunda afirmação: 

 

Eu não sou um “ser vivo” ou mesmo um “homem” ou mesmo “uma 

consciência”, com todos os caracteres que a zoologia, a anatomia social ou a 

psicologia indutiva reconhecem a esses produtos da natureza ou da história – 

eu sou a fonte absoluta; minha experiência não provém de meus 

antecedentes, de meu ambiente físico e social, ela caminha em direção a eles 

e os sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim (e portanto ser no único 

sentido que a palavra possa ter para mim) essa tradição que escolho retomar, 

ou este horizonte cuja distância em relação a mim desmoronaria, visto que ela 

não lhe pertence como uma propriedade, se eu não estivesse lá para percorrê-

la com o olhar. (p. 03-04; grifo meu) 

 

 O corpo é a fonte absoluta, o lugar onde a experiência de viver transcende qualquer 

situação que assume aparência de determinação, posto que o que se vive passa pelo crivo do 

próprio corpo, é apreendido com um sentido19, uma significação existencial. Como escreve 

                                                             
19 Embora, na obra que analiso nesta reflexão, Merleau-Ponty não faça uma explícita distinção, é adequado indicar 

que há diferença entre sentido e significado, tal como o indica Josgrilberg. O sentido aponta para uma experiência 
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Adélia Prado comemos arroz e feijão com um facho de luz. (2012, p. 115) Nada atinge o corpo 

sem que, de algum modo, seja fagocitado pelo sentido, por um certo valor de viver que o corpo 

confere ao que se vive, ao que afetou o corpo; sem que haja um “jeito próprio de puxar a camisa 

pela manga e limpar o nariz” (p. 126). Por isso mesmo, a poeta, em coro com o filósofo, recusa 

a determinação do jeito de ser do corpo, mesmo das experiências, vividas pelas crianças20. Seja 

o que for, o corpo sempre fibrilará de sentido, o corpo sempre será lugar onde as vivências se 

propagarão significativamente, como sugere Adélia Prado: 

 

Tanto faz 

funeral ou festim 

tudo é desejo 

o que percute em mim. 

Ó coração incansável à ressonância das coisas... (1987, p. 14) 

 

Mesmo que não se ignore a força dessas experiências no modo como as crianças vão forjando 

o seu existir, que elas deixem marcas profundas, não se admite que elas sejam absolutamente 

determinantes. É o que dirá o filósofo, ao fim das suas considerações sobre a sexualidade do 

corpo próprio: 

                                                             
do mundo, como aquele espantar-se com o mundo de que trata a tradição filosófica antiga. Este “sentir” o mundo, 

e os modos de viver que sustenta, são expressos nos significados das palavras, por exemplo, mas nunca esgotam 

o sentido para o qual apontam. Cf. JOSGRILBERG. Rui de Souza. Fenomenologia e Educação. In: LAUAND, 

Luiz Jean; JOSGRILBERG, Rui de Souza. Estudos em antropologia, religião e educação. São Paulo: Factash 

Editora; CEMOrOc -EDF-FEUSP, 2015, p. 11-13. O livro está disponível em: 

http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/EstudosIJeanRui2015.pdf. Último acesso: fevereiro de 2017. O significado, dirá 

Josgrilberg, “é o modo como o sentido é delimitado na língua” (2014, p. 20), enquanto o sentido tende à metáfora, 

a abertura, ao desdobramento do próprio sentido, “é a manifestação inesgotável da coisa mesma” (p. 22-23). Cf. 

JOSGRILBERG, Rui de Souza; LAUAND, Lus Jean. Estudos em antropologia e linguagem. São Paulo: Factash 

Editora; CEMOrOc -EDF-FEUSP, 2014, p. 19-25. Deste modo o sentido seria marcado por certa indeterminação 

enquanto o significado, nutrido pelo sentido, é uma tentativa de determinação deste. De uma perspectiva 

fenomenológica, portanto, o sentido é o campo maior de onde se tenta o encapsulamento do sentido pelo 

significado. Destaca Josgrilberg que mesmo na obra de Husserl as palavras sentido e significado nem sempre estão 

claramente postas, sendo, por vezes sendo tomadas como sinônimas. Cf. JOSGRILBERG, Rui de Souza. Sentido 

e significação: uma essencial distinção hermenêutica. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto. Religião e Linguagem: 

abordagens teóricas interdisciplinares. São Paulo: Paulus, 2015. Nessa reflexão reconheço esta distinção, mas não 

a utilizarei com rigor, posto que, de algum modo, a significação é uma modalidade do sentido. Embora, uma 

redução do sentido, ainda assim a significação, está comprometida com o sentido. É importante destacar desde já, 

um esclarecimento que Merleau-Ponty fará sobre o sentido, mais adiante em sua reflexão quando tratar do mundo 

vivido: o sentido não é uma operação que reuniria, por exemplo, o pensamento causal e a reflexão, mas aponta 

para uma capacidade de encontrar sentido para o ser sem que o referido sentido seja resultado de um trabalho 

intelectual, de uma operação constituinte, como diz o filósofo (1999, p. 292). Merleau-Ponty falará em dom natural 

que permite que o modo de ser do corpo próprio seja embrenhado de sentido. 
20 A intencionalidade das experiências infantis é tratada no texto que segue. Cf. FILHO, Ronaldo Manzi. Em torno 

do corpo próprio e sua imagem. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo (USP). Orientador: Dr. 

Vladimir Pinheiro Safatle. São Paulo, 2007, p. 75-78. 
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Tudo é contingência no homem, no sentido em que esta maneira humana de 

existir não está garantida a toda criança humana por alguma essência que ela 

teria recebido em seu nascimento, e em que ela deve constantemente refazer-

se nela através dos acasos do corpo objetivo. O homem é uma ideia histórica 

e não uma espécie natural. Em outros termos, não há na existência humana 

nenhuma posse incondicionada e, todavia, nenhum atributo fortuito. (...) Tudo 

aquilo que nós somos, nós o somos sobre a base de uma situação de fato que 

fazemos nossa, e que transformamos sem cessar por uma espécie de 

regulagem que nunca é uma liberdade incondicionada. (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 236) 

 

Por isso o batismo do corpo é inútil, como dirá Adélia Prado, como quem indica que 

nem mesmo Deus pretende mudar ou controlar o corpo, posto que Ele o imita: o corpo cumprirá 

sua própria “lei” (1987, p. 22). Por isso mesmo arando o terreno do nosso viver outros sentidos 

de viver brotam. Temos que perdoar, envolvermo-nos com o mundo de outras perspectivas 

significativas, pois nisso reside a salvação do corpo, de não ser reduzido às circunstâncias, às 

condições objetivas, ao umbigo mal curado. Diz Adélia Prado: 

 

Nem mesmo Rebeca me tirou do prumo com o recorrente ‘o que se sofre na 

infância deixa um buraco difícil de encher’. Difícil, não impossível. E quanto 

a enchê-lo é tarefa do lesado. Parece injusto, mas não é, Jó aprendeu a 

duríssimo preço, mas arou seu terreno. Senão poderíamos, a humanidade toda, 

parar com tudo e dar caça a Adão, porque atrás de um buraco vem outro mais 

negro e maior, engolidor de galáxias, minha filha. Tenho que perdoar minha 

mãe deste umbigo mal curado, é meu único e definitivo momento como ser 

humano, minha chance de salvação. (PRADO, 2007c, p. 96) 

 

É o corpo que faz com que as coisas do mundo adquiram um sentido para o próprio 

corpo; é ele quem sustenta a configuração deste ambiente e amplia o seu modo de ser pela 

própria condição corporal de ampliar os horizontes21 do mundo22 que se vive. Por isso escreve 

a poeta: “(...) todo mal, mesmo o torcicolo, deve ser resolvido no espaço da transcendência.” 

                                                             
21 O uso da palavra horizonte ou da expressão horizonte de sentido e outras que Merleau-Ponty utiliza, como arco 

intencional, definitivamente não apontam para uma fuga da experiência do corpo; para uma possibilidade de 

desligar-se do corpo e do mundo. Elas são justamente a afirmação da possibilidade de ampliação da experiência 

do corpo próprio, do mundo das vivências do corpo. Cf. JOSGRILBERG, Rui de Souza. Horizonte hermenêutico 

e filosofia da educação. Disponível em: http://www.cogeime.org.br/revista/cap0816.pdf. Último acesso: fevereiro 

de 2017. 
22 Mais adiante tratarei do mundo vivido, embora reconheça que fazer justiça à obra do filósofo implicaria tratar 

junto corpo próprio e mundo vivido. Retomarei esta condição quando apresentar as intuições sobre corpo, mundo 

e educação. 
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(2007, p. 112) Apesar dos vaticínios, das rezas, das rendas, das bendições, aquilo que se é 

decorre da viagem que se faz ao redor de si mesmo. 

 

Era rosa, era malva, era leite, 

as amigas de minha mãe vaticinando: 

vai ser muito feliz, vai ser famosa. 

Eram rendas, pano branco, estrela dalva, 

benza-te a cruz, no ouvido, na testa. 

Sobre tua boca e teus olhos 

o nome da Trindade te proteja. 

Em ponto de marca no vestidinho: navios. 

Todos à vela. A viagem que eu faria 

em roda de mim. (PRADO, 1978, p. 26) 

 

Escreve, ainda, Adélia Prado: 

 

Uma ocasião, 

meu pai pintou a casa toda 

de alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

como ele mesmo dizia, 

constantemente amanhecendo. (2012, p. 36) 

 

 À casa, edificação que já se configura como parte do modo de ser do corpo, conferimos 

um significado que não lhe é próprio: uma casa que amanhece constantemente. Até mesmo a 

vivência religiosa é uma experiência do corpo, do modo como o corpo a apreende 

significativamente. “Quando eu fico normal o reino do céu não dá os sobressaltos, dá só gosto 

e alegria.” (2012, p. 61) Merleau-Ponty reconhecerá isso quando tratar da noção mundo vivido 

(1999, p. 286). Diz mais Adélia Prado: 

 

O que há de mais sensual? 

Os monges no cantochão. 

Espalmo como só pode fazê-lo 

uma flor aberta, 

desperta a espumilha-rosa 

contra o melancólico e o cinza. 

“Um dia veremos a Deus com nossa carne.” 

Nem é o espírito quem sabe, 

é o corpo mesmo, 

o ouvido, 

o canal lacrimal, 
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o peito aprendendo: 

respirar é difícil. (1978, p. 101) 

 

O corpo como lugar da experiência religiosa é dita pela poeta, também, deste modo: 

 

Corpo é fora de série. Veja se estou errada: eu amo a Deus em espírito é com 

meu corpo, porque quem levita é ele, é ele quem fica extático na montanha 

sagrada e recebe os estigmas e as tábuas da lei. (2006, p. 82) 

 

 E diz mais: “Eu acho que o homem é religioso como é bípede.” (2006, p. 50) Em outra 

obra afirma que Deus se chama e se sacia pelo corpo; Deus nasce da nossa carne. (1987, p. 38-

39) Ele é descoberto no corpo: 

 

Que faço agora que Vos descubro em silêncio, 

mas, dentro de mim, em meus ossos, 

vertiginosa doçura? (1987, p. 43) 

 

Para ver Deus treina-se olhando o corpo: 

 

Como quem treina para ver a Deus, 

olho a curva do lábio, a testa, 

o nariz afrontoso. (1987, p. 50) 

 

A poeta Adélia Prado, numa de suas prosas, trata da injustiça social, do jejum, da fome, 

em particular, do modo de lidar com a comida. Numa parte do texto escreve sobre o corpo com 

a mesma radicalidade que o filósofo: 

 

Fome nunca passei, não, quero dizer, acho que não. Tenho umas lembranças 

antigas de eu comendo farofa de jiló, hora e pouco depois do almoço, 

arrombando lata de leite em pó, do menino que a mãe criava, lembro eu 

lembrando de pão com manteiga, a mãe fritando dois ovos só pra mim. Com 

a boca entendendo de tudo, capim, feijão cru, milho, talo de couve, a parte de 

dentro da casca das bananas e certas partes do frango, de menor cartaz. Sei 

gosto de sapólio, de papel de embrulho. Mas sou feito uma cabra, muito 

asseada. Acho ótima a maneira de Jesus se comunicar: “Este é meu corpo, 

comei-o; este é meu sangue, bebei-o”. Confesso: ficar sem comer eu fico e 

aguento, quatro dias já fiquei, por penitência, por vaidade. Comer pouco, não. 
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É me crucificar com prego rombudo. Me dá nervoso, maldade, parecendo que 

me fecharam numa masmorra e o dia ficou lá fora com sol e passarinho, sem 

eu aproveitar”. (2006, p. 19-20) 

 

 É desde o corpo que se constrói entendimento de si mesmo, que se dá às sensações e 

demandas do corpo um sentido: “(...) porque o que se sente adianta-se ao que se sabe. Os afetos 

dos sonhos nos ensinam” (2007c, p. 135). É o corpo se envolvendo com a possibilidade de ser 

de outros modos, de macerar os próprios modos de ser e dar-lhes novas configurações, de fazer 

das experiências de viver uma pasta que, colocada sobre o corpo cura e transforma: o que antes 

feria, ressignificado, vira remédio. 

 

O amor me fere é debaixo do braço, 

de um vão entre as costelas. 

Atinge meu coração é por esta via inclinada. 

Eu ponho o amor no pilão com cinza 

e grão de roxo e soco. Macero ele, 

faço dele cataplasma 

e ponho sobre a ferida. (2012, p. 83) 

 

A vivência do corpo a todo instante enfrenta a pergunta “em que direção se vai?” 

(PRADO, 1978, p. 36) e a resposta para o sentido do viver é posta e respondida fazendo a barba, 

“aparando as unhas, em nem sempre escolhidas horas” (p. 36). Sentido que confere vivacidade 

ao vestido, que permanece vivo no riso da criança que sorri de alegria por ele. 

 

Às vezes levanto de madrugada, com sede, 

flocos de sonho pegados na minha roupa, 

vou olhar os meninos na suas camas. 

O que nestas horas mais sei é: morre-se. 

Incomoda-me não ter inventado este dizer lindíssimo: 

“ao amiudar dos galos”. Os meninos ressonam. 

Com nitidez perfeita, os fragmentos: 

as mãos do morto cruzadas, a pequena ferida no dorso. 

A menina que durante o dia desejou um vestido 

está dormindo esquecida e isto é triste demais 

porque ela falou comigo: “Acho que fica melhor com babado” 

e riu meio sorriso, embaraçada por tamanha alegria. 

Como é possível que a nós, mortais, se aumente o brilho nos olhos 

porque o vestido é azul e tem um laço? 

Eu bebo a água e é uma água amarga 

e acho o sexo frágil, mesmo o sexo do homem. (1978, p. 39) 
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Sentido que resulta dessa força do corpo próprio de entender-se na vivência significativa 

com as coisas. 

 

E eu entendo comprido 

o comovente esforço da humanidade 

que faz roupa nova para ir na festa, 

o prato esmaltado onde ela ama comer, 

um prato fundo verde imenso mar cheio de estórias. (p. 105) 

 

A experiência do corpo que apropria de si é a do sentido que enche o olhar de uma 

criança de alegria porque o vestido é azul com um laço. Com a boca, com o corpo, a comida 

assume um sentido religioso (acho ótima a maneira de Jesus se comunicar), diz algo sobre o 

modo mesmo como nos portamos no mundo (comer pouco não; me dá nervoso), entre tantos 

outros cenários que se configuram na vivência do corpo enquanto se apropria de si. As 

recordações da infância apontam para as vivências do corpo e o sentido que agora elas têm 

enquanto se medita novamente sobre a fome, a comida, o jejum e o convite do Cristo para 

comer. 

 Com a boca entendendo de tudo, eu sou a fonte absoluta são afirmações poético 

filosóficas sobre o corpo que apontam para o modo próprio de ser do corpo, de dar ao seu 

movimento sobre o mundo um sentido. O comer, a fome, o jejum, a religião, a condição social23, 

                                                             
23 Não há ingenuidade em achar que dar um sentido outro para a fome, para a desigualdade social, entre tantas 

outras situações objetivas com as quais vive o corpo, será suficiente para eliminá-las. Não se deve confundir o 

sentido com um certo otimismo diante da realidade. Todavia, o modo como o corpo apreender tais situações 

apontará o modo mesmo como ele lidará com elas. Deste modo, para aqueles que são assolados pela fome, mas 

que a percebem como desigualdade, como desumanidade, resistirão a tudo o que sustenta esta penúria. Mas, diante 

da mesma miséria e injustiça existirá quem apreenda esta situação como consequência de suas próprias escolhas, 

talvez como castigo, ou como uma situação instransponível e que, por isto mesmo, precisa ser aceita tacitamente. 

E enquanto este modo de apreender esta situação de miséria não for percebida de outro modo, o corpo destes que 

sofrem a fome, talvez, não se engajarão na construção de outro mundo. O modo como o corpo sente o mundo 

estabelece o modo como se relacionará com a referida condição social. Se o sentido dado ao mundo será suficiente 

para, objetivamente, transformar as condições de vida concreta dos corpos é algo que não se pode garantir. 

Seguramente, é isto que move o corpo na construção de outros “êthos”, o que bem o testemunha, à título de 

exemplo, a luta para romper com as desigualdades de gênero. Esta luta não se refere apenas a uma transformação 

do masculino, mas também, do modo como o corpo feminino significa e reinventa a sua presença, a sua existência 

no mundo. É a ampliação do modo de ser do corpo da mulher que abre a possibilidade de outras palavras, éticas, 

normas sobre e para a vivência dos corpos de mulheres e homens. E, ao mesmo tempo, a experiência de ser corpo 

masculino vai sendo desafiada a romper com os sentidos de ser masculino, sedimentados na cultura, em benefício 

de outros modos de ser. Não é sem razão que na prosa 26 Adélia Prado escreve: “Tenho tanta vergonha de ser 

feminista, só por causa dos homens é que eu sou, porque gosto deles demais. Homem é tão fraquinho, às vezes ser 

tão forte me cansa, em enfara e eu brinco assim: na outra encarnação quero vir homem. É brincadeira mesmo, 

porque não sou espírita e a metempsicose me dá mais canseira ainda”. (2016, p. 86) Que se realce: romper com a 

desigualdade de gênero não é responsabilidade exclusiva da mulher, mas de qualquer humano que tenha gosto 

pelo respeito, pela liberdade, que compreendeu com radicalidade o direito à paridade, que deve haver entre homens 

e mulheres, no gozo do viver. Todavia, é preciso sublinhar que os corpos das tantas mulheres que se envolveram 
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cultural, intelectual, a influência dos familiares e amigos, a própria condição física24 não são 

elementos determinantes do modo como o corpo viverá, mas, transformados por ele num estilo 

de viver, num modo próprio de ser corpo na medida que estas situações todas são insufladas de 

existência pelo existir do corpo. O corpo sente o mundo tal como degusta os alimentos ou, como 

diz a poeta “Como se sente o gosto da comida eu senti o que falavam...” (2012, p.15) As 

palavras, as coisas, o mundo são apossados pelo corpo numa configuração de viver que lhe é 

próprio e, ao mesmo tempo, provisória. “As palavras só contam o que se sabe” (p. 38), o que 

se saboreou no viver do corpo. 

 Ainda no prefácio mencionado, o filósofo reafirma a radicalidade do corpo, quando 

indica que a história e todas as explicações que construímos são decorrentes da experiência do 

corpo. Diz o filósofo: 

 

É verdade, como diz Marx, que a história não anda com a cabeça, mas também 

é verdade que ela não pensa com os pés. Ou, antes, nós não devemos ocupar-

nos nem de sua “cabeça”, nem de seus “pés”, mas de seu corpo. Todas as 

explicações econômicas, psicológicas de uma doutrina são verdadeiras, já que 

o pensador pensa sempre a partir daquilo que ele é. (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 17) 

 

 Isso talvez explique a recusa da poeta em contar histórias: elas precisam ser vividas ou 

é preciso reconhecer que a história se sustenta num vivido. 

 

Não quero contar histórias, 

porque história é excremento do tempo. (1987, p. 20) 

 

 E “o que aquilo que se é”, é um mistério profundo, como defende a poeta, posto que há 

um “eu não sei” na vivência do corpo próprio, solo para germinar outros sentidos. Podemos ser 

de muitos modos, organizar o nosso viver em diferentes direções. Diz a Adélia Prado: 

                                                             
em dar novo sentido ao modo de ser mulher seguem colaborando para que corpos masculinos o sejam de outros 

modos. 
24 Merleau-Ponty, na primeira e segunda parte do livro Fenomenologia da Percepção apresenta exemplos de como 

a condição física não é impedimento para a significação do corpo e do mundo. Aliás, acaba por realçar que este é 

o movimento próprio do corpo. É assim quando, ao tratar do corpo próprio se refere aos mutilados de guerra e a 

experiência do membro fantasma, quando trata da afasia e, ao discorrer sobre o mundo percebido, se referir à 

esquizofrenia, à alucinação e ao alcoólatra. Mesmo que tais condições transtornem o corpo e a relação com o 

mundo, ele ainda vive sobre uma certa experiência de mundo, num certo sentido, o que melhor indicarei quando 

discorrer sobre o mundo vivido ou percebido. 
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A maravilha dá de três cores: 

branca, lilás e amarela, 

seu outro nome é bonina. 

Eu sou de três jeitos: 

alegre, triste e mofina, 

meu outro nome eu não sei. 

Ó mistério profundo! 

Ó amor! (1978, p. 27) 

 

 A deliberada ignorância disto implica na renúncia, como já indiquei, daquilo mesmo 

que sustenta as explicações, as palavras sobre o corpo e o seu caminhar no mundo. “Explicação 

é para o corpo do morto, de sua alma eu sei” (PRADO, 2012, p.25). Ela é alimentada pelo corpo 

vivo e o esquecimento disto transforma a explicação numa referência ao que não foi ou não é, 

ao que não se viveu ou não vive: como se a explicação tivesse sua origem num corpo morto. 

Há uma dimensão da vivência do corpo que seguirá escorregadia à explicação. É o “susto 

pênsil” que faz do homem e a sua flauta algo mais profundo que boca, mão e flauta, que 

transforma o viver do corpo e se fica dócil, sábia. 

 

Para o homem com a flauta, 

sua boca e mãos, 

eu fico calada. 

Me viro em dócil, 

sábia de fazer com veludos 

uma caixa. 

O homem com a flauta 

é meu susto pênsil 

que nunca vou explicar, 

porque flauta é flauta, 

boca é boca, 

mão é mão. 

Como os ratos da fábula eu o sigo 

Roendo inroível amor. 

O homem com a flauta existe? (2012, p. 85) 

 

A experiência do corpo próprio é antes vivida, de onde decorre a insistência 

fenomenológica de descrição do mundo, antes de qualquer explicação; de retorno às coisas 

mesmas, não como quem está seguro de que o pensamento encontrará algo atrás do aparente, 

mas por um reconhecimento de uma condição de radicalidade pretendida pela reflexão 
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fenomenológica: “(...) a consciência de sua própria dependência em relação a uma vida 

irrefletida que é sua situação inicial, constante e final.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 11) 

 Diz Adélia Prado, quando trata de uma pessoa, que de tão cansada quer dormir e nem 

mesmo sonhar: 

 

Quero o que antes da vida 

foi o profundo sono das espécies, 

a graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes. (2012, p. 26) 

 

 A advertência do filósofo, quando trata do corpo próprio, está justamente em não reduzir 

a vivência do corpo ao que se diz sobre o corpo. “Todas as vezes que explico muito uma coisa, 

querendo facilitar a vida das pessoas, elas não entendem, passa do ponto.” (PRADO, 2007b, 

p.26) A explicação, se amplia a compreensão do corpo e suas vivências, versará sobre defuntos, 

se esquecer que ela mesma se alimenta de uma vida que não está plenamente dada ao 

pensamento ou, como diz o filósofo, que “(...) não existe pensamento que abarque todo o nosso 

pensamento.” (MERELAU-PONTY, 1999, p. 11) A explicação é desdobramento de uma vida 

que pulsa de sentido, prenhe de sentido: semente. As raízes são explosões de sentido que se 

aprofundam no mundo, é uma vida que, enraizando-se cada vez mais com o mundo, se 

transforma num modo de ser frondoso. A reflexão fenomenológica, em particular as afirmações 

sobre o corpo próprio, convida a olhar esta dimensão do corpo que não está dada ao pensamento, 

que é o seu modo significativo de ser no mundo. Adélia Prado radicaliza a força do existir do 

corpo, ante a explicação quando escreve: 

 

O mal está em querer compreender. O maior absurdo é: existo. O resto segue. 

Parece que não há mais perigo de me perturbar de novo, porque a compreensão 

é impossível e toda explicação alcança um ponto onde os diferenciais se 

misturam numa treva tão grande e ininteligível como a grande luz e sobra 

apenas e de novo: existo. (2007b, p. 146) 

 

 A fenomenologia convida a dizer o corpo em suas relações significativas com o mundo 

e os outros corpos. Por isso mesmo, trata-se de um discurso marcado pela vivacidade, pela 

abertura, pela possibilidade de sempre ensaiar outros modos de ser e de dizer o corpo. O 
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discurso da geometria gera medo; aquele que se abre para sentir o mundo (o homem saindo de 

madrugada; balaio de pequi) convida à brincadeira. Diz Adélia Prado: 

 

De dentro da geometria 

Deus me olha e me causa terror. 

Faz descer sobre mim o íncubo hemiplégico. 

Eu chamo por minha mãe, 

me escondo atrás da porta, 

onde meu pai pendura sua camisa suja, 

bebo água doce e falo as palavras das rezas. 

Mas há outro modo: 

se vejo que Ele me espreita, 

penso em marca de cigarros, 

penso num homem saindo de madrugada pra adorar o Santíssimo, 

penso em fumo de rolo, em apito, em mulher da roça 

com o balaio de pequi, fruta feita de cheiro e amarelo. 

Quando Ele da fé, já estou no colo d’Ele, 

pego Sua barba branca, 

Ele joga pra mim a bola do mundo, 

eu jogo pra Ele. (2012, p. 72) 

 

 O discurso da ciência sobre o corpo diz que a mulher tem bacia mais larga por conta da 

maternidade. O discurso que reconhece o nó de significações, que é o corpo vivo, defende que 

aquilo que se é, é palha, barro e, por isso, possibilidade de ser de outros modos. 

 

Desde um tempo antigo até hoje, 

quando um homem segura minha mão, 

saltam duas lembranças guarnecendo 

a secreta alegria do meu sangue: 

a bacia da mulher é mais larga que a do homem, 

em função da maternidade. 

O Osvaldo Bonitão está pulando o muro de dona Gleides. 

A primeira, eu tirei de um livro de anatomia, 

a segunda, de um cochicho de Maria Vilma. 

Oh! por tão pouco incendiava-me? 

Eu sou feita de palha, 

mulher que os gregos desprezariam? 

Eu sou de barro e oca25. 

                                                             
25 No livro Solte os Cachorros, na prosa 8, Adélia Prado retoma a palavra oca, apresentada como metáfora para o 

órgão genital feminino, agora para criticar a redução da mulher a sua genitália. Diz a poeta: “Ser mulher ainda 

dificulta muito as coisas. Muita gente boa ainda pensa, em pleno século vinte e um, que mulher é só seu oco. Fosse 

assim, a gente não tinha coração nem cabeça, precisava nem ser batizada. Mas digo que tem e igualzinha à dos 

homens: boa e ruim.” (2006, p. 27) A argumentação da poeta é plenamente convergente com a reflexão feita pelo 

filósofo sobre a sexualidade, que mostrarei mais adiante. A sexualidade não define o que é o ser humano, mas é 

testemunha do modo de viver do corpo. A mulher não é o sexo e à sexualidade não pode ser reduzida. Ela, tal 

como o corpo masculino, dá ao seu viver um sentido existencial. E a ampliação de um viver mais autêntico, 
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Eu sou barroca. (PRADO, 1978, p. 58) 

 

 Ancorados nestes elementos, como mostrarei, as palavras “relação” e “experiência” 

assumem especial importância na compreensão da noção de corpo próprio, bem como na obra 

da poeta, por exemplo, quando afirma que a gente sabe algo sobre si na relação amorosa com 

os outros corpos. 

 

Fora que alguém me ama, 

eu nada sei de mim. (2011, p. 09) 

 

Elas aparecem na argumentação do filósofo, ainda na introdução da obra, que aqui tomo por 

referência, como a chave para a compreensão, por exemplo, das sensações26 desde a perspectiva 

fenomenológica que aponta para o “domínio pré-objetivo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 34). 

                                                             
significativo, aumenta a recusa para que o masculino dê o sentido de viver para o corpo da mulher. Assim, o corpo 

da mulher vai resistindo a um mundo que privilegia os sentidos do corpo masculino e enfrenta o padre pedindo 

pra dar catecismo, como escreve Adélia Prado no início dessa mesma prosa, denunciando o machismo presente 

em todos os cantos, até mesmo na experiência religiosa. Diz a poeta: “Então, eu virei pra Sua Excelência e pedi 

filialmente: me deixa dar catecismo, senhor meu pastor. Não, ele me disse, não. E como já era a terceira ou quarta 

vez que eu insistia na mesma coisa ele foi, como se diz, lapidar: não e de uma ver por todas digo por quê: não sois 

senhora da minha confiança. Mas como? retruquei. A minha reputação, dentro do possível ilibada, mo impede? 

Usava esta linguagem fora do meu natural pra ele não me interpretar errado, me julgando desrespeitosa. A messe 

é grande, eu dizia. Não, ele falava. Os operários, poucos, eu dizia. Não, ele falava. Fez que ia tocar de leve a mão 

no meu ombro, me entortando pro lado da porta de saída, querendo parecer um pai, e me despediu cheio de cortesia. 

Nomeou eu não, nomeou foi professor homem.” (2006, p. 27) No mesmo livro, agora na prosa 25, a crítica ao 

machismo reaparece. Note-se que a poeta recusa o machismo e não o masculino e apresenta a luta pelo 

reconhecimento da paridade de existir entre homem e mulher como um desafio que requer muita coragem, posto 

que implica em romper com hábitos, valores, por todos os lados tornados naturais. “Machismo existe, tá aí 

sorrateiro, enfiado por tudo quanto é canto. Se você quiser pode fazer aqui um comentário obsceno. Que faça. 

Quero é desabafar. Tou cheia de aguentar o papa, o presidente da República, o ministro, o prefeito, o magnífico 

reitor, o açougueiro, o padeiro, o padre, o meu pai, o meu avô, o meu irmão, o meu filho, o pai do meu filho, o 

anjo Gabriel, Satanás, tudo homem. Zuzu barbeiro dizia: minha sogra é mulher, minha mulher é mulher, minha 

filha mulher é mulher. Na casa dele só tinha ele de homem. Mas Zuzu era muito engraçado, falava pra gente rir. 

Eu falo sério e falo com crédito porque desde pequenininha que eu gosto de homem. Nunca achei graça em 

brinquedo só de menina, não vou em chá de amizade, clube onde homem não entra. Penso que estou certa porque 

no livro da Bíblia, logo na primeira página, está escrito: “Deus fez o homem e o fez macho e fêmea” e isto quer 

dizer que somos iguaizinhos no valor. A boa diferença é só pra obrigação e amenidades. E olha, num tempo de 

escravidão como era aquele, tinha que ser muito inspirado mesmo pra escrever uma coisa bacana dessas. Quase 

dois mil anos, e muita gente por aí não entendeu. Porém concordo: tem que ser muito homem pra entender. Por 

falar em homem, tem algum por aí? (2006, p. 82) Na prosa 26, já indicada em nota anterior, o tema também se 

verifica. 
26 As ponderações do filósofo sobre o sentir também estão presentes quando trata do mundo percebido. Aliás, da 

mesma maneira que a primeira parte do livro, antes de tratar especificamente do corpo próprio, é denominada de 

“A sensação”, igualmente, antes de tratar, na segunda parte do livro, sobre o mundo, inicia a argumentação com 

uma parte denominada “O sentir”. É adequado indicar que não reproduzo toda a problematização que o filósofo 

faz da compreensão que a ciência, a fisiologia e a psicologia tem, por exemplo da sensação. Destaco os elementos 

que compõem a noção de corpo próprio. Aproveito para indicar, uma vez mais, a implicação dos conceitos 

fenomenológicos: o discurso sobre o corpo, a todo instante invoca o mundo sobre o qual o corpo se torna próprio. 
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Tais palavras 

reafirmam a 

recusa de tomar 

o corpo ou as 

experiências 

corporais 

(sentir, ouvir, 

percepção da 

cor, entre 

tantos outros) 

como partes 

que possam ser 

tratadas como 

absolutos, 

entendidas 

numa total 

independência. 

“Cada parte 

anuncia mais 

do que ela 

contém, e essa 

percepção 

elementar já 

está portanto 

carregada de 

sentido.” (p.24) 

A experiência 

perceptiva do 

corpo indica que “o “algo” perceptivo está sempre no meio de outra coisa, ele sempre faz parte 

de um “campo”27.” (p.24) No movimento próprio da reflexão fenomenológica se poderá falar 

em partes, qualidades ou aspectos daquilo que o corpo percebe, mas isto como parte da análise 

que, por sua vez se debruça sobre as relações do corpo com o mundo. (p. 25) 

                                                             
27 A noção de campo reaparecerá quando apresentar a argumentação do filósofo sobre o mundo percebido. 

Figura 3 – Poema Folhinha publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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 Com isto, o corpo próprio, que tudo faz ser para si, preso a um mundo do qual não se 

desliga para ter consciência do mundo (p. 26), se encontra numa experiência já apreendida com 

um significado e que, dadas as muitas configurações do campo perceptivo, convive com a 

ambiguidade: “(...) o próprio do percebido é admitir a ambiguidade, o “movido”, é deixar-se 

modelar por seu contexto”. (p. 33) Escreve Adélia Prado: “tudo é sonho e escândalo, congênita 

ambiguidade” (1978, p. 80) reconhecendo, como o filósofo, que ela é própria do viver do corpo. 

 A experiência do corpo próprio é a experiência do sentido. Diz Adélia Prado: 

 

Eu sempre sonho que uma coisa gera, 

nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera. (2012, p. 17) 

 

 Nada está morto, nada está sem existência pulsante na experiência do corpo. Até mesmo 

a morte é envolvida de um sentido: aduba. Nada se apresenta vazio, sem significação na 

experiência do corpo: o que parece estático, espera. A experiência do corpo envolve tudo com 

a sonoridade do sentido. 

 

Minha mãe cozinhava exatamente: 

arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas. 

Mas cantava. (PRADO, 1978, p. 29) 

 

 Não apenas o comer, mas antes a experiência de cozinhar testemunha essa condição do 

corpo próprio de estar enredado com o sentido. Em outra obra Adélia Prado escreve: 

 

Às vezes, eu tenho vontade de lembrar minha meninice: comprar arroz 

quebradinho, pra fazer engorduradinho numa panela que foi da minha mãe e 

tem a virtude de roxear o arroz. Nem isso eu posso fazer, se tem gente por 

perto. Iam me chamar de sovina e escândalo eu não quero dar, ia ser mal 

interpretada. Chega de tanta canseira e explicação, compro de primeira mesmo 

e vou comer sem alegria. (PRADO, 2006, p. 13) 
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 Este sentido sustentado na experiência do corpo, todavia, não está dado plenamente, de 

modo que a referida ambiguidade28 da percepção não aponta para um defeito, mas para um 

convite de permanente abertura para o que, de algum modo, nunca estará plenamente dado, 

entendido, construído, terminado, explicado. É o reconhecimento de que a vivência do corpo 

assumirá fisionomias de sentidos muitas: sou doida e santa, diz a poeta. 

 

Uma noite de lua pálida e gerânios 

ele viria com boca e mão incríveis 

tocar flauta no jardim. 

Estou no começo do meu desespero 

e só vejo dois caminhos: 

ou viro doida ou santa. 

Eu que rejeito e exprobo 

o que não for natural como sangue e veias 

descubro que estou chorando todo dia, 

os cabelos entristecidos 

a pele assaltada de indecisão. 

Quando ele vier, porque é certo que vem, 

de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? 

A lua, os gerânios e ele serão os mesmos 

- só a mulher entre as coisas envelhece. 

De que modo vou abrir a janela, se não for doida? 

Como a fecharei, se não for santa? (PRADO, 2012, p. 84) 

 

 A experiência ambígua do corpo se mostra, na obra da poeta, na tensão entre os valores 

religiosos e os desejos do corpo. 

 

Olha como que eu vivo dilacerada (corto dilacerada, palavra bonita), olha 

como que eu vivo esbodegada de tanto bater com a cabeça. De um lado o que 

eu quero: me tornar ALTER FRANCISCUS. Não é ALTER CLARA ou 

ALTER TERESA, não, é FRANCISCO mesmo. De outro: sonhei com uma 

cobra escondida numa moitinha de trevo que me picou dois dedos, com muita 

dor. Tou louca pra telefonar pra minha amiga pra ela me interpretar se é 

traição. Se for, ótimo: alguém, por me julgar importante e no auge do sucesso, 

quer me prejudicar. (2006, p. 57-58) 

 

                                                             
28 Sobre a ambiguidade do corpo próprio, desse corpo que não se livra plenamente da condição objetiva, mas que 

não é regido absolutamente por ela; sobre a relação entre corpo e mundo, que tratarei mais adiante cf. AZEVEDO. 

Denis de Souza, CAMINHA, Iraquitan de Oliveira. Ser no mundo, mundo vivido e corpo próprio segundo 

Merleau-Ponty. Dialektiké, Dossiê Filosofia do Corpo. Disponível em: file:///C:/Users/W/Downloads/3009-

9369-1-PB.pdf. Último acesso: abril de 2017. 
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A experiência do corpo é a do caos de onde surge a sintaxe, como diz Adélia Prado, que 

por sua vez não é uma configuração final. Sempre há os sítios escuros, os momentos de graça 

onde outros nós de significações se desenham: puro susto. 

 

Não me importa a palavra, esta corriqueira. 

Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 

os sítios escuros onde nasce o ‘de’, o ‘aliás’, 

o ‘o’, o ‘porém’ e o ‘que’, esta incompreensível 

muleta que me apoia. 

Quem entender a linguagem entende Deus 

cujo Filho é Verbo. Morre quem entender. 

A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda, 

foi inventada para ser calada. 

Em momentos de graça, infrequentíssimos,  

se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. 

Puro susto e terror. (2012, p. 20) 

 

 Dizer que a experiência do corpo próprio é uma experiência de um sentido não esgotado 

no modo de ser do corpo é o reconhecimento de que outras configurações de sentido permitirão 

brotar outros sentidos de ser e viver: entre as gretas do existir dos corpos novos sentidos brotam. 

 

Um poeta sem orgulho é um homem de dores, 

muito mais é de alegrias. 

A seu cripto modo anuncia, 

às vezes, quase inaudível 

em delicado código: 

‘cuidado, entre as gretas do muro 

está nascendo a erva...’ 

Que a fonte da vida é Deus, 

há infinitas maneiras de entender. (2012, p. 80) 

 

 Toda a argumentação do filósofo sobre a percepção consiste em mostrar que as 

sensações não podem ser explicadas nos limites de processos nervosos, óticos, da atenção ao 

objeto, de uma anatomia que vai do receptor a um transmissor (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

28), de funções psíquicas elementares (p. 31). Sem ignorar as contribuições da fisiologia e da 

psicologia, o filósofo aponta para a condição absoluta do corpo que torna a sensação, por 

exemplo, numa experiência já marcada pelo sentido (p. 31). O sentir não pode ser reduzido ao 

aparelho sensorial (p. 32), muito menos este pode ser entendido como um condutor de sensação, 

posto que ele, desde a compreensão fenomenológica, “(...) é como uma rede cujos nós aparecem 
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cada vez mais claramente”. (p. 34) Como diz Adélia Prado há sítios escuros de onde brotam 

outros sentidos (o de, o aliás) que são apreendidos, e ao mesmo tempo perdidos, pelas palavras 

que acabam por esconder algo mais grave, que é dado ao corpo quase como um susto nesta 

relação “corpomundo”, na experiência “corpomundo”. Estes lugares não iluminados pela 

racionalidade, pela consciência permanecem como fonte de descoberta de novos nós, de novas 

sínteses, outras sintaxes. 

 A experiência do corpo próprio, a sensação vivida pelo corpo, marcada sempre por um 

certo sentido, posto que apreendida num horizonte de sentido, que sustenta a própria 

significação do percebido, não aponta para uma associação, para uma junção de “dados” 

percebidos por uma operação posterior do pensamento, do que resultaria a percepção. O 

referido horizonte é o próprio substrato que sustenta e anima a associação. “Nosso campo 

perceptivo é feito de “coisas” e de “vazios entre as coisas” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 38). 

São os “sítios escuros” de que trata a poeta. As partes de uma coisa não estão ligadas entre si 

por uma simples associação exterior (...)”. (1999, p. 38-39) O corpo percebe “(...) um conjunto 

como coisa que a atitude analítica em seguida pode discernir ali semelhanças ou contiguidades”. 

(p. 39) E segue dizendo o filósofo: “Isso não significa apenas que sem a percepção do todo nós 

não pensaríamos em observar a semelhança ou a contiguidade de seus elementos, mas, 

literalmente, que eles não fariam parte do mesmo mundo e elas não existiriam de forma 

alguma.” (p. 39) 

 

Se nós atentamos aos fenômenos, a unidade da coisa na percepção não é 

construída por associação, mas, condição da associação, ela precede os 

confrontos que a verificam e a determinam, ela se precede a si mesma. (p. 40) 

 

 Novamente, a experiência perceptiva do corpo próprio aponta para uma apreensão da 

realidade e de si mesmo numa totalidade dada pelo sentido, uma unidade de percepção que 

assume o percebido já como um conjunto e não como resultado de associação de partes. Adélia 

Prado parece corroborar com a noção de totalidade do corpo próprio dada pelo sentido quando 

indica que Glória, personagem do livro Cacos para uma vitral, se sente inteira quando alegre, 

eu arrisco indicar, quando o viver se apresenta significativo. Diz a poeta: 

 

Quando recuperava a alegria, Glória ficava íntima. E descobria: desde toda 

sua vida, o medo, o sentimento de culpa não a preservavam, antes a 
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endureciam. Mas estar alegre era possuir intimidade, seu corpo não era mais 

feito de partes, mas uma só coisa harmoniosa, ajustada, digna de amor e amar, 

fazer os outros felizes. (1991, p. 81-82) 

 

A coisa do mundo é acolhida na unidade do sentido da experiência do corpo. Dirá Merleau-

Ponty: 

 

A unidade do objeto está fundada no pressentimento de uma ordem iminente 

que de um só golpe dará a resposta a questões apenas latentes na paisagem, 

ela resolve um problema que só estava posto sob a forma de uma vaga 

inquietação, ela organiza elementos que até então não pertenciam ao mesmo 

universo e que, por essa razão, como disse Kant com profundidade, não 

podiam ser associados. (1999, p. 41) 

 

 Disto decorre que as sensações corporais não resultam da associação das partes do 

objeto ou de uma junção que se faz das “partes” da experiência por semelhança e, por isso 

mesmo, a associação só pode ser entendida nestes termos: 

 

(...) a associação nunca funciona como uma força autônoma; nunca é a palavra 

proposta que, como causa eficiente, “induz” a resposta, ela só age tornando 

uma intenção de reprodução provável ou tentadora, só opera em virtude do 

sentido que adquiriu no contexto da experiência antiga e sugerindo o recurso 

a essa experiência, ela é eficaz na medida em que o sujeito a reconhece, a 

apreende sob o aspecto ou sob a fisionomia do passado. (p. 42). 

 

 É o vestido que me guarda; que tomado num contexto de significações o torna um objeto 

dado no entrelaçamento do viver, que é testemunha do que se viveu, da convivência com o 

outro a quem permito tocar-me o corpo. 

 

No armário do meu quarto escondo de tempo e traça 

meu vestido estampado em fundo preto. 

É de seda macia desenhada em campânulas vermelhas 

à ponta de longas hastes delicadas. 

Eu o quis com paixão e o vesti como um rito, 

meu vestido de amante. 

Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. 

É só tocá-lo, e volatiliza-se a memória guardada: 

eu estou no cinema e deixo que segurem minha mão. 

De tempo e traça meu vestido me guarda. (PRADO, 2012, p. 108) 
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 Assim, não se trata de juntar vestido, cinema e o outro que me toca para compor uma 

experiência perceptiva: tais elementos são dados enredados de sentido. É o guarda-chuva, que 

na trama do viver é “guarda memória pungente de tudo que foi em nós”, um guarda-vida, um 

arquivo preto. (PRADO, 1978, p. 23) Por isso mesmo o filósofo apresenta esclarecimentos 

sobre a relação entre percepção e a recordação ou a projeção de recordações. Ele não abona a 

ideia de que “perceber é recordar-se” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 43), bem como, a ideia 

de que as recordações se projetam nas sensações (p. 46). Defenderá que as recordações, bem 

como, a questão da memória, se compreendem desde o sentido, portanto, desde a própria 

percepção. (p. 46) Adélia Prado ao tratar do amor pelo Zé indica uma vivência mais ampla de 

amar o mundo, as coisas do mundo: o peixe, o papel, o bordado, a florinha amarela, o violino. 

O amor pelo Zé aponta para uma vivência que se apresenta entrelaçada de sentido: 

 

Eu te amo, homem, amo 

o teu coração, o que é, a carne de que é feito, 

amo sua matéria, fauna e flora, 

seu poder de perecer, as aparas de tuas unhas 

perdidas nas casas que habitamos, os fios 

de tua barba. (2012, p. 101) 

 

E mais adiante, no mesmo poema, Adélia Prado escreve algo que aponta para a memória 

como uma experiência sustentada pelo sentido de viver dos corpos no mundo com os outros: 

“O que a memória ama fica eterno.” (p. 101) Insisto: o poema descreve as muitas experiências 

de amor do corpo que conferem sentido ao amor que se tem pelo Zé – “eu te amo, homem, 

exatamente como amo o que acontece quando escuto oboé” (p. 102) - que, por sua vez, mantém 

viva esta vivência, dá permanência ao que se viveu: fica eterno. 

 A memória ou a recordação é sustentada por um sentido de existir, pelo modo como em 

nós se configurou significativamente certa experiência e que organiza o nosso modo de ser, que 

justifica que não se vá ao cemitério para lembrar dos pais, como diz Adélia Prado. Há um sentir 

a morte de pai e mãe que, marcado pelo sentido, sustenta a recordação. Não há uma causa, 

ninguém tem culpa, é o vento, é a experiência cercada de sentido do corpo que retoma o vivido 

num novo nó de significações. E só há um modo de ser significativo para o corpo vivo. 
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Dói-me a cabeça aos trinta e nove anos. 

Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. 

Ninguém tem culpa. 

Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos, 

não existe mais o modo 

de eles terem seus olhos sobre mim 

Mãe, ô mãe, ô pai, meu pai. Onde estão escondidos? 

É dentro de mim que eles estão. 

Não fiz mausoléu pra eles, pus os dois no chão. 

Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa, 

que abunda nos cemitérios. 

Quem plantou foi o vento, a água da chuva. 

Quem vai matar é o sol. 

Passou finados não fui lá, aniversário também não. 

Pra quê, se pra chorar qualquer lugar me cabe? 

É de tanto lembrá-los que eu não vou. 

Ôôôô pai 

Ôôôô mãe 

Dentro de mim eles respondem 

tenazes e duros, 

porque o zelo do espírito é sem meiguices: 

Ôôôô fia. (PRADO, 2012, p. 19) 

 

 Por isso o filósofo afirma: 

 

Perceber não é experimentar um sem-número de impressões que trariam 

consigo recordações capazes de completá-las, é ver jorrar de uma constelação 

de dados um sentido imanente sem o qual nenhum apelo às recordações seria 

possível. Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um quadro do 

passado subjacente em si, é enveredar no horizonte do passado e pouco a 

pouco desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que as experiências que 

ele resume sejam como que vividas novamente em seu lugar temporal. 

Perceber não é recordar-se. (MERELAU-PONTY, 1999, p. 47-48) 

 

 A memória ou a recordação, como uma nova vivência significativa, como uma inscrição 

do passado em outros nós de significações, aponta para a impossibilidade indicada pelo filósofo 

de reduzir a percepção à recordação e mais, de que esta seja um reviver tal e qual se viveu no 

passado. Adélia Prado afirma: impossível. Tudo de outro dono, tempo e vento. 

 

Eu já tive e perdi 

uma casa, 

um jardim, 

uma soleira, 

uma porta, 

um caixão de janela com perfil. 
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Eu sabia uma modinha e não sei mais. 

Quando a vida dá folga, pego a querer 

a soleira, 

o portal, 

o jardim mais casa, 

o caixão de janela e aquele rosto de banda. 

Tudo impossível, 

tudo de outro dono, 

tudo de tempo e vento. 

Então me dá choro, horas e horas, 

o coração amolecido como um figo na calda. (2012, p. 107) 

 

 A experiência do corpo próprio - que vive as sensações na esteira do sentido, de uma 

percepção que dá a realidade como um conjunto e não como resultado de uma associação de 

partes e que não encontra na recordação a projeção de um passado no presente, mas um 

envolvimento com uma experiência que se abre para uma outra ressignificação, para uma 

ampliação dos sentidos vividos, no instante temporal – também se inscreve no que é 

denominado de atenção e juízo29 na percepção. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 53) 

 Da perspectiva do empirismo a atenção não cria nada, posto que revela os “objetos 

preexistentes na sombra” (p. 53) “A atenção é portanto um poder geral e incondicionado, no 

sentido de que a cada momento ela pode dirigir-se indiferentemente a todos os conteúdos de 

consciência. Estéril em todas as partes, ela não poderia ser em parte alguma interessada.” (p. 

54) 

 O intelectualismo, por sua vez, atribui à atenção a possibilidade fecunda, como afirma 

o filósofo, de obter a verdade do objeto ignorando que ela está envolvida naquela experiência 

perceptiva do corpo, acima indicada. “Já experimento na atenção um esclarecimento do objeto, 

é preciso que o objeto percebido já encerre a estrutura inteligível que ela destaca.” (p. 54) 

 Em síntese, afirma Merleau-Ponty: 

 

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 

                                                             
29 Merleau-Ponty ao tratar das sensações dialoga com as teses do empirismo, especialmente. Agora, quando tratará 

da atenção e do juízo enfrenta, também, a argumentação do intelectualismo. Segundo o filósofo “um e outro tomam 

por objeto de análise o mundo objetivo, que não é primeiro nem segundo o tempo nem segundo seu sentido; um e 

outro são incapazes de exprimir a maneira particular pela qual a consciência perceptiva constitui seu objeto. Ambos 

guardam distância a respeito da percepção, em lugar de aderir a ela.” (1999, p. 53). Note-se, portanto, o movimento 

do filósofo de um amplo diálogo: com a ciência, a fisiologia, a psicologia, a filosofia e o que nelas há de empirismo, 

intelectualismo, lógica causal como modo anunciado de conhecer as coisas. 
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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. (p. 56) 

 

 Da perspectiva do filósofo a atenção implica numa ressignificação dos dados 

preexistentes (p. 58), o reestabelecimento do que chama de “unidade do objeto”, aquela 

percepção de conjunto do corpo próprio, “em uma nova dimensão”. (p. 59) A “atenção não é 

nem uma associação de imagens, nem o retorno a si de um pensamento já senhor de seus 

objetos, mas a constituição ativa de um objeto novo que explicita e tematiza aquilo que até 

então só se oferecerá como horizonte indeterminado.” (p. 59) 

 Uma vez mais, a insistência na “vida irrefletida” (p. 60), de uma experiência corporal 

tacitamente vivida “antes” da análise, de uma reflexão intencional, é o ponto de partida para a 

compreensão do corpo, em particular, sobre o que se indicou a respeito da atenção e, como diz 

Merleau-Ponty, “o verdadeiro papel da reflexão filosófica”. (p. 60) 

 Do mesmo modo, o juízo, tomado na experiência perceptiva do corpo, é compreendido 

em outros termos. Para o intelectualismo o juízo é “aquilo que falta à sensação para tornar 

possível uma percepção” (p. 60). Segundo o filósofo, desta perspectiva a função do juízo seria 

“anular a dispersão possível das sensações” (p. 60) o que significa defender que o juízo se 

transforma num princípio explicativo das muitas sensações que chegam ao corpo ou as 

impressões que chegam ao espírito (p. 61-62) perdendo a sua função constituinte, deixando “de 

ser o próprio ato de perceber apreendido do interior por uma reflexão autêntica” (p. 62). O juízo 

ultrapassaria todas as sensações, todas as impressões reduzindo-se a uma atividade lógica de 

conclusão. (p. 62) 

 A percepção, tal como a concebe a fenomenologia, impede de aceitar a ideia de que 

julgar é perceber, pois, antes do juízo se encontra a apreensão de “um sentido imanente ao 

sensível”. (p. 63) “O fenômeno da percepção verdadeira oferece portanto uma significação 

inerente aos signos, e do qual o juízo é apenas expressão facultativa” (p. 63). A percepção – 

que “não está em parte alguma porque, se estivesse situada, ela não poderia fazer as outras 

coisas existirem para ela mesma, já que repousaria em si à maneira das coisas” (p. 67) – “é 

justamente este ato que cria de um só golpe, com a constelação dos dados, o sentido que os une 

– que não apenas descobre o sentido que eles têm, mas ainda faz com que tenham um sentido”. 

(p. 65-66). Esta compreensão da percepção impede que o juízo, que a reflexão seja 
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“absolutamente transparente para si mesma, ela é dada para si mesma em uma experiência” (p. 

74), o que impede que possa ser este clareamento pleno dos objetos, das coisas, do mundo. O 

juízo, enraizado na experiência perceptiva do corpo, está envolvido com a condição geral da 

consciência “que não possui a plena determinação de seus objetos, a de uma lógica vivida que 

não dá conta de si mesma, e a de uma significação imanente que não é para si clara e se conhece 

apenas pela experiência de certos signos naturais.” (p. 81) 

 Por tudo isso que o filósofo já indicou, desde o prefácio da obra (p. 11), bem como 

enquanto fez suas considerações sobre o juízo, que “a função da filosofia é recolocá-la [a 

facticidade] no campo da experiência privada em que ela surge e iluminar o seu nascimento.” 

(p. 71) Isto porque permitirá reconhecer, na experiência perceptiva do corpo, esta apreensão do 

seu trânsito no mundo sempre numa atmosfera de sentido, num horizonte de sentido. À 

semelhança do que se disse sobre as sensações e a associação delas, o juízo se alimenta de uma 

experiência do corpo que, tomando-a numa unidade de sentido, a analisa, desmembra, conjuga, 

mas sempre sob a regência do sentido que agora se configurou. 

 Acompanhar a argumentação do filósofo sobre a percepção ou, como estou preferindo 

indicar, a experiência perceptiva do corpo30, posto que não há percepção sem o corpo, desejou 

apresentar alguns elementos que permitam dizer com mais largueza o que significa pronunciar 

“corpo próprio”. A insistência do filósofo na percepção, em particular, o esforço de evitar a 

compreensão que dela se tinha pela ciência, pela psicologia e dentro da própria tradição 

filosófica, é um zelo para assentar toda a reflexão fenomenológica sobre o reconhecimento desta 

vida irrefletida, que permanece como abertura, como horizonte onde o sentido germina e é 

plantado. 

 A reflexão sobre o sentir, as afirmações sobre a percepção, portanto, sobre corpo-que-

sente, o corpo-que-percebe, novamente, aponta para o sentido, para uma experiência do mundo 

onde as coisas não são dadas de modo puro a um “espírito31 imparcial” (p. 83), posto que 

apreendidas “em sua significação para nós, para esta massa pesada que é nosso corpo”. (p. 84) 

Uma vez mais: não se trata de descobrir como as coisas, as impressões são reunidas na visão, 

nas sensações, mas de reconhecer a experiência do corpo na qual estão dadas já numa 

                                                             
30 Parece-me adequado insistir que a reflexão sobre a percepção, que antecede a argumentação sobre o corpo 

próprio, começa com o tratamento do sentir, das sensações. Trata-se da experiência de sentir do corpo e de como 

ela encontra sua unidade no sentido. Isto justifica o uso desta expressão para enfatizar que o discurso sobre a 

percepção remete, inevitavelmente, a experiência do corpo envolvido com a própria percepção, com o sentido, 

com as significações do mundo. 
31 Também Josef Pieper falará em “espírito” para indicar a transcendência do ser humano, o que é convergente 

com a perspectiva de Merleau-Ponty sobre o corpo e o que chama de dom de apreender tudo significativamente. 
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configuração de sentido, sobre a qual voltamos intencionalmente e encontramos partes, 

relações, sequência, sínteses entre outros elementos que, são tomados, de modo equivocado, tal 

como considera a perspectiva fenomenológica, como o lugar originário do modo de viver do 

corpo próprio. 

 Por isto mesmo dirá o filósofo que: 

 

O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós 

como um lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o 

sujeito que percebe devem sua espessura. Ele é o tecido intencional que o 

esforço de conhecimento procurará decompor. (p. 84) 

 

 A compreensão da percepção do corpo, vivida num conjunto significativo, não exige 

mais a explicação e/ou a negação de uma atividade de ligação entre a vida perceptiva e o 

conceito (p. 84), uma vez que são dados numa unidade de sentido, onde a experiência do e no 

mundo se configura como familiar. É a casa que tem janelas, mas não está em ruas que se 

conhecem; casa indestrutível, expressão de um modo de ser, posto que sustentada na 

experiência vivida do corpo com os outros corpos. 

 

É um chalé com alpendre, 

forrado de hera. 

Na sala, 

tem uma gravura de Natal com neve. 

Não tem lugar pra esta casa em ruas que se conhecem. 

Mas afirmo que tem janelas, 

claridade de lâmpada atravessando vidro, 

um noivo que ronda a casa 

- esta que parece sombria – 

e uma noiva lá dentro que sou eu. 

É uma casa de esquina, indestrutível. 

Moro nela quando lembro, 

quando quero acendo o fogo, 

as torneiras jorram, 

eu fico esperando o noivo, na minha casa aquecida. 

Não fica em bairro esta casa 

infensa à demolição. 

Fica num modo tristonho de certos entardeceres, 

quando o que um corpo deseja é outro corpo pra escavar. 

Uma ideia de exílio e túnel. (PRADO, 1978, p. 25) 
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 É sobre isto que se sustenta as afirmações da fenomenologia sobre a ciência – que 

também se aplicam à própria filosofia – de ser expressão segunda do mundo (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 03), ou seja, que é construída sobre uma experiência perceptiva do corpo no 

mundo que, por sua vez, é a própria condição de legibilidade da ciência. Defende o filósofo que 

“a ciência foi apenas a continuação ou a amplificação do movimento constitutivo das coisas 

percebidas” (p. 86) e, por consequência, “o conceito científico é o meio de fixar e de objetivar 

os fenômenos.” (p. 86) Também Adélia Prado recusa a ideia de que a ciência tenha a última 

palavra sobre o corpo e o mundo. O sentido do nosso viver está dado na dança, no samba, na 

fantasia que inventamos para dizer da nossa alegria de viver. Escreve: 

 

Com que roupa é o samba que eu canto mais, com um pé adiante do outro 

atrás, uma nuvenzinha indecisa, porque a cabeça branqueia, mas a avidez é a 

mesma. Sem desfilar eu não fico, mais este ano ainda eu saio: Dona Flor e 

suas duas pétalas? As Tinas do Rei do Salmão? Não vou dormir às oitos horas. 

Não faço a menor pausa. O que julgo do meu dever é espaventar o ridículo, 

por isso rogo paciência, espaço de eu inventar uma fantasia pra mim. Inventar, 

sim, pois acho, pra meu uso, que a penúltima palavra é da ciência, senão 

vejamos: como pode que as árvores de noite liberem gás carbônico? Tinha 

sobrado índio em floresta? E a brincadeira do disco de Newton? Ora, pinte-se 

um papel com as todas cores e gire-o apressadamente, teremos então o branco 

que por isso fica sendo a reunião de todas as cores? Prefiro eu mesma testar. 

Mas uma coisa adianto: meu bloco não sai sem eu. Adoro dar entrevista. 

(2006, p. 65) 

 

 A ciência é algo muito pequeno, como dirá a poeta, diante do mistério de ser e viver. As 

suas explicações são frágeis sem o sentido existencial. 

 

A explicação de muita coisa não ajuda em nada, cor, por exemplo, a ciência 

explicando a cor fica mais tudo presumida. Água é H2O? Pois sim. Ciência é 

uma ferramentinha, tesourinha de unha investindo contra rochoso mistério. 

(1992, p. 145) 

 

 O entendimento do lugar da ciência, de que também “o universo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 03), permite que a experiência do corpo 

seja compreendida aquém de relações causais. O modo de viver não encontrará o sentido na 

explicação dos diferentes fatores que comporiam a experiência do corpo, mas, ao contrário, 
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num sujeito32 vivo (1999, p. 87) envolvido, como já indicado, com o sentido. Um corpo vivo 

com um “interior”, ou seja, com um movimento próprio de significação do mundo gestado nas 

suas entranhas. Por isto o corpo vivo não pode ser reduzido a um objeto entre as coisas do 

mundo, que aguarda a realização das conexões do pensar para ser, para entender-se como corpo, 

pois, além deixar de ser meu corpo não se poderá reconhecer a coexistência33, a presença de 

outros corpos no mundo (p. 88). O bloco de carnaval não sai sem eu. 

 As afirmações do filósofo sobre o corpo vivo pretendem escapar das explicações que ou 

apresentam o sujeito vazio que se reconduziria a um sujeito transcendental34 ou um eu empírico 

inserido numa experiência e, por isto mesmo, não seria um sujeito. (p. 88) A fenomenologia 

não fará opção por uma ou outra explicação, mas afirmará a necessidade de retornar ao mundo 

das nossas vivências, de retomar a experiência perceptiva do corpo. Por esta razão o filósofo 

afirma: 

 

O primeiro ato filosófico seria então retornar ao mundo vivido aquém do 

mundo objetivo, já que é nele que poderemos compreender tanto o direito 

como os limites do mundo objetivo, restituir às coisas sua fisionomia concreta, 

aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, à subjetividade sua 

inerência histórica, reencontrar os fenômenos, a camada de experiência viva 

através da qual primeiramente o outro e as coisas nos são dados, o sistema 

“Eu-Outro-as coisas” no estado nascente, despertar a percepção e desfazer a 

astúcia pela qual ela se deixa esquecer enquanto fato e enquanto percepção, 

em benefício do objeto que nos entrega e da tradição racional que funda. 

(1999, p. 89-90) 

                                                             
32 A reflexão que segue apresenta a importância da reflexão sobre o sujeito feita também a partir do pensamento 

de Merleau-Ponty, mas também da vivência do autor do texto com seu filho. A partir dessa experiência o autor 

“ilustra” aspectos da ideia de sujeito nos filósofos que considerou: Foucault, Sartre e Merleau-Ponty. Cf. 

FURLAN, Reinaldo. A Importância da Discussão sobre a Noção de Sujeito: Foucault, Sartre, Merleau-Ponty. 

Educ. Pesqui., São Paulo, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022016005006101&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. Epub 26 de setembro de 2016. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201608142870. 
33 O tema da coexistência reaparece na reflexão do filósofo sobre o mundo, posto que a vivência no mundo é 

vivência com os outros corpos também. Embora esteja tratando de outros filósofos, os esclarecimentos de Critelli 

sobre a coexistência colaboram para o entendimento do que aqui apresento. Cf. CRITELLI, Dulce Mára. Analítica 

do sentido – Uma aproximação e interpretação do real de orientação fenomenológica. São Paulo: Educ: 

Brasiliense, 1996, p. 63-66. 
34 Como procurarei mostrar, especialmente quando tratar da noção mundo vivido, o transcendental em Merleau-

Ponty é o corpo em situação, encarnado, envolvido com um certo modo de existir, o que reafirma todo o esforço 

para suprimir a distância entre o ser e o empírico. A reflexão que aqui indico considera, com precisão que com a 

fenomenologia se cria uma nova gramática transcendental que não aceita tacitamente o discurso dualista que opõe 

razão e experiência, por exemplo. A reflexão do filósofo não aponta para um irracionalismo, mas recusa a suposta 

capacidade da razão de ter plenamente em seu domínio o ser e o mundo ou mesmo, de constituir-se como uma fala 

pura sobre o ser e o mundo. O ser humano é espírito encarnado. A carne é o ser de transcendência, um inventário 

de uma experiência. Cf. SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. O encarnado transcendental: Merleau-

Ponty et Nouvelle Ontologie. Kriterion, Belo Horizonte, v. 52, n. 123, p. 159-176, Junho de 2011. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2011000100009&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2011000100009. 
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 É o que Adélia Prado chama de ser parido de novo no mesmo mundo. É um retorno ao 

mesmo mundo, mas que é percebido em nova trama de sentido que dá ao mesmo mundo a 

novidade de ser no mundo. O referido retorno se sustenta no reconhecimento de que o sentido 

não me está dado plenamente, que não tenho a verdade do corpo e do mundo esgotada no que 

digo sobre o corpo e o mundo. Voltar ao mundo das nossas vivências é redescobrir a experiência 

de estar “sobreassustada com a beleza do mundo”. 

 

Tenho passado tanto apuro que aprendi: não diga nunca esta bunda é minha, 

nem isto tens. Me dá grande consolo descobrir-me em extremada pobreza, 

depois de eu não ser mesmo nada e não ter nada de meu, Deus há de vir com 

entranhada misericórdia e me parir de novo, onde a primeira vez me pariu, no 

lugar das borboletas, no cerrado, no paraíso onde me movia só temendo 

lagartixas, sobreassustada com a beleza do mundo... (PRADO, 2007c, p. 92) 

 

 Este ato filosófico e também poético aponta para o que o filósofo designa como campo 

fenomenal que “é a explicitação ou o esclarecimento da vida pré-científica da consciência, que 

é a única a dar seu sentido completo às operações da ciência, e à qual estas operações sempre 

reenviam. Não se trata de uma conversão irracional, trata-se de uma análise intencional.” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 92) Este, por sua vez, se transforma em campo transcendental, 

na medida em que reconhece que sob o mundo objetivo se encontra um mundo vivido e, sob 

este, um campo transcendental que consiste no reconhecimento, aqui já indicado, de que o 

mundo é tomado numa unidade de sentido, mas nunca está plenamente dado. Diz o filósofo: 

 

É por isso que a fenomenologia é a única entre todas as filosofias a falar de 

um campo transcendental. Esta palavra significa que a reflexão nunca tem sob 

seu olhar o mundo inteiro e a pluralidade das mônadas desdobradas e 

objetivadas, que ela só dispõe de uma visão parcial e de uma potência limitada. 

É por isso também que a fenomenologia é uma fenomenologia, quer dizer, 

estuda a aparição do ser para a consciência, em lugar de supor a sua 

possibilidade previamente dada. (p. 95-96) 
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 Note-se que o transcendental, na obra do filósofo não aponta para uma absoluta tentativa 

de recusar o mundo objetivo ou as supostas interferências das sensações na reflexão. A condição 

mesma do campo transcendental é reconhecer que não salta para fora de si ou do mundo, mas 

é um aprofundamento da experiência corpo-mundo-corpos-coisas. Nas palavras da poeta: “Eu 

Figura 4 – Poema Adoração noturna publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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sou sobrenatural, sou sobre-mim.” (PRADO, 1992, p. 27) Não se trata da realização de uma 

unidade absoluta, por meio da reflexão, mas um debruçar-se sobre si mesmo que identifica o 

lugar pulsante que a alimenta. A vida do corpo é uma transcendência que reinventa o próprio 

corpo e o seu viver; que dá à mãe que vê o filho perder a visão, a possibilidade de dar novo 

rumo ao viver. Diz Adélia Prado: 

 

Inventou-se o ferro de brasa 

por causa da Vida Eterna. 

Senão, pra que vincar o terno, 

se todo fim é madeira carcomida, 

ossos tão limpos que dispensam nojo? 

Pela mesma razão, 

os metafísicos armam seus solilóquios, 

os governantes bons governam com justiça, 

o meu decote é fundo. 

O moço formoso, 

meu desejo dele não morre, 

está inscrito nas unhas, 

cresce com sua raiz. 

A mulher pode vinte orgasmos? 

De tão tolo esmero não cuido. 

Quero amor, o fino amor. 

Só suporto sete dores. 

Mais uma fico distraída, tocando meu violão. 

Cemitério é campo santo, por isso tanto me atrai, 

depois de repugnar. 

Nem que insistam, olha onde esteve seu pai: 

uma lasca de tábua podre, 

tiras de pano e poeira. 

Transpôs, eu digo, 

este silêncio é engano, é pura expectação, 

é o que mesmo sem guisos é esperança. 

Eu sei do enterro, o cepo, a assinatura falsa. 

Mas por que achais que os pêndulos oscilam? 

Depois do féretro, o relógio bate, 

alguém faz café, todos bebem. 

O menino cegou, a mãe ficou louca um dia, 

dois dias boba ficou, 

aos três folheia no alpendre uma revista de modas, 

quer um vestido fresquinho 

para espantar o calor. 

Quisera lamuriar-me, erguer meus braços tentada 

a pecar contra o Santo Espírito. 

Mas a vida não deixa. E o discurso 

acaba cheio de alegria. (PRADO, 1978, p. 67-68) 
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 O campo fenomenal, que se revela campo transcendental, é a experiência perceptiva do 

corpo que, “cogitando” sobre ela, enraíza-se mais fortemente nesta experiência. O 

“corpocógito” redescobre-se a si mesmo no mundo; redescobre o sentido subjacente ao gesto 

de passar a roupa, do uso da roupa decotada e das dores que se suporta. 

 

A reflexão não pode ser plena, não pode ser um esclarecimento total de seu 

objeto se não toma consciência de si mesma ao mesmo tempo de seus 

resultados. Precisamos não apenas instalar-nos em uma atitude reflexiva, em 

um Cogito inatacável, mas ainda refletir nessa reflexão, compreender a 

situação natural à qual ela tem consciência de suceder e que portanto faz parte 

de sua definição, não apenas praticar a filosofia mais ainda dar-nos conta da 

transformação que ela traz consigo no espetáculo do mundo em nossa 

existência. Apenas sob essa condição o saber filosófico pode tornar-se um 

saber absoluto e deixar de ser uma especialidade ou uma técnica. Assim, não 

mais afirmaremos uma Unidade absoluta, tanto menos duvidosa já que ela não 

precisa realizar-se no Ser, o centro da filosofia não é mais uma subjetividade 

transcendental autônoma, situada em todas as partes e em parte alguma, ele se 

encontra no começo perpétuo da reflexão, neste ponto em que uma vida 

individual se põe a refletir em si mesma. A reflexão só é verdadeiramente 

reflexão se não se arrebata para fora de si mesma, se se conhece como 

reflexão-sobre-um-irrefletido e, por conseguinte, como uma mudança de 

estrutura de nossa existência. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 97) 

 

 O transcendental a que se refere o filósofo, portanto, radical, posto que problematiza a 

consciência, especialmente, a pretensão de uma consciência absoluta, reconhece os limites da 

razão e assume a textura do pensamento. (p. 98) A consideração do campo transcendental, da 

percepção ou da experiência perceptiva (p. 99) aponta para duas coisas importantes. A primeira: 

“A experiência antecipa uma filosofia, assim como a filosofia nada mais é que uma experiência 

elucidada.” (p. 99) A filosofia, de uma perspectiva fenomenológica, trata da experiência do 

corpo no mundo, da sua relação com as coisas do mundo, com os outros corpos e consigo 

mesmo neste modo de ser que vai tornando o corpo próprio. A segunda: o campo 

transcendental, a experiência perceptiva é um discurso sobre o corpo, que é enquanto, que se 

vai fazendo enquanto transita no mundo, entre as coisas do mundo, na coexistência com outros 

corpos, numa atmosfera ou num cenário sempre amalgamado pelo sentido. 

 O discurso sobre o corpo da fenomenologia e na poesia, tem agora a sua singularidade 

realçada. A condição de inacabamento da filosofia35, segundo a fenomenologia, se sustenta na 

                                                             
35 A obra de Josef Pieper, que tratarei mais adiante, afirma que o reconhecimento da nossa condição de 

inacabamento é que alimenta a liberdade própria da filosofia, a sua disponibilidade de abertura para o mundo. 

Embora o filósofo, não faça um discurso sobre o corpo, a sua argumentação, de modo evidente, a admiração, que 
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própria condição de inacabamento do corpo. E isto não é uma referência à deterioração da 

estrutura biológica, portanto, ao envelhecimento, mas da sempre possível ampliação de si 

mesmo, da apropriação do corpo numa experiência renovada de e pelo sentido. Diz a poeta: 

 

Velhice 

é um modo de sentir frio que me assalta 

e uma certa acidez. 

O modo de um cachorro enrodilhar-se 

quando a casa se apaga e as pessoas se deitam. (2012, p. 28) 

 

Mesmo a velhice aponta para um modo de viver. O inacabamento do corpo próprio se 

assemelha ao cavalo arfando, de que fala Adélia Prado, que se contém em nome do bem viver 

comum, mas não aceita que nada se estabeleça como verdadeiro, como quem pretende enrijecer 

o viver. Monta-se no cavalo bravo e segue a reta para que se possa garantir ser como se quer, 

desigual, talvez, nunca o mesmo. 

 

Ah, pois, no conforme miro e vejo, 

o por dentro de mim, 

segundo o consentir 

dos desarrazoados meus pensares, 

é o brabo cavalo em as ventas arfando, se querendo ir, 

permanecido apenas no ajuste das leis do bem viver comum, 

por causa de uma total garantia se faltando em quem m’as dê. 

Ad’formas que em tréguas assisto e assino 

e o todo exterior desta minha pessoa recomponho. 

Porém chega só o sinal mais leve 

de que aquilo ou isso é verdadeiro 

pra reta eu alimpar com o meu brabo cavalo. 

Ara! que eu não nasci pra permanência desta duvidação, 

mas só para o ser eu mesmo, o de todo mundo desigual, 

afirmador e consequente, Rioboaldo, o Tatarana. 

Ixi! (2012, p. 23) 

 

Daí a expressão, que bem aponta para a compreensão do filósofo: “o corpo é enquanto” 

se movimenta (motricidade), experimenta a afetividade (ser sexuado), se expressa e fala. 

                                                             
rege a filosofia, é possível quando as pessoas transcendem o mundo da utilidade dando-se conta do seu 

inacabamento. É o abalo existencial gerado pela proximidade da morte, pela poesia, pela filosofia que reapresenta 

às pessoas a sua condição inconclusa. Assim, a sua compreensão de filosofia, sem construir um discurso sobre o 

corpo, o convoca. Cf. PIEPER, Josef. Que é Filosofar? São Paulo: Loyola, 2007, p. 10-12. 
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Enquanto “alimpo” a reta com o cavalo bravo vou sendo, sem que nunca se possa afirmar que 

se é de uma vez por todas. 

 E esta ideia “o corpo é enquanto” reitera a afirmação de que o corpo não é objeto, não 

pode ser tratado à semelhança dos objetos do mundo e, mesmo quando tratado como objeto, 

sabe-se, sente-se tratado como tal e a isto dá uma configuração existencial que, por si só, já é 

testemunho da intencionalidade que liga o corpo ao mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

110), que o inscreve na experiência da percepção. 

 As considerações do filósofo para colocar em questão a ideia de corpo como objeto, tal 

como a concebia a fisiologia36, resultam em afirmar um corpo “que se levanta em direção ao 

mundo”. (p. 114) Isto se mostra quando Merleau-Ponty afirma que o reflexo corporal não é 

resultado de estímulos objetivos, mas de um corpo que experimenta o reflexo investido de 

sentido numa situação (p. 118) 

 

O reflexo, enquanto se abre ao sentido de uma situação, e a percepção, 

enquanto não põe primeiramente um objeto de conhecimento e enquanto é 

uma intenção de nosso ser total, são modalidades de uma visão pré-objetiva 

que é aquilo que chamados de ser no mundo. (p. 118-119) 

 

 Esta ideia é reafirmada quando o filósofo escreve que “até mesmo os reflexos têm um 

sentido, e o estilo de cada indivíduo ainda é visível neles assim como o batimento do coração 

se faz sentir até na periferia do corpo” (p. 126) O modo como se reage ao que assusta, por 

exemplo, tem singularidade – uns gritam, outros choram, outros correm, etc -, posto que os 

reflexos são vividos com um sentido. 

 Há, segundo o filósofo, “uma certa energia da pulsação existencial” (p. 119), que se 

refere a experiência do mundo antes de qualquer predicação, que dá aos estímulos, bem como 

ao próprio pensamento, a sua enformação significativa e, por isto mesmo, permite tomá-los em 

unidade, como composição do seu modo de ser no mundo. E disto decorre que o corpo, longe 

de ser um objeto entre as coisas do mundo, sujeitado às provocações do mundo, organizando o 

seu viver ao reagir a tais estímulos, longe de ser o alvo de uma consciência absoluta, ele é a 

                                                             
36 Não reproduzirei aqui os detalhes desta argumentação e o modo como o filósofo, tomando os problemas da 

própria fisiologia (sensibilidade às cores, membro fantasma, o fenômeno da anosognose), indica como a 

experiência do corpo próprio, mesmo nestas condições, não encontra clara compreensão nas condições físicas ou 

numa alma regente do corpo, mas de um corpo envolvido numa experiência de sentido que, no caso dos amputados, 

precisa ser ressignificada, de modo a reinventar a relação do corpo habitual e do corpo atual com o mundo. 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 122-123) 
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ligação imediata e tácita com o mundo, com a rede de sentidos que confere uma familiaridade 

ao mundo e, ao mesmo tempo, permite que se aprofunde na apropriação do próprio corpo. O 

corpo, dirá o filósofo, “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” 

(p. 122) e, ao mesmo tempo, a sustentação do mundo e do modo de ser no mundo. “(...) tenho 

consciência do mundo por meio do meu corpo.” (p. 122) 

 Adélia Prado indica que a permanência das coisas da casa, a beleza da natureza, a alegria 

diz respeito ao modo como percebo o mundo, ao jeito como constitui o mundo pra mim. É o 

modo de ser do corpo que confere aos objetos da casa, à percepção da natureza um 

envolvimento com o sentido, que sejam arranjados numa atmosfera de alegria. Por isso é melhor 

ser, pois sendo, vivendo, como dirá Merleau-Ponty nos apropriamos significativamente do 

mundo e do corpo. 

 

Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram 

um bule azul com um descascado no bico, 

uma garrafa de pimenta pelo meio, 

um latido e um céu limpidíssimo 

com recém-feitas estrelas. 

Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, 

constituindo o mundo pra mim, anteparo 

para o que foi um acometimento: 

súbito é bom ter um corpo pra rir 

e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo 

alegre do que triste. Melhor é ser. (PRADO, 2012, p. 46) 

 

 Reitere-se: este envolvimento com o mundo, a constituição significativa de um mundo 

e um modo de ser não é a defesa de uma certeza plena do mundo, ou de uma absoluta apreensão 

do mundo ou do corpo, o que justifica que o filósofo indique o que chama de “existência quase 

impessoal” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 124) para se referir que à margem do nosso existir, 

há uma experiência do corpo no mundo que permanece latente, dada de modo geral, mas que 

sustenta a experiência do corpo no mundo, secretamente dirá o filósofo (p. 126). Por isso, a 

coisa mecânica que é o trem de ferro, é tomada numa atmosfera muito maior de sentido de 

modo que ele vira sentimento. Diz Adélia Prado: 

 

Um trem de ferro é uma coisa mecânica, 

mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, 
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atravessou minha vida, 

virou só sentimento. (2012, p. 48) 

 

 Esta condição do corpo, de inscrever-se numa experiência significativa do mundo e de 

si que, ao mesmo tempo, permanece não esgotada, que reserva outras possibilidades de sentido, 

aponta para o que o filósofo chama de ambiguidade do corpo, de onde decorre a própria 

ambiguidade37 do mundo, o que já indiquei anteriormente. 

 O que aqui se tem é que as separações entre corpo e alma, corpo e mundo, fisiológico e 

psicológico, e toda a dificuldade de indicar a gênese explicativa do modo de ser do corpo, como 

no caso do membro fantasma, deixam de ser consideradas como um problema a ser dissolvido, 

posto que tomadas no movimento único do existir dos corpos no mundo. A relação com estas 

dimensões da experiência do corpo não é mais tomada como partes, como elementos causais 

deste ou daquele comportamento, mas num intercâmbio permanente que não permite 

estabelecer, com precisão o início e o fim de cada uma destas dimensões. 

 Assim, diz Merleau-Ponty, 

 

O homem concretamente considerado não é um psiquismo unido a um 

organismo, mas este vai-vém da existência que ora se deixa ser corporal e ora 

se dirige aos atos pessoais. 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. Entre o psíquico e o fisiológico pode haver 

relações de troca que quase sempre impedem de definir um distúrbio mental 

como psíquico ou como somático. (1999, p. 130) 

                                                             
37 As ponderações do filósofo sobre a ambiguidade guardam estreitas relações com o tempo, a história, as 

recordações. Trata-se, em síntese de indicar que o corpo não é refém do tempo, da história e das suas memórias, 

posto que também estas dimensões da experiência do corpo são tomadas na esteira do sentido. Por isto, que a 

experiência do amputado que ainda “sente” o seu braço (membro fantasma) não se explica como mera recordação, 

mas uma experiência do corpo no mundo que convoca a ressignificar o que foi vivido, o passado abrindo-se para 

um outro modo de ser. Dirá o filósofo que “se a recordação e a emoção podem fazer aparecer o membro fantasma, 

não é como uma cogitatio exige uma outra cogitatio, ou como uma condição determina sua consequência – não é 

porque uma causalidade da ideia se superponha aqui a uma causalidade fisiológica, é porque uma atitude 

existencial motiva um outra e porque recordação, emoção, membro fantasma são equivalentes em relação ao ser 

no mundo.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.128) Pelo mesmo motivo, dirá o filósofo a respeito da história e, de 

algum modo do tempo, que “a história não é nem uma novidade perpétua nem uma repetição perpétua, mas o 

movimento único que cria formas estáveis e as dissolve” (p. 130) 
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 A argumentação do filósofo, em defesa desta compreensão do corpo numa experiência 

que presenteia o mundo e o próprio corpo numa vivência conjugada de sentido, se desdobra, ao 

tratar do distúrbio somático dizendo: 

 

Em sintomas desse tipo, psíquico e físico estão tão interiormente ligados que 

não se pode mais pensar em completar um dos domínios funcionais pelo outro 

e que ambos devam ser assumidos por um terceiro (...) É preciso (...) passar 

de um conhecimento dos fatos psicológicos e fisiológicos a um 

reconhecimento do acontecimento anímico como processo vital inerente à 

nossa existência. (p. 131) 

 

 Por isto não se põe como problema a união entre alma e corpo, a relação entre o psíquico 

e o físico, posto que esta unidade “se realiza a cada instante no movimento da existência” (p. 

131) 

 A insistência em explicar o corpo como resultado de associação de partes; de dizer que 

o modo de viver do corpo resulta de reações físicas ou psíquicas, de ver o corpo e o mundo, 

como diz Adélia Prado, “cheio de departamentos” (1978, p. 75), recusa que estas dimensões da 

experiência do corpo próprio sejam tomadas na unidade significativa do seu existir. É a recusa 

de que a relação do corpo com o mundo e os outros corpos seja regida por um sentido 

existencial. É o sentido que faz do mundo uma bola bonita. Esta recusa gera a experiência que 

a poeta assim descreve: 

 

De vez em quando Deus me tira a poesia. 

Olho pedra, vejo pedra mesmo. 

O mundo, cheio de departamentos, 

não é a bola bonita caminhando solta no espaço. 

Eu fico feia, olhando espelhos com provocação, 

batendo a escova com força nos cabelos, 

sujeita à crença em presságios. 

Viro péssima cristã. (1978, p. 75) 

 

 Este corpo que não pode ser dito como objeto, embora de fato possa ser tratado como 

tal; este corpo que não é soma de condições fisiológicas, embora estas concorram no modo de 

ser do corpo, dirá o filósofo, é algo que, diferentemente da fisiologia, já estava posto na 

psicologia clássica. Segundo Merleau-Ponty, ela já reconhecia a distinção do corpo em relação 
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aos objetos, posto que aquele “é percebido constantemente” (1999, p. 133), não podendo dele 

se apartar, enquanto dos objetos se pode tomar distância. Todavia, o corpo permanecia “um 

objeto que não me deixa.” (p. 133) 

 O filósofo, ao indicar que o objeto, como tal, implica a possibilidade de que possa ser 

observado, de distanciamento dele e até mesmo de um desaparecimento do campo visual do 

corpo e, por isso, numa “ausência possível” (p. 133), retoma a argumentação da impossibilidade 

do corpo ser objeto ao afirmar que 

 

(...) a permanência do corpo próprio é de um gênero inteiramente diverso: ele 

não está no limite de uma exploração indefinida, ele se recusa à exploração e 

sempre se apresenta a mim sob o mesmo ângulo. Sua permanência não é uma 

permanência no mundo, mas uma permanência ao meu lado. Dizer que ele 

está sempre perto de mim, sempre aqui para mim, é dizer que ele nunca está 

verdadeiramente diante de mim, que não posso desdobrá-lo sob meu olhar, 

que ele permanece à margem de todas as minhas percepções, que existe 

comigo. (p. 133-134) 

 

 A reafirmação da impossibilidade do corpo próprio ser um objeto é oportunidade do 

filósofo retomar aquele sentido radical anotado já no prefácio da obra, alvo desta reflexão. 

Agora, ao invés de dizer que o corpo é a fonte absoluta, o filósofo dirá que o corpo “(...) é o 

hábito primordial, aquele que condiciona todos os outros e pelo qual eles se compreendem.” (p. 

134) 

 A permanência do corpo próprio, distinta da permanência dos objetos que estão sempre 

aqui (p. 136), é uma permanência absoluta e que, segundo o filósofo, “serve de fundo à 

permanência relativa dos objetos que podem entrar em eclipse” (p. 136). A compreensão disto, 

de que a duração dos objetos se deve ao corpo que os coloca em coexistência, que é a pulsação 

da permanência dos objetos, teria faltado à psicologia clássica e, por isto, impedido que 

entendesse o corpo como meio de comunicação com os objetos, e o mundo “como horizonte 

latente de nossa experiência, presente sem cessar, ele também, antes de todo pensamento 

determinante.” (p. 136-137) Teria faltado reconhecer que o guarda-chuva é um arquivo preto: 

um guarda vida, como escreveu Adélia Prado. A presença e o reconhecimento do objeto se 

ligam diretamente a uma experiência de sentido dentro da qual ele se configura na vivência do 

corpo próprio. 
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Esquecido na mesa, 

com o cabo voltado para cima 

e as bordas arrepanhadas, 

é como seu dono vestido, 

composto no seu caixão. 

Não desdobra a dobradiça, 

não pousa no braço grave 

do que, sendo seu patrão, 

foi pra debaixo da terra. 

Ele, vai para o porão. 

Existe um retrato antigo 

em que posou aberto, 

com o senhor, moço e sem óculos. 

Guarda-chuva, guarda-sol, 

guarda-memória pungente 

de tudo que foi em nós 

um pouco ridículo e inocente. 

Guarda-vida, arquivo preto, 

cão de luto, cão jazente. (1978, p. 23) 

 

 Outra questão posta pela psicologia clássica, segundo o filósofo, e que a colocou na 

direção da compreensão do que denomina corpo próprio, é o que se denomina de sensações 

duplas, que consiste, na possibilidade do corpo passar de uma função a outra, por exemplo, 

quando uma mão toca a outra alternando a função de tocante e tocada. (p. 137) O corpo que se 

toca, que esboçaria “um tipo de reflexão” (p. 137) seria suficiente, segundo a psicologia 

clássica, para distinguir o corpo do objeto. Ao corpo próprio estariam reservadas sensações 

cinestésicas que afirmavam a globalidade dos movimentos do corpo que, por sua vez, atribuía 

aos movimentos exteriores “uma percepção mediata e à comparação das posições sucessivas” 

(p. 138) e, ainda, que o movimento exterior “não poderia ser sentido e que exige um percurso 

mental” (p. 138). 

 Segundo o filósofo, o que estava subjacente e mal explicitado nas considerações da 

psicologia, ao tratar das sensações cinestésicas do corpo para explicar o movimento exterior e, 

com isto, defender que o corpo não pode ser objeto, posto que um “objeto afetivo” (p. 137), 

 

(...) era a originalidade dos movimentos que executo com meu corpo: eles 

antecipam diretamente a situação final, minha intenção só esboça um percurso 

especial para ir ao encontro da meta primeiramente dada em seu lugar, há 

como que um germe de movimento que só secundariamente se desenvolve 

como percurso objetivo. Movo os objetos exteriores com o auxílio de meu 

próprio corpo que os pega em um lugar para conduzi-los a um outro. Mas ele, 

eu o movo diretamente, não o encontro em um ponto do espaço objetivo para 

levá-lo a um outro, não preciso procurá-lo, ele já está comigo – não preciso 
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conduzi-lo em direção ao termo do movimento, ele o alcança desde o começo 

e é ele que se lança a este termo. (p. 138) 

 

 Para Merleau-Ponty a psicologia não foi capaz de chegar aos termos da descrição do 

corpo próprio, pois, “para o pensamento não situado do psicólogo, a experiência do sujeito vivo 

tornava-se por sua vez um objeto e, longe de reclamar uma nova definição de ser, ela se 

localizava no ser universal.” (p. 139) Por isto, segue dizendo o filósofo “a experiência do corpo 

se degradava em “representação” do corpo, não era um fenômeno, era um fato psíquico.” (p. 

139) E nessa representação a incompletude, a ambiguidade do corpo tocado e tocante nada mais 

seriam que representações e não “traços da estrutura do corpo próprio” (p. 140). Esta maneira 

de explicar, segundo o filósofo, só adiava um problema já conhecido, que é da união entre alma 

e corpo. 

 A argumentação do filósofo indica, uma vez mais, que a redescoberta da vida pré-

objetiva (p. 141) teria encaminhado a psicologia à compreensão mais profunda do corpo 

próprio, “enquanto presença sem distância” (p. 142). “Ser uma consciência, ou, antes, ser uma 

experiência, é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros, ser com 

eles em lugar de estar ao lado deles.” (p. 142) 

 O discurso sobre o corpo que aqui acompanho, guardado na expressão corpo próprio, 

assume a radicalidade da presença do corpo no mundo, como uma experiência sempre 

intencional, transbordante de sentido e renovadora de significados. É o que sustenta a afirmação 

de que o corpo é enquanto... 

 A experiência do espaço do corpo próprio e a motricidade38 do corpo próprio é uma 

primeira maneira de mostrar esta ideia de que o corpo é enquanto. Imediatamente, as 

considerações sobre o espaço e o movimento do corpo próprio passam longe de qualquer ideia 

de determinação daqueles sobre o corpo. “(...) meu corpo inteiro não é para mim uma reunião 

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

de meus membros por um esquema corporal em que eles estão todos envolvidos.” (p. 144) 

                                                             
38 A motricidade, tal como a concebe Merleau-Ponty, indica “uma intencionalidade originária, no sentido de que 

o corpo só se origina como movimento não porque há espaço, mas porque há um apelo ao corpo, vindo do mundo, 

e que é respondido pelo corpo como movimento, donde brota o espaço”. Cf. DENTZ, René Armand. A 

motricidade do corpo-próprio em Merleau-Ponty. Prometeus Filosofia em Revista, VIVAVOX - DFL– 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Ano 2, no.4 Julho-Dezembro/2009, p. 32. Mais adiante, quando 

tratar do mundo vivido espero detalhar a relação corpo e mundo para que a afirmação acima que indica que há um 

apelo que vem do mundo não seja tomada como causa da motricidade. Há uma experiência de mundo que, 

constituindo-se significativamente, põe o corpo a mover-se. 
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Esquema corporal que não será entendido como um resumo da experiência corporal (p. 144), 

portanto, como um processo gradativo de articulações das diferentes dimensões do viver do 

corpo, “associações estabelecidas no decorrer da experiência” (p. 145). Esquema corporal que 

não será dito como “uma tomada de consciência global de minha postura no mundo 

intersensorial” (p. 145), isto porque a espacialidade39 do corpo próprio não é de posição, mas 

de situação40, o que significa que o “aqui”, a posição do corpo indica o que o filósofo chama de 

“a situação do corpo em face de suas tarefas” (p. 146). Esquema corporal41 que “é finalmente 

uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo.” (p. 147) De modo mais radical: “não 

haveria espaço se eu não tivesse corpo” (p. 149), o que aponta para a intencionalidade do corpo 

próprio que constitui uma experiência com o espaço não por conta de sua posição, mas da 

significação constituída na situação da experiência do corpo. 

 Isso sustenta a afirmação do filósofo sobre a motricidade. 

 

Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o espaço 

(e também o tempo), porque o movimento não se contenta em submeter-se ao 

espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-os em sua significação 

original, que se esvai na banalidade das situações adquiridas. (p. 149) 

 

A experiência do corpo no espaço, o movimento do corpo no espaço é uma experiência 

de sentido, uma coexistência com o espaço que faz do espaço objetivo um espaço vivido, do 

movimento, não um reflexo, mas a expressão de uma intencionalidade e isso porque “nunca é 

nosso corpo objetivo que movemos, mas nosso corpo fenomenal, e isso sem mistério, porque 

já era nosso corpo, enquanto potência de tais e regiões do mundo” (p. 153-154). 

                                                             
39 Sobre a espacialidade do corpo próprio e a compreensão fenomenológica de que o espaço se constitui em relação 

ao corpo e na vivência desse no mundo. Cf. ALMEIDA PRADO, Rafael Auler de; CALDAS, Marcus Tulio; 

QUEIROZ, Edilene Freire de. O corpo em uma perspectiva fenomenológico-existencial: aproximações entre 

Heidegger e Merleau-Ponty. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 32, n. 4, p. 776-791, 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932012000400002&lng=pt&nrm=iso>. 

Acessos em 30  abr.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932012000400002. 
40 Merleau-Ponty retoma essa argumentação quando tratar do mundo vivido, em particular do espaço, na segunda 

parte da obra que aqui tomo como referência. 
41 A noção de esquema corporal é uma afirmação da intencionalidade do corpo próprio. Outra expressão utilizada 

para explicar a noção de esquema corporal é dinamicidade do corpo. Essa noção tem como fundo a compreensão 

sobre o diálogo entre o sujeito e o objeto ou, como escreve o autor, a organicidade entre sujeito e mundo. Cf. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. A noção de esquema corporal na filosofia de Merleau-Ponty: análises em torno 

da Fenomenologia da percepção. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8313/6097; último acesso: abril de 2017. 
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 Trata-se de reconhecer este envolvimento do corpo com o sentido, uma vez mais, e que 

também na vivência do espaço e do movimento se apresenta. Há uma atmosfera de sentidos ou, 

como mais propriamente se diz em fenomenologia, um horizonte de sentido, que inscreve o 

corpo, e de modo específico, a motricidade do corpo próprio numa experiência marcada pela 

totalidade do sentido. Diz o filósofo que: 

 

(...) no normal42, ao contrário, todo movimento é indissoluvelmente 

movimento e consciência de movimento, o que se pode também exprimir 

dizendo que no normal todo movimento tem um fundo, e que o movimento e 

seu fundo são “momentos de uma totalidade única”. O fundo do movimento 

não é uma representação associada ou ligada exteriormente ao próprio 

movimento, ele é imanente ao movimento, ele o anima e o mantém a cada 

momento; a iniciação cinética é para o sujeito uma maneira original de referir-

se a um objeto, assim como a percepção. Através disso se esclarece a distinção 

entre movimento abstrato e movimento concreto: o fundo do movimento 

concreto é o mundo dado, o fundo do movimento abstrato, ao contrário, é 

construído. Quando faço sinal para um amigo se aproximar, minha intenção 

não é um pensamento que eu prepararia em mim mesmo, e não percebo o sinal 

em meu corpo. Faço sinal através do mundo, faço sinal ali onde se encontra 

meu amigo; a distância que me separa dele, seu consentimento ou sua recusa 

se lêem imediatamente em meu gesto, não há uma percepção seguida de um 

movimento, a percepção e o movimento formam um sistema que se modifica 

como um todo. (p. 159-160) 

 

 O reconhecimento deste fundo43, deste solo perceptivo que faz do movimento, na 

experiência do corpo, algo repleto de significação impede de acolher a argumentação que atribui 

alguns movimentos à mecânica do corpo, outros à consciência (p. 174). Novamente, a 

experiência do corpo que se movimenta não pode ser dita por um funcionamento orgânico 

regido por um pensamento ou, de outro, uma alma, uma consciência regente de todo o 

                                                             
42 Merleau-Ponty constrói a argumentação mostrando que mesmo entre os doentes, de modo específico, os 

psiquiátricos, o seu comportamento também revela um corpo que se envolve com o mundo numa experiência 

perceptiva e não falta de consciência ou capacidade de reflexão, de associação, de construção de representação ou, 

de outra perspectiva, que sua condição melhor se compreende pela ausência da experiência do corpo que toma 

com sentido o movimento, que a ele confere uma significação que o filósofo chama de significação motora. 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 159). Não reapresento aqui os detalhes da análise fenomenológica que o filósofo 

faz do doente, mas apenas aqueles elementos que permitem compreender mais diretamente a noção corpo próprio. 
43 Sobre as camadas de sentido, denominadas de relações macro e micro de sentido, bem como sobre a noção de 

figura e fundo e como também se relacionam com o sentido. Essa reflexão trata do que se poderia chamar de 

dialética instável, no pensamento de Merleau-Ponty quando trata dessa relação entre figura e fundo, ou entre as 

diferentes dimensões do sentido ou mesmo da interpenetração dos sentidos. Merece destaque a opinião do autor 

que as críticas à fenomenologia, por vezes, se apresentam caricaturais. Cf. FURLAN, Reinaldo. Fenomenologia 

e esquizoanálise na psicologia: um encontro possível? Psicol. USP [online]. 2006, vol.17, n.3 [cited 2017-04-

29], pp.105-126. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642006000300009&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0103-6564. Http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

65642006000300009. 



- 70 - 
 

comportamento do corpo. Se os reflexos do corpo se configuram como gestos de sentido, 

também o pensamento, a reflexão, as operações mentais apontam para uma aquisição de 

sentido. (p. 182) Como escreve Adélia Prado o pensamento é um gesto do corpo. 

 

Ele tinha o costume de gesticular seu pensamento, 

de sorte que estar parado era já ter compreendido 

ou não ter dúvidas. (2012, p. 124) 

 

Por sua vez, “meus pensamentos adquiridos não são uma aquisição absoluta” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.182); o “já ter compreendido” não aponta para um absoluto, mas 

significa que um novo susto me coloca em pé a cantar, gesticulando os pensamentos; “a cada 

momento eles se alimentam de meu pensamento presente, eles me oferecem um sentido, mas 

eu o restituo a eles.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 182-183) 

 Isto reitera a compreensão fenomenológica do corpo desde a percepção, desde a 

experiência de sentido, desta intencionalidade do corpo que lhe abre um mundo de sentido; que 

reconhece que o pensamento, que a reflexão se alimentam de um horizonte de sentido que não 

é esgotado com a análise. “São assim as poéticas, as místicas, têm hipérboles e os êxtases, o 

brilho que a razão não devassa, gozo prometido ao simples de coração” (2007b, p. 165), escreve 

Adélia Prado. Merelau-Ponty, por sua vez, afirma: 

 

(...) que a vida da consciência – vida cognoscente, vida do desejo ou vida 

perceptiva – é sustentada por um “arco intencional” que projeta em torno de 

nós nosso passado, nosso futuro, nosso meio humano, nossa situação física, 

nossa situação ideológica, nossa situação moral, ou antes que faz com que 

estejamos situados sob todos esses aspectos. É este arco intencional que faz a 

unidade entre os sentidos, a unidade entre os sentidos e a inteligência, a 

unidade entre a sensibilidade44 e a motricidade. (p. 190) 

                                                             
44 A sensibilidade, como aparecerá quando tratar da noção mundo vivido, é um tema importante, se não central no 

pensamento de Merleau-Ponty, pois contra as teses cartesianas e idealistas o filósofo tratará de um corpo 

encarnado, mas também, como mostra a reflexão que segue, a encarnação do próprio mundo. A reflexão tratará, 

também da importância da teoria da Gestalt no pensamento de Merleau-Ponty sobre a percepção, mas no contexto 

dessa argumentação que procura mostrar a unidade do corpo próprio na sua relação com o mundo. De modo 

sintético a referida unidade no pensamento do filósofo é assim descrita: “É então que Merleau-Ponty consegue 

ligar interiormente o "psíquico" e o "fisiológico". O inferior, a forma física, aquilo sobre o qual a existência pessoal 

vai se assentar tornar-se-á o passado, o sedimentado, devidamente engrenado à existência pessoal, que é a forma 

superior, e formando com ela um único ser. O "corpo atual", instalado no "presente vivo" e voltado para o mundo, 

para o porvir, arrasta atrás de si o sedimentado, que é o "corpo habitual", ambos, corpo habitual e corpo atual, 

passado e presente, engrenados e orientados, prospectivamente, para um polo intencional. Daí o esforço de 

Merleau-Ponty em mostrar que esse sedimentado não é uma massa inerte no fundo de nossa consciência, que ele, 

ao contrário, se "alimenta secretamente" de meu presente, formando com este uma unidade que não é mais a de 
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 O movimento do corpo próprio, se não é puro reflexo, também não pura reflexão. O 

pensamento, a reflexão está envolvida com uma experiência do corpo e do mundo que é a 

possibilidade mesma do pensamento e daquilo que nele há de esclarecimento sobre o corpo e o 

mundo. Diz o Merleau-Ponty que: 

 

(...) a consciência projeta-se em um mundo físico e tem um corpo, assim como 

ela se projeta em um mundo cultural e tem hábitos: porque ela só pode ser 

consciência jogando com significações dadas no passado absoluto da natureza 

ou em seu passado pessoal, e porque toda forma vivida tende para uma certa 

generalidade, seja a de nossos hábitos, seja a de nossas “funções corporais”.” 

(p. 192) 

 

 Adélia Prado, no poema “A rosa mística” do livro O Pelicano diz dessa percepção da 

forma desde a vivência na cozinha de dona Armanda: trata de um espaço que adquire sentido a 

partir do que foi vivido (neste quarto meu pai morreu) e antecipa, o que adiante tratarei, sobre 

a palavra como guardadora de sentidos vividos e que, de algum modo, dão significado 

existencial presente às recordações, à memória, mantendo viva uma experiência de mundo, ao 

mesmo tempo que abre caminhos para ressignificar o vivido: o sentido evita a corrosão do 

tempo. O destaque, todavia, se volta para essa experiência do espaço como uma 

intencionalidade: ele se constitui na vivência do corpo num lugar que o corpo ordena 

significativamente. 

 

A primeira vez 

que tive a consciência de uma forma, 

disse à minha mãe: 

                                                             
substâncias ontologicamente distintas. Agora, a união corpo e alma, em si e para si, é a união de um passado que 

não é jamais completamente transcendido, que, por não ser ultrapassado completamente, é "assumido" e responde 

a determinadas situações e permanece, de algum modo, presente. O corpo habitual é essa "quase-presença" do 

passado; não é uma imagem que podemos evocar, não são traços gravados no corpo, não é, portanto, uma presença 

objetiva; essa existência habitual, anônima, pré-pessoal, não é uma coisa inerte, como o em si, mas esboça, também 

ela, o movimento de existência — o que só uma descrição da percepção como forma temporal permite mostrar. ”. 

Cf. MOUTINHO, Luiz Damon Santos. O sensível e o inteligível: Merleau-Ponty e o problema da 

racionalidade. Kriterion, Belo Horizonte, v. 45, n. 110, p. 264-293, Dec. 2004. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2004000200005&lng=en&nrm=iso>. 

access on 29 Apr. 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2004000200005. Essa compreensão de um mundo 

que se constitui na vivência também se apresenta quando se afirma, no contexto das reflexões sobre o cógito 

cartesiano, da noção de historicidade tal como a indica Merleau-Ponty, que nem o mundo e o corpo são necessários, 

no sentido de que a experiência do corpo e do mundo são feitas e refeitas na própria vivência do tempo. Cf. 

DENTZ, René Armand. A motricidade do corpo-próprio em Merleau-Ponty. Prometeus Filosofia em Revista, 

VIVAVOX - DFL– UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Ano 2, no.4 Julho-Dezembro/2009, p. 29. 

Formatado: Inglês (Estados Unidos)

Código de campo alterado

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2004000200005
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dona Armanda tem na cozinha dela uma cesta 

onde põe os tomates e as cebolas; 

começando a inquietar-me pelo medo 

do que era bonito desmanchar-se, 

até que um dia escrevi: 

‘neste quarto meu pai morreu, 

aqui deu corda ao relógio 

e apoiou os cotovelos 

no que pensava ser uma janela 

e eram os beirais da morte’. 

Entendi que as palavras 

daquele modo agrupadas 

dispensavam as coisas sobre as quais versavam, 

meu próprio pai voltava, indestrutível. 

Como se alguém pintasse 

a cesta de d. Armanda 

me dizendo em seguida: 

agora podes comer as frutas. 

Havia uma ordem no mundo, 

de onde vinha? 

E por que contristava a alma 

sendo ela própria alegria 

e diversa da luz do dia, 

banhava-se em outra luz? 

Era forçoso garantir o mundo 

da corrosão do tempo, o próprio tempo burlar. 

Então prossegui: ‘neste quarto meu pai morreu... 

Podes fechar-te, ó noite, 

teu negrume não vela esta lembrança.’ 

Foi o primeiro poema que escrevi. (1987, p. 18-19) 

 

 Toda a argumentação do filósofo sobre a motricidade e o espaço resulta em afirmá-los 

como intencionalidade (p. 192), ou seja, na experiência de um corpo que está sempre voltado 

para o mundo, envolvido numa experiência de sentido onde o movimento e o espaço são dados 

na inteireza de uma vivência, na totalidade da experiência do corpo próprio no presente: aqui 

deu corda ao relógio. Esta intencionalidade permite reconhecer o domingo pelo barulho da 

bicicleta da criança, do cheiro de laranja, diz Adélia Prado. 

 

Na minha cidade, nos domingos de tarde, 

as pessoas se põem na sombra com a faca e laranjas. 

Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, 

a campainha desatada, o aro enfeitado de laranjas: 

‘Eh bobagem!’ 

Daqui a muito progresso tecno-ilógico, 

quando for impossível detectar o domingo 

pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, 

em meu país de memória e sentimento, 



- 73 - 
 

basta fechar os olhos: 

é domingo, é domingo, é domingo45. (2012, p. 43) 

 

 A experiência do corpo no que tange ao espaço, ao tempo e à motricidade configura um 

envolvimento com o mundo que confere ao espaço, ao tempo, ao movimento um sentido. 

Assim, a nossa vivência, a nossa ação tem um tempo no qual encontramos os elementos para 

dizer, ao menos agora, que a vida é bonita. Escreve Adélia Prado: 

 

Ó Deus, 

não me castigue se falo 

minha vida foi tão bonita! 

Somos humanos, 

nossos verbos têm tempos, 

não são como o Vosso, 

eterno. (2007d, p. 57) 

 

O movimento do menino com a bicicleta; o cheiro do sumo da laranja, o riso, as pessoas 

sentadas configuram, por exemplo, uma configuração temporal designada de domingo. 

Por isso mesmo Merleau-Ponty dirá que: 

 

o movimento não é o pensamento de um movimento, e o espaço corporal não 

é um espaço pensado ou representado. “Cada movimento determinado ocorre 

em um meio, sobre um fundo que é determinado pelo próprio movimento (...). 

Executamos nossos movimentos em um espaço que não é ‘vazio’ e sem 

relações com eles, mas que, ao contrário, está em uma relação muito 

determinada com eles: movimento e fundo são, na verdade, apenas momentos 

artificialmente separados de um todo único”. (1999, p. 192-193) 

 

 A motricidade, portanto, implica no reconhecimento da intencionalidade do corpo 

próprio, de que o movimento se dá quando um cenário de sentido põe o corpo a caminhar. Não 

se trata de um não saber, da ausência de uma reflexão que seja capaz de aclarar ao corpo o 

motivo do mover-se. É o próprio existir do corpo, que se apropria do movimento no conjunto 

de uma vivência que é dada como inteira, ordenada toda ela pelo sentido. 

                                                             
45 O domingo será indicado, metaforicamente, como uma resistência à intenção totalizadora do mundo cotidiano 

do trabalho, tal como trata Josef Pieper: é o dia do descanso, de outras vivências, de abrir espaço para olhar a 

bicicleta, para desfrutar do mundo. 
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A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. Um movimento é 

aprendido quando o corpo o compreendeu, quer dizer, quando ele o 

incorporou ao seu “mundo”, e mover seu corpo é visar as coisas através dele, 

é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce sobre ele sem 

nenhuma representação. Portanto, a motricidade não é como uma serva da 

consciência, que transporta o corpo ao ponto do espaço que nós previamente 

nos representamos. (p. 193) 

 

 E é por isto, pela fisionomia de sentido que o movimento tem, que se recusou a ideia de 

um corpo que possa ser compreendido como objeto, posto que este está no tempo e no espaço. 

Dirá o filósofo que “não se deve dizer que nosso corpo está no espaço nem tampouco que ele 

está no tempo. Ele habita o espaço e o tempo.” (p. 193) O existir do corpo confere ao espaço, 

ao tempo, ao movimento um sentido que transcende qualquer explicação fisiológica, 

psicológica ou qualquer tentativa de redução a uma mecânica orgânica ou uma regência 

absoluta da consciência. Como escreve Adélia Prado: “Gostaria de me reduzir à mais completa 

naturalidade, mas é impossível, por causa do humano, o não-natural por natureza.” (1992, p. 

99) 

 A experiência do corpo próprio no mundo, segundo o filósofo, não pode ser dita, no que 

tange ao movimento e ao espaço, como uma justaposição de pontos, uma infinidade de relações 

unidas pela consciência que resultaria no movimento do corpo no espaço (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 194). “(...) não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo; 

eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca.” (p. 195) E como a 

experiência do corpo próprio, “o espaço e o tempo que habito de todos os lados têm horizontes 

indeterminados que encerram outros pontos de vista.” (p. 195) 

 E se podemos criar representações do espaço, por exemplo, é preciso que antes 

tenhamos a experiência do corpo que nos insere no espaço, que é o fundo já mencionado, o arco 

intencional, o horizonte de sentido. “A motricidade é a esfera primária em que em primeiro 

lugar se engendra o sentido de todas as significações no domínio do espaço representado.” (p. 

197) 

 A observação do existir de cada um de nós identificará um jeito de viver, um hábito que, 

por sua vez, é “a apreensão de uma significação, mas é a apreensão motora de uma significação 

motora” (p. 198) 
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 O corpo que confere a si mesmo um certo de jeito de ser, que é expressão de um modo 

de ser, portanto, que se envolve com um hábito, é o mesmo corpo que pode transcende-lo 

ampliando tal hábito ou caminhando na direção de outros hábitos. Dirá o filósofo que o corpo 

que se expressa de um certo modo, portanto, o modo de viver habitual do corpo, é apenas um 

modo entre tantos outros. O modo de viver habitual do corpo expressa um sentido. Não é uma 

ilusão; não é o seguimento de um fluxo dado pela condição biológica ou pela configuração da 

cultura que o corpo vive. Diz Adélia Prado: 

 

Não pode ser uma ilusão fantástica 

o que nos faz domingo após domingo 

visitar os parentes, insistir 

que assim é melhor, que de fato um bom 

emprego é meio caminho andado. 

Não pode ser verdade 

que tanto afã escave na insolvência. 

Há voos maravilhosos de ave, 

aviões tão belos repousando nos campos 

e o que é piedoso no morto: 

não seu sexo murcho, 

mas suas mãos empenhadas sobre o peito. (2012, p. 22) 

 

O corpo que está constituído de um certo modo, que visita regularmente os parentes, 

que trabalha, é apenas uma configuração existencial de sentido, pois o corpo poderá se envolver 

como outras expressões de si no mundo, habitar de outros modos. 

 

Ele é a origem de todos os outros, o próprio movimento de expressão, aquilo 

que faz com que elas comecem a existir como coisas, sob nossas mãos, sob 

nossos olhos. Se nosso corpo não nos impõe, como o faz ao animal, instintos 

definidos desde o nascimento, pelo menos é ele que dá à nossa vida a forma 

da generalidade e que prolonga nossos atos pessoais em disposições estáveis. 

Nesse sentido, nossa natureza não é um velho costume, já que o costume 

pressupõe a forma de passividade da natureza. O corpo é nosso meio geral de 

ter um mundo46. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 202-203) 

 

 Como tenho indicado, as considerações sobre a motricidade e o espaço, e mesmo a 

argumentação do filósofo contra a ideia de um corpo dito como objeto, reafirmam a condição 

                                                             
46 Quando tratar do mundo na obra de Merleau-Ponty, articularei com o que sobre isso disse Josef Pieper na sua 

argumentação sobre o filosofar. Notar-se-á que mesmo não apresentando uma reflexão sobre o corpo, a 

argumentação sobre distinção entre o animal e o ser humano, no que tange à relação com o mundo, invoca o corpo 

que cria um mundo transbordante de sentido. 
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intencional do corpo próprio e como o seu viver está reunido no sentido. Ele mesmo, dirá 

Merleau-Ponty, é o núcleo significativo (p. 204). 

 A unidade de sentido que o corpo próprio realiza precisa ser explicitada. É o que o 

filósofo chama de síntese do corpo próprio. A compreensão do que isto significa retoma o que 

acima se indicou sobre o espaço. Nas palavras do próprio filósofo, “ser corpo, nós o vimos, é 

estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no 

espaço.” (p. 205) E mais: “a espacialidade do corpo é o desdobramento de seu ser de corpo, a 

maneira pela qual ele se realiza como corpo.” (p. 206) 

 A experiência do corpo próprio não aponta para uma unidade construída, como 

decorrência da análise de suas partes, ou da experimentação de suas partes. Ela não é resultado 

da reunião das diferentes impressões recolhidas do olhar, da audição e do tato, mas todos eles 

envolvidos ou disponíveis, como escreve Merleau-Ponty, numa significação comum. (p. 206) 

É a meta, o desejo que reúne todos os movimentos, os músculos necessários para tanto na 

direção do objeto intencional. Não é mera coordenação orgânica e, muito menos, um processo 

de acumulação de experiências, táteis, por exemplo. “Não traduzo os “dados do tocar” para “a 

linguagem da visão” ou inversamente; não reúno as partes de meu corpo uma a uma; essa 

tradução e essa reunião estão feitas de uma vez por todas em mim: elas são meu próprio corpo.” 

(p. 207) 

 A referida reunião, dada como uma totalidade na experiência do corpo próprio, não se 

explica pela regência de uma lei mais ampla; a unidade do corpo próprio não decorre de estar 

compreendido num contexto mais amplo onde uma lei ordena ou confere a unidade. (p. 207) 

Enquanto diante dos objetos podemos inspecioná-los e identificar suas partes e o modo de 

construção de sua unidade e das suas variações. Já o corpo próprio, posto que não é objeto e 

que não se põe diante de si mesmo como objeto, pois “(...) não estou diante de meu corpo, estou 

em meu corpo, ou antes sou meu corpo” (p. 207-208), é a própria lei de suas mudanças (p. 208). 

 

O que reúne as “sensações táteis” de minha mão e as liga às percepções visuais 

da mesma mão, assim como às percepções dos outros segmentos do meu 

corpo, é um certo estilo dos movimentos de meus dedos e contribui, por outro 

lado, para uma certa configuração do meu corpo. Não é ao objeto físico que o 

corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte. (p. 208) 
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 Com isso Merleau-Ponty quer indicar a referida síntese corporal, tomando como 

exemplo que o significado não está apenas na palavra, mas no modo de dizê-la, sotaque, tom, 

fisionomia que acabam por ser expressão do modo de ser do corpo onde tudo está enfeixado no 

sentido. Por isso, referindo-se ainda a poesia, dirá o filósofo que ela “(...) se por acidente é 

narrativa e significante, essencialmente é uma modulação da existência (p. 209) 

 

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, quer 

dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, cujo 

sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua significação 

sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse sentido que nosso corpo 

é comparável à obra de arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de 

um certo número de termos co-variantes. (p. 209-210) 

 

 Na mesma direção vai Adélia Prado quando escreve, no poema “O espírito das línguas”, 

no livro Terra de Santa Cruz que a arte é expressão do humano, que a compreensão mesma 

daquilo que o ser humano fala se liga à poesia. 

 

A propósito de músicos, ginastas, coreógrafos 

digo na minha língua: 

PUXA VIDA! VAI SER ARTISTA ASSIM NO 

INFERNO! 

É português como se fora russo. 

Descuidada de que me entendam ou não, 

falo as palavras, 

para mim também e primeiro, 

incompreensíveis. 

As artes falam humanês, 

também as caras dos homens 

escrevem o mesmo código. 

O que é PUXA VIDA 

VAI SER ARTISTA ASSIM NO INFERNO? 

Só expressam as línguas nas clareiras 

que o choque de uma palavra abre na outra. 

Na Bulgária, certamente traduz-se PUXA VIDA 

por: BERIMBAU! FILIGRANAS DE RENDA! 

Compreender o que se fala 

é esbarrar na sem-caráter 

inominável, corisca poesia. (1986, p. 17) 

 

 A experiência perceptiva, seguramente, pode ser ampliada, e o que antes foi visto, 

sentido de um certo modo, poderá se configurar de outros modos. Isto, todavia, não significa 
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um aumento do esclarecimento, um aprofundamento da análise, mas antes, outras 

configurações destes “nós de significações” que sendo vivos se dilatam em novos sentidos. 

 

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 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, 1999, p. 212) 

 

 É este “nó de significações” que sustenta a afirmação já apresentada de que o corpo é 

enquanto... Enquanto se movimenta um estilo de viver se expressa cheio de sentido sem, 

todavia, ser o modo último de viver do corpo. Subitamente, como diz o filósofo, um outro feixe 

de sentido se dá apontando outras possibilidades, outros hábitos corporais, que se mostram, nos 

hábitos culturais, entre outros aspectos. 

 É no rumo desta argumentação que se compreende que o corpo é enquanto vive a 

sexualidade ou a afetividade. Quando trata da afetividade o filósofo afirma que ela se refere a 

um “setor de nossa experiência que visivelmente só tem sentido e realidade para nós” (p. 213). 

É o que o filósofo chama de “meio afetivo” (p. 213) e um modo de compreender “como um 

objeto ou ser um ser põe-se a existir para nós pelo desejo ou pelo amor” (p. 213). Escreve a 

poeta que “se me escavarem nada encontrarão a não ser desejo” (2007d, p. 25). É a criança 

cujos olhos brilham por ter o vestido um laço, como já indiquei anteriormente. Ou ainda, como 

escreve Adélia Prado: 

 

Sabendo que me ultrapasso eu digo a você, pra celebrar nosso caso, como 

disse o chefe islamita em discurso ao bispo, para celebrar surpreendente união 

de maometanos e cristãos numa comunidade indonésia, “nosso amor é como 

bosta de búfalo, cai mas não racha”. Como vê, nem o excremento é nosso, se 

lhe pega a poesia. Pura graça o que nos move. (2006, p. 12) 

 

 A argumentação do filósofo se apressa em indicar que a sexualidade não poderá ser 

reconhecida como decorrência de estímulos externos ou de representações prazerosas, do 

mesmo modo que tais elementos não são suficientes para dizer a experiência do corpo próprio, 

como já indiquei. 
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 Os estímulos ou as representações se configurarão numa vivência afetiva se receberem 

um “valor ou significações sexuais” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 215). Há, na experiência 

do corpo próprio uma fisionomia sexual que reclama os gestos do outro corpo (p. 216), portanto, 

uma intencionalidade que esboça uma situação erótica. Adélia Prado, numa prosa em que trata 

do amor, do desejo sexual, também corrobora a ideia de que a sexualidade do corpo não se 

explica apenas pelos hormônios. Escreve a poeta: 

 

Tem horas viro outra pessoa, sei que é amor ao próximo, pois o retorno é 

formidável, o fruto é de paz. Cheguei tarde pro almoço, comi as folhas sem 

escrúpulos, só pus óculos e olhei bem. Estou muito feliz, graças a Deus cada 

vez mais próximo e desconhecido. A lembrança de Jonathan tem voltado. 

Pode-se confundir esta informação transcendente com os poderes libidinosos 

dos hormônios. Estultice. Libidinosa é a alma. (PRADO, 2007c, p. 107-108) 

 

A intencionalidade que configura uma situação erótica, esse desejo do outro que 

transcende os hormônios, sustenta a afirmação de Merleau-Ponty de que “a percepção erótica 

não é uma cogitatio que visa cogitatum; através de um corpo, ela visa um outro corpo, ela se 

faz no mundo e não em uma consciência.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 217) “Minha carne 

quer outra carne” (2011, p. 44), escreve Adélia Prado. Trata-se de uma experiência do corpo 

que solicita a presença do outro, que deseja “um regaço e o acalanto, a amorosa tenaz de uns 

dedos para um forte carinho em minha nuca” (2012, p. 21), como escreve Adélia Prado. 

 

a parte que em mim não pensa e vai da cintura aos pés 

reage em vagas excêntricas, 

vagas de doce quentura, 

de um vulcão que fosse ameno, 

me põe inocente e ofertada, 

madura pra olfato e dentes, 

em carne de amor, a fruta. (1978, p. 60) 

 

 A sexualidade como experiência humana, que requer a presença do outro, faz o rei se 

despir de sua pompa, de sua atmosfera de poder para ter perto de si os olhos castanhos de quem 

deseja a proximidade, tal como escreve Adélia Prado no poema “Trottoir”: 

 

Minhas fantasias eróticas, sei agora, 

eram fantasias de céu. 
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Eu pensava que sexo era a noite inteira 

e só de manhâzinha os corpos despediam-se. 

Para mim veio muito tarde 

a revelação de que não somos anjos. 

O rei tem uma paixão – dizem à boca pequena – 

regozijo-me imaginando sua voz, 

sua mão desvencilhando da fronte a pesada coroa: 

‘Vem cá, há muito tempo não vejo uns olhos castanhos, 

tenho estado em guerras...’ 

O rei desataviado, 

com seu sexo eriçável mas contido, 

pertinaz como eu em produzir com voz, 

mão e olhos quase estáticos, um vinho, 

um sumo roxo, acre, meio doce, 

embriaguez de um passeio entre as estrelas. 

À voz apaixonada mais inclino os ouvidos, 

aos pulsares, buracos negros no peito, 

rápidos desmaios, 

onde esta coisa pagã aparece luminescente: 

com ervas de folhas redondinhas 

um negro faz comida à beira do precipício. 

À beira do sono, à beira do que não explico 

brilha uma luz. E de afoita esperança 

o salto do meu sapato no meio-feio 

bate que bate. (1986, p. 15) 

 

 A vivência da sexualidade requer certa complacência com o outro, posto que ela se 

configura significativamente intencionando o corpo do outro. Mais do que resposta a estímulos 

corporais, trata-se de um sentido de viver que toma a presença do outro nesta atmosfera erótica; 

aliás sentido que eroticamente compreende o mundo, o que bem mostra Adélia Prado dizendo 

que mamão é a mulher que tem de plantar, caso contrário só dá mamão-macho. 

 

Sexo é assim: a gente viaja de carro com um homem estranho, ele esbarra o 

cotovelo na gente, sem intenção, mas com complacência, igual Deus 

permitindo o mal no mundo. Errei dizendo complacência porque Deus não se 

compraz do mal. Se assim for, melhor é o Bezerro de Ouro que assiste e gosta 

de danças e comeria e sexo a la vontê, o qual continuo explicando: a gente vai 

fechar a janela de noite pra dormir e vê o céu todo estrelado, o Cruzeiro do 

Sul, limpinho, então dá aquela vontade no corpo todo de passear no espaço, 

de mãos dadas com um sexo oposto. A gente tá na roça conversando com um 

dono da casa mais respeitoso mostrando a horta pra gente e, na terceira vez 

que olha atravessado pra nossa pessoa, acha de explicar: mamão, quem tem 

de plantar é mulher e agachada, bem de frente pra cova, senão só da mamão-

macho, já tirei experiência. (2006, p. 84-85) 
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 Essa experiência afetiva, que intenciona o corpo do outro, é que faz que a vida do corpo 

valha algo, que evita que a menina dê cabo de sua vida, que se faz arder os crisântemos. 

 

Pulou no rio a menina 

cuja mãe não disse: minha filha. 

Me consola, moço. 

Fala uma frase, feita com meu nome, 

para que ardam os crisântemos 

e eu tenha um feliz natal! 

Me ama. Os homens de nucas magras 

furam os toucinhos com o dedo, 

levantam as mantas de carne 

e pedem um quilo de sebo. 

Toca minha mão. 

Quem fez o amor não vazará meus olhos 

porque busco a alegria. 

A vida não vale nada, 

por isso gastei meus bens, 

fiz grande banquete e este vestido. 

Olha-me para quem ardam os crisântemos 

e morra a puta 

que pariu minha tristeza. (1978, p. 66) 

 

 Por isso mesmo o batom, o decote, o lápis no olho como adereços que concorrem para 

que um gesto se configure com um sentido erótico para o outro. Escreve a poeta: 

 

Amar sem fazer jejum. Ter licença de abrir o coração pra quem eu quiser. 

Abrir o coração, bem explicado: amar sem jejum de sentimento. Isto implica 

o esforço natural e necessário de conseguir e manter o amor: um decotezinho 

mais brejeiro, batom Anaconda de brilho, um puxadinho de nada a lápis 

crayon no cantinho dos olhos, fazer aquela cara que eu sei fazer, pondo minha 

alma todinha num certo modo de baixar e levantar os olhos, primeiro oblíquo, 

depois direto. Porque eu gosto da humanidade, em particular da representação 

masculina47 da humanidade. É muito divertido comerciar com os homens, 

estimulante como nenhuma outra coisa é. Eles ficam encantadores, querendo 

pegar a gente em falso. Isso o homem comum. Imagine os santos! Fico em 

estado de loucura, tentação tentada. Tem coisas que eu faço bem. Posso fazê-

las mesmo? Tudo é Deus, menos o pecado. (2006, p. 51) 

 

 A situação erótica, sustentada por uma significação sexual, por uma apreensão afetiva 

do corpo do outro, conduz a uma conduta sexual que, novamente, não é resultado da provocação 

                                                             
47 Eis aqui mais um elemento que justifica a afirmação, que anteriormente fiz, de que Adélia Prado combate o 

machismo, mas não o masculino. 
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dos estímulos ou da força de uma representação erótica. Há o que o filósofo chama de 

“compreensão erótica que não é da ordem do entendimento” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

217), “uma intencionalidade que segue o movimento geral da existência e que inflete com ela.” 

(p. 217) 

 A afirmação da vida sexual como uma intencionalidade reconhece que não se está diante 

de uma manifestação autônoma do corpo, do mesmo modo que a motricidade não é puro 

reflexo, posto que a sua vivência também é marcada pelo sentido, se sustenta no que o filósofo 

chama de arco intencional. 

 

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 aderir a diferentes 

ambientes, de fixar-se por diferentes experiências, de adquirir estruturas de 

conduta. É a sexualidade que faz com que um homem tenha uma história. Se 

a história sexual de um homem oferece a chave da sua vida, é porque na 

sexualidade do homem projeta-se sua maneira de ser a respeito do mundo, 

quer dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens. (p. 219) 

 

 A intencionalidade sexual do corpo mostra como a afetividade, o ato sexual, em sentido 

estrito, pode mover interesses, pode desencadear ações, reorganizar o mundo e o modo de viver, 

constrói relações com o outro que transcendem o interesse sexual. Na prosa 26 Adélia Prado, 

ao tratar da velhice, da sexualidade, do feminismo, bem indica a intencionalidade sexual do 

corpo, bem como, mostra o movimento como um gesto significativo, como já indicado 

anteriormente. 

 

Como eu ia dizendo, homem é fraco e mulher é forte, fortíssima. Move os 

dedos do pé, ele diz: meu amor. Move os lábios, ele diz: casa comigo. Move 

o que está fadado a mover-se, ele diz: pede o que quiseres. Se a gente for 

doida, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Se for santa, não 

pede nada e vai transformando o mundo devagarinho, passando trator, 

destocando, arando, semeando. Depois haja celeiro, haja lugar pra tanta flor e 

fruto. Mesmo se nunca mais eu escrever um verso, como eu desejo com todas 

as minhas forças, eu vou morrer satisfeita. Meu corpo parece um terreno – eu, 

quero dizer. (2006, p. 86) 

 

 Tratando das mesmas questões (o feminismo, a sexualidade, o desejo) Adélia Prado 

anota, no livro O homem da mão seca, afirmações parecidas com a prosa acima citada: 



- 83 - 
 

 

O perigo em Maria é sua bondade, parece mais forte que Jesus, no mesmo 

sentido em que um homem é mais fraco que uma mulher, sempre. Eu não 

quero ser forte. O feminino é horrível. Salva-nos, mãe de Deus! Peguei um 

filme pornográfico, mas não foi com intenção de nada. Peguei porque quis. 

(2007b, p. 75) 

 

 A experiência sexual do corpo, ancorada naquele nó de significações, assume uma 

configuração existencial que transcende qualquer determinação fisiológica, mas isso não quer 

indicar que a vida é simples reflexo da existência (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 220) ou uma 

tentativa de diluir a sexualidade na existência (p. 220). A sexualidade aponta para uma 

experiência corporal que é retomada significativamente da existência anônima da sexualidade, 

bem como, da visão, da audição, não podendo ser reduzida a um lugar de passagem, portanto, 

a um instrumento que revela o modo de viver, a existência pessoal. (p. 221) 

 Curiosamente, a reflexão do filósofo sobre a sexualidade, leva à consideração sobre a 

vontade (p. 224) e a possibilidade do corpo próprio de recusar o viver, para dizer de um modo 

geral, expressão de uma liberdade do ser em situação (p. 224). “(...) justamente porque pode 

fechar-se ao mundo, meu corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em 

situação. O movimento da existência em direção ao outro, em direção ao futuro, em direção ao 

mundo pode recomeçar, assim como um rio degela.” (p. 228) 

 A compreensão da sexualidade como expressão da existência, sem com isto afirmar que 

ela é um mero veículo de comunicação de um existir – ela está entranhada na existência -, 

encontra esclarecimento adicional quando o filósofo indica que a existência não pode ser 

reduzida ao corpo, posto que a vivência do corpo próprio reconhecerá a condição de anonimato 

de muitas vivências do corpo, que a existência do corpo próprio nunca está plenamente dada 

numa vivência no mundo, permanecendo horizonte. (p. 228-230) Da mesma maneira a 

sexualidade não pode ser reduzida à existência: “isso ocorre porque a existência não é uma 

ordem de fatos (como os “fatos psíquicos”) que se possa reduzir a outros ou à qual eles possam 

reduzir-se, mas o lugar equívoco de sua comunicação, o ponto em que seus limites se 

embaralham, ou ainda sua trama comum.” (p. 230) 

 Há uma dialética na experiência da sexualidade, que se inscreve na ambiguidade própria 

do corpo, que: 
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não é uma relação entre pensamentos contraditórios e inseparáveis: é a tensão 

de uma existência em direção a uma outra existência que a nega e sem a qual, 

todavia, ela não se sustenta. A metafísica – a emergência de um além da 

natureza – não está localizada no plano do conhecimento: ela começa com a 

abertura a um “outro”, ela está em todas as partes e já no desenvolvimento 

próprio da sexualidade. (p. 232) 

 

 Inscrita na ambiguidade da experiência do corpo próprio dirá Merleau-Ponty, escapando 

da ideia da sexualidade como transcendência da vida humana ou como expressão da existência, 

que “a sexualidade é coextensiva à vida. Dito de outra maneira, o equívoco é essencial à 

existência humana, e tudo o que vivemos ou pensamos sempre tem vários sentidos.” (p. 233). 

Reter a urina pode ser explicado como uma castração, mas, como diz a poeta, pode ser apenas 

que se considere belo, fazê-lo. 

 

É sábado, é tarde, é turgida minha bexiga feminina 

e por isso vai ser menos belo que eu me levante e a esvazie. 

Os analistas dirão, segundo Freud: complexo de castração. 

Eu não digo nada, pela primeira vez, humildemente. 

Vou me deitar pra dormir, não antes sem rezar, 

pelos meus e os teus. (PRADO, 2012, p. 71) 

 

 Isso sustenta a afirmação de que entre a sexualidade e a existência há uma osmose, uma 

recíproca difusão da sexualidade na existência “de forma que é impossível determinar, para 

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

é impossível caracterizar uma decisão ou um ato como “sexual” ou “não-sexual”.” (p. 234) Os 

quadris se movem para conquistar o mundo; mesmo tendo marido a mulher toca o seu corpo; a 

alma quer copular; o desejo, se entrelaça no modo mesmo de ser do corpo. Escreve Adélia 

Prado: 

 

Movo as pernas sem conter meus quadris, 

como deveria ter feito a vida toda, 

pra conquistar o mundo. (1978, p. 35) 

 

 E mais adiante, no mesmo poema, que anuncia a ânsia por um verso novo que não vem, 

a poeta escreve sobre uma existência que deseja o mundo, o corpo, o próprio desejo. 
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Preciso me confessar ao homem de Deus: 

cometi gula, ansiei pelos detalhes das fraquezas alheias 

e mesmo tendo marido explorei meu corpo. 

Nem um verso em dezembro, eu que para isso nasci e vim ao mundo. 

Minha alma quer copular. (p. 35) 

 

 A sexualidade do corpo próprio, portanto, não é um conteúdo da existência, não é o 

ultrapassamento da existência, posto que a própria existência não ultrapassaria nada em 

definitivo no sentido de eliminar todas as tensões decorrentes da ambiguidade do corpo próprio 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 234). A sexualidade é esta abertura para o outro, numa situação 

significativa, na qual engajamos toda a nossa vida pessoal (p. 236). 

 O corpo que existe enquanto vive a sexualidade, sem que a ela possa ser reduzida, sem 

que esta possa ser tida como mera comunicação de um jeito de viver, posto que denota um 

envolvimento mesmo com um existir que sempre permanece com dimensões de anonimato, 

aponta para (p. 221) outro aspecto da noção corpo próprio, desenvolvida por Merleau-Ponty 

que diz respeito a expressão e a fala. 

 Ao tratar da fala48 e por consequência, da palavra que é falada, a primeira afirmação do 

filósofo é que “a palavra tem um sentido” (p. 241) Com isto Merleau-Ponty recusa 

imediatamente a ideia de que a palavra não tem significação sendo apenas resultado de um 

estímulo ou de uma associação psíquica. Ela cria mundos, posto que prenhe de sentido ao 

mesmo tempo que os torna opacos quando das palavras se quer esvaziar o sentido. 

 

Falar é bulir em vespeiro, criar zoada e confusão. Badu riu, ele, um menininho, 

quando lhe adverti: não bole nesta latinha, porque aí tem remédio pra matar 

barata. ‘Remédio de matar? Mas remédio não faz bom pra barata, não?’ É uma 

lógica perfeita, no entanto... Com palavras se criou o mundo, este que está 

morrendo delas, ou melhor, de inanição de palavras, morrendo de 

insignificância. (PRADO, 2007c, p. 24) 

 

                                                             
48 Sobre a contribuição dos estudos da afasia de Goldstein no pensamento de Merleau-Ponty, bem como, sobre a 

condição expressiva da linguagem ou, ainda, sobre o sentido existencial expresso na linguagem. A reflexão 

apresenta as objeções de Merleau-Ponty ao pensamento de Piaget sobre a aquisição da linguagem ou de descoberta 

dela, em particular, por não ter reconhecido que a criança está envolvida numa experiência de sentido. Cf. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Expressão e conhecimento: uma linguagem na Fenomenologia da Percepção. 

Fractal, Rev. Psicol., Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 513-524, dezembro de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922012000300006&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S1984-02922012000300006. 
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 O reconhecimento de que a palavra tem um sentido se encontra na afirmação da poeta 

quando escreve: “Pego as palavras no palpite, nunca deu errado, porque só falo do que dói e 

grito todo mundo entende.” (2007c, p. 38) 

A palavra não pode ser reduzida a um código ou um instrumento de comunicação, posto 

que evoca uma experiência do corpo embebida de sentido. As letras, dirá Adélia Prado, se ligam 

com a vivência, com a convivência, servem para pedir emprego e agradecer favores. 

 

Cesse de uma vez meu vão desejo 

de que o poema sirva a todas as fomes. 

Um jogador de futebol chegou mesmo a declarar: 

‘Tenho birra de que me chamem de intelectual, 

sou um homem como todos os outros’. 

Ah, que sabedoria, como todos os outros, 

a quem bastou descobrir: 

letras eu quero é pra pedir emprego, 

agradecer favores, 

escrever meu nome completo. 

O mais são as maltraçadas linhas. (2012, p. 40) 

 

 Não sem motivo escreve a poeta que as palavras corporificam relações, desejos, sentidos 

que, quando ausentes, tal como a “cara de Deus”, faz com que deixemos de ver a beleza do 

mundo. 

 

Mas vai-se o sol também atrás do morro, 

a noite vem e passa sobre mim 

que longe de espelhos alimento sonhos 

quanto a viagens, glórias, 

homens raros me ofertando colares, palavras 

que se podem comer, de tão doces, 

de tão aquecidas, corporificadas. 

A parreira verga de flores, 

eu durmo inebriada, 

achando pouca a beleza do mundo, 

ansiando a que não passa nem murcha 

nem fica alta, nem longe, 

nem foge de encontrar meu duro olhar de gula. 

A beleza imóvel, 

a cara de Deus que vai matar minha fome. (1986, p. 24) 

 

 A afirmação de que a palavra tem um sentido indica que ela, que expressa um 

pensamento na fala, já é o reconhecimento dos objetos (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 242), ou 
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seja, trata-se da imposição do sentido ao objeto pela palavra o que permite ter consciência de 

alcançá-lo. (p. 242) 

 

Como se disse frequentemente, para a criança o objeto só é conhecido quando 

é nomeado, o nome é a essência do objeto e reside nele do mesmo modo que 

sua cor e que sua forma. Para o pensamento pré-científico, nomear o objeto é 

fazê-lo existir ou modifica-lo: Deus cria os seres nomeando-os, e é falando 

dos seres que a magia age sobre eles. (p. 242) 

 

 Faz convergência com essas afirmações do filósofo, parte da prosa de Adélia Prado, no 

livro Os componentes da banda: 

 

A palavra teólogo tem sentido, já a palavra sentido... O latinista vai me torrar 

explicando que sentido vem de sensus, etc. etc. Fácil, porque o nosso pla 

nacional vem do latim. Então eu me pergunto: e no latim e no grego – que 

nasceram sozinhos, suponho – que sentido tem teos? E logos? E sensus? 

Tomou? Nenhum. Oi, a humanidade inventou o léxico, que foi complexo, que 

me põe perplexa. Palavra, em sentido real, é a coisa. Não é à toa que São João 

chamou Jesus de Verbo. E ele não estava fazendo literatura de jeito nenhum, 

não estava ‘trabalhando seu livro’. Ele viu. Como era gente humana, só pôde 

contar o que viu em palavras e palavras hebraicas. Ou gregas? Que chegaram 

para nós assim: O Verbo se fez carne, ou então: Jesus é a Palavra de Deus. 

Dizer que não se pode pensar sem palavras é exatamente pensar em nomes. 

Eu que não sou São João e que nunca vi, penso quase sem palavras porque 

penso em gênero, não preciso da espécie mentalizada para raciocinar. 

(PRADO, 1992, p. 140) 

 

 O reconhecimento de que a palavra tem um sentido que confere vida ou significação ao 

objeto nomeado indica, no que tange à palavra falada, que esta não é tradução de um 

pensamento feito, mas sim, a sua consumação (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 242). E esta 

palavra falada, numa experiência comunicativa, aquele que escuta a palavra falada “recebe o 

pensamento da própria fala.” (p. 242) 

 Com isso não quer indicar o filósofo que já sabemos tudo antecipadamente, de modo a 

justificar que a palavra já tenha um sentido. Defende o filósofo: 

 

que temos o poder de compreender para além daquilo que espontaneamente 

pensamos. Só podem falar-nos numa linguagem que já compreendemos, cada 

palavra de um texto difícil desperta em nós pensamentos que anteriormente 

nos pertenciam, mas por vezes essas significações se unem em um pensamento 
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novo que as remaneja a todas, somos transportados para o centro do livro, 

encontramos a sua fonte. (p. 243) 

 

 Esta palavra falada, enraizada numa experiência de sentido que alimenta o nosso 

pensamento, a palavra lida, portanto, quando se apresenta na forma de um texto que eu leio são 

gestos, dirá o filósofo, significativos que, por isso mesmo, enriquecem o pensamento. De modo 

mais preciso, a comunicação e a compreensão do outro aponta para um trânsito de sentido já 

dado na fala, na palavra (p. 243-244). A compreensão de um texto filosófico, por exemplo, 

implica que eu me insira “na maneira de existir” do pensamento filosófico. Diz ainda o filósofo 

que “toda linguagem se ensina por si mesma e introduz seu sentido no espírito do ouvinte.” (p. 

244) Por isso mesmo que não se poderá separar palavra de sentido, como indiquei 

anteriormente, e, por consequência, palavra de pensamento, posto que a fala é o pensamento de 

quem fala (p. 244-245). Dito de outro modo, a fala, ancorada no sentido, já dá o modo de ser 

do corpo no mundo, de modo que ela não é resultado de uma reflexão sobre o sentido. A fala 

oferece um estilo, um gesto significativo49; a palavra, defende Merleau-Ponty, “é um certo lugar 

de meu mundo linguístico” (p. 246). Adélia Prado aponta para o sentido quando a palavra vira 

poética, indicando com isso a significação existencial que ela expressa. Diz a poeta: 

 

Dicionário é convenção, melhor, a gramática, um pouco. Um pau de cerca se 

chamar mourão, que também é sobrenome e é também um mouro grande. As 

poéticas escapam à confusão por serem inconvencionais. Se você for capaz de 

escrever como o sol batendo na pedra do anelzinho de vidro formou na parede 

onde a menina encostou a mão uma multidão de estrelinhas e de como a 

menina se esqueceu de si no só mirar aquelas constelações, você dá carne à 

alegria, sabe o que a palavra é, as poéticas. (2007b, p. 117) 

 

A palavra, na experiência da comunicação é entendida, dirá a poeta, porque é afeto, testemunha 

de uma relação significativa dos corpos no mundo. 

 

O cabo diz na TV, como um escolar nos exames, que ‘o indivíduo espatifou-

se’. Demanda a Aristóteles e à fissão do átomo a permissão para se dizer que 

                                                             
49 Sobre a linguagem como gesto significativo do corpo. Cf. FURLAN, Reinaldo; BOCCHI, Josiane Cristina. O 

corpo como expressão e linguagem em Merleau-Ponty. Estud. Psicol. (Natal), Natal, v. 8, n. 3, p. 445-450, 

dezembro de 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

294X2003000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

294X2003000300011. 
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o indivíduo espatifa-se. Mas todo mundo entende, porque a língua, como de 

resto o resto, é afeto. (PRADO, 2007c, p. 111) 

 

 Essa fala, essa palavra que configura num gesto significativo, como expressão de uma 

rede de afetos, de sentidos resulta que: 

 

a fala não é um signo do pensamento, se entendemos por isso um fenômeno 

que anuncia um outro, como a fumaça anuncia o fogo. 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. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 247) 

 

 As afirmações do filósofo sobre a fala e a palavra, portanto, insistem no sentido que as 

tornam mais do que designações dos objetos, mas um “pensamento no mundo sensível” (p. 

247). Isso mostra que há “sob a significação conceitual das falas, uma significação existencial 

que não é apenas traduzida por elas, mas que as habita e é inseparável delas.” (p. 248) Bem o 

diz Adélia Prado quando intui que do sentir brotam as letras ou a comunicação; que dela criamos 

mundos. 

 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu vil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. (PRADO, 2012, p.09) 

 

 No movimento da vida ordinária, quando ela se dá em sua intensidade, a linguagem é o 

gemido da vida que aprendemos com a nossa mãe, transcendendo os limites da gramática. Na 

vivência cotidiana a palavra expressa a compaixão, o vivido. Diz Adélia Prado: 

 

O terror sumiu, 

Porque ao reproduzir-vos a carta 

corrigi duas palavras 

e não há quem às portas do inferno 

socorra-se das gramáticas. 
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Portanto, um poder novo me salva, 

uma compaixão, 

que usa as constelações e os correios 

e a mesma língua materna 

que me ensinou a gemer. (1987, p. 41) 

 

 O enfeixamento do pensamento com a palavra que tem um sentido, esclarece o filósofo, 

não quer defender a interioridade do pensamento, posto que ele existe como uma experiência 

do corpo no mundo e nas palavras que pronuncia. Assim, não haveria um pensamento em si ou 

puro, anterior a qualquer experiência significativa do corpo. 

 

Portanto o pensamento e a expressão constituem-se simultaneamente, quando 

nossa aquisição cultural se mobiliza a serviço dessa lei desconhecida, assim 

como nosso corpo repentinamente se presta a um gesto novo na aquisição do 

hábito. A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto 

contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 249) 

 

 A comunicação é possível porque há um sujeito falante que apresenta um certo modo 

de ser no mundo, de apreender significativamente um mundo, que tem um certo estilo de ser 

numa intencionalidade que faz que esteja sempre voltado a um mundo. (p. 249) 

 O filósofo reconhece que vivemos inseridos numa fala instituída (p. 250) que por sua 

natureza já nos dá as muitas significações como se esta fala tivesse esgotado o sentido do mundo 

e toda a expressão. “(...) a linguagem e a compreensão da linguagem parecem evidentes.” (p. 

250) “Perdemos a consciência do que há de contingente na expressão e na comunicação (...)” 

(p. 250). Esta fala constituída, que toma por dada, realizada a expressão, oculta a dimensão mais 

profunda da experiência do corpo, no que tange a fala, que o filósofo denomina de silêncio 

primordial50. 

 

Nossa visão sobre o homem continuará a ser superficial enquanto não 

remontarmos a essa origem, enquanto não reencontrarmos, sob o ruído das 

falas, o silêncio primordial, enquanto não descrevermos o gesto que rompe 

esse silêncio. A fala é um gesto, e sua significação um mundo. (p. 250) 

                                                             
50 Sobre o silêncio que fala, o tratamento da ideia de “sombra” presente no pensamento de Husserl e Merleau-

Ponty. Cf. MANTOVANI, Herley Juliano. Arqueologia Fenomenológica de Merleau-Ponty. In: Revista 

Eletrônica Print by UFSJ <http:funrei.br/publicações/Metanoia. Metanoia. São João Del-Rei, n. 5, p. 43-54, jul. 

2003. Acesso em: 30 abril. 2017. 
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 Adélia Prado se refere a um mistério, ao tratar da fala e da palavra e sugere que a palavra, 

seguramente o seu sentido, de algum modo nos escapa, como se referisse a vultos na neblina ao 

mesmo tempo que é pressentido na palavra. Ela aponta para a necessidade de falar dada a força 

do que inicialmente se apresenta silêncio e mistério, que ao mesmo tempo descortina 

significativamente a realidade, ao mesmo tempo que a mantém repleta de possibilidades, ou 

como se diz em fenomenologia, horizontes de sentido. Escreve a poeta: 

 

Qualquer língua ao final é Deus falando, por isso nos escapa tanto, só se 

mostra ao desfocado olhar da poesia, à sua densa névoa, quando tudo 

suspende-se ao juízo e apenas cintila, em vapores d’água, orvalho, vultos 

movendo-se em neblina. Você pressente e teme porque a beleza é viva e te 

olha. Chama pelo nome ao que a procura. Eu quero falar, falar até entender, 

até ser perdoada, até ser transformada. No céu tem conversa? Eu preciso falar, 

é minha necessidade mais primeira, porque amo o silêncio e o mistério, que 

me derrota e me salva (2007c, p. 38-39) 

 

 Claramente indica o filósofo e a poeta que também a compreensão da fala e da expressão 

se dá na experiência de sentido já indicada. A fala e a expressão repousam sobre a experiência 

sempre aberta ao sentido que é a vida mesma do corpo próprio. Por isso, há uma experiência 

do corpo no mundo, desde a criança, que assumindo fisionomia significativa, um estilo irrompe 

numa expressão deste sentido dado tacitamente, antes mesmo do domínio de qualquer 

linguagem formalmente posta. E é justamente a compreensão deste sentido, a apreensão do 

gesto significativo que sustenta a comunicação. 

 

Obtém-se a comunicação ou a compreensão dos gestos pela reciprocidade 

entre minhas intenções e os gestos do outro, entre meus gestos e intenções 

legíveis na conduta do outro. Tudo se passa como se a intenção do outro 

habitasse meu corpo ou como se minhas intenções habitassem o seu. O gesto 

que testemunho desenha em pontilhado um objeto intencional. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 251) 

 

 Note-se, uma vez mais, que o sentido que a palavra tem, posto que enraizada numa 

experiência corporal de significações, no gesto da fala, não é doado ao outro de modo puro ou 

total, posto que apreende o gesto da fala num contexto de sentido, num arco intencional. De 

onde decorre que o filósofo afirme que o gesto da fala pontilha um sentido, um estilo de ser no 



- 92 - 
 

mundo, mas que o corpo configura de modo próprio, portanto, quando o corpo, a seu modo, 

liga estes pontos fazendo aparecer uma fisionomia de sentido. “O gesto está diante de mim 

como uma questão, ele me indica certos pontos sensíveis do mundo, convida-me a encontrá-lo 

ali. A comunicação realiza-se quando minha conduta encontra neste caminho o seu próprio 

caminho.” (p. 252) O gesto do outro, que compreendo, não é interpretação intelectual ou um 

sentido comum (p. 252), mas um engajamento, uma coexistência de um corpo em situação, 

encarnado que resulta em afirmar: “É por meu corpo que compreendo o outro, assim, como é 

por meu corpo que percebo “coisas”. (p. 253) 

 A fala e a expressão encontram o seu nascedouro no referido silêncio primordial ou, 

como também afirma Merleau-Ponty num fundo obscuro que torna indissociável linguagem e 

sentido (p. 256). Que não se entenda, por isto, uma referência a uma natureza, ou a um signo 

natural uma vez que, como já indicado, o sentido marca a experiência corporal inteira. 

 

No homem, tudo é natural e tudo é fabricado, como se quiser, no sentido em 

que não há uma só palavra, uma só conduta que não deva algo ao ser 

simplesmente biológico – e que ao mesmo tempo não se furte à simplicidade 

da vida animal, não desvie as condutas vitais de sua direção, por uma espécie 

de regulagem e por um gênio do equívoco que poderiam servir para definir o 

homem. A simples presença de um ser vivo já transforma o mundo físico, faz 

surgir aqui “alimentos”, ali um “esconderijo”, dá aos estímulos um sentido 

que eles não tinham. Com mais razão ainda a presença de um homem no 

mundo animal. Os comportamentos criam significações que são 

transcendentes em relação ao dispositivo anatômico, e todavia imanentes ao 

comportamento enquanto tal, já que este se ensina e se compreende. Não se 

pode fazer economia desta potência irracional que cria significações e que as 

comunica. A fala é apenas um caso particular dela. (p. 257) 

 

 A linguagem, na argumentação de Merleau-Ponty, mostra algo sobre o corpo próprio; 

“ela é tomada de posição do sujeito no mundo de suas significações.” (p. 262) A linguagem, ou 

como diz também o filósofo, o gesto fonético “realiza (...) uma certa estruturação da 

experiência, uma certa modulação da existência” (p. 262). É o que Adélia Prado chama de “(...) 

entender a palavra pelo seu reverso, captar a mensagem pelo arauto, conforme sejam suas mãos 

e olhos.” (2012, p. 63) 

 A afirmação de que a palavra tem um sentido não quer indicar que este está presente no 

som, portanto, como uma derivação do fenômeno físico ou fisiológico (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 262). Seguramente, não se ignora que a linguagem, como já se indicou, exige o domínio 

de um alfabeto. Todavia, para que ela se realize é necessário que se tenha adquirido um alfabeto 
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de significações, que a fala e a expressão sejam vividas numa experiência de mundo partilhada, 

comum, onde o sentido se desdobra (p. 263) que, de algum modo, remete à fala constituída, 

acima mencionada. Trata-se de “conhecer vários tons pra uma palavra só” (2012, p. 11) como 

diz Adélia Prado. A palavra é alimentada de sentido na experiência perceptiva do corpo próprio, 

o que torna a palavra e a linguagem maiores do que a gramática, posto que revelam a 

permanente condição do corpo de perceber significativamente mesmo com a linguagem. É o 

que também se intui na prosa denominada “Luz em resistência” do livro Filandras de Adélia 

Prado: 

 

Percebo – ai que nojo, percebo demais – que disse ‘eis-me’ e depois ‘da’ no 

lugar de dai, mas não é desrespeito, é fluxo de sentimento que não tolera 

preocupação com a gramática e – percebo de novo – faço isto desde o 

primário, se corrigir tiro a seiva da coisa. (2001, p. 17) 

 

 Segundo Merleau-Ponty, entretanto, a mesma condição de abertura para o sentido, 

própria do corpo, se verifica na experiência do corpo de falar e de se expressar. Afirma o 

filósofo: 

 

(...) a fala, se é autêntica, faz nascer um sentido novo, assim como o gesto dá 

pela primeira vez um sentido humano ao objeto, se ele é um gesto de iniciação. 

Mas é preciso que as significações agora adquiridas tenham sido significações 

novas. É preciso reconhecer então essa potência aberta e indefinida de 

significar – quer dizer, ao mesmo tempo de apreender e comunicar um sentido 

– como um fato último pelo qual o homem transcende em direção a um 

comportamento novo, ou em direção ao outro, ou em direção ao seu próprio 

pensamento, através de seu corpo e de sua fala. (1999, p. 263) 

 

 Novamente, o reconhecimento do sentido, que faz da fala um rompimento com aquele 

silêncio primordial, não é recusa da inteligência ou da condição motora do corpo, mas que estes 

sejam o ponto de partida plenos para a compreensão da fala e da expressão. “Não se pode dizer 

da fala nem que ela é uma “operação da inteligência”, nem que é um “fenômeno motor”: ela é 

integralmente motricidade e integralmente inteligência.” (p. 264) 

 O sentido na fala e na expressão, a linguagem entendida na experiência significativa do 

corpo próprio aponta, uma vez mais, para a condição intencional do corpo próprio, sempre 

voltado a um mundo, habitado por outros corpos com os quais coexiste numa atmosfera de 
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partilha de sentido. A linguagem, deste modo, aponta para uma relação de significações. A 

linguagem é criada como sentido (p. 266). Como já indiquei anteriormente, “a palavra é disfarce 

de uma coisa mais grave, surda-muda, foi inventada para ser calada.” (PRADO, 2012, p. 20) O 

sentido, num susto, é apreendido nas significações das palavras. 

 

Ou, ainda, poderíamos distinguir entre uma fala falante e uma fala falada. A 

primeira é aquela em que a intenção significativa se encontra em estado 

nascente. Aqui, a existência polariza-se em um certo “sentido” que não pode 

ser definido por nenhum objeto natural; é para além do ser que ela procura 

alcançar-se e é por isso que ela cria a fala como apoio empírico de seu próprio 

não-ser. A fala é o excesso de nossa existência por sobre o ser natural. Mas o 

ato de expressão constitui um mundo linguístico e um mundo cultural, ele faz 

voltar a cair no ser aquilo que tendia para além. Daí a fala falada que desfruta 

as significações disponíveis como a uma fortuna obtida. A partir dessas 

aquisições, tornam-se impossíveis outros atos de expressão autêntica – 

aqueles do escritor, do artista e do filósofo. (MERELAU-PONTY, 1999, p. 

266-267) 

 

 O discurso de Merleau-Ponty sobre o corpo, em particular, sobre como ele vai se 

tornando próprio, como se apropria de si mesmo, quer colocar sobre a mesa esta dimensão mais 

profunda da experiência corporal que é o sentido, que é a tomada significativa de si mesmo. A 

motricidade, a sexualidade, a fala e a expressão são apenas modos de indicar esta condição do 

corpo próprio de estar sempre intencionalmente ligado a um mundo embebido de sentido. Por 

isso a afirmação da condição absoluta do corpo, da sua impertinência diante de qualquer 

tentativa de determinação; por isso: 

 

(...) a natureza enigmática do corpo próprio. Ele não é uma reunião de 

partículas das quais cada uma permaneceria em si, ou ainda um 

entrelaçamento de processos definidos de uma vez por todas – ele não está ali 

onde está, ele não é aquilo que é – já que o vemos secretar em si mesmo um 

“sentido” que não lhe vem de parte alguma, projetá-lo em sua 

circunvizinhança material e comunicá-lo aos outros sujeitos encarnados. (p. 

267) 

 

 Tendo recusado a possibilidade de entender o corpo como se entende os objetos; de 

aplicar como suficiente a lógica de causalidade para explicar o corpo, o filósofo encerra o seu 

discurso reafirmando a ambiguidade da existência do corpo próprio (p. 268). Ambiguidade que 

é própria do existir do corpo, que permitirá configurar outras significações numa existência que 



- 95 - 
 

se dá dentro de uma atmosfera de sentido ou, como diz o filósofo, de um arco intencional. 

Assim, o corpo próprio “(...) é sempre outra coisa que aquilo que ele é, sempre sexualidade ao 

mesmo tempo que liberdade, enraizado na natureza no próprio momento em se transforma pela 

cultura, nunca fechado em si mesmo e nunca ultrapassado.” (p. 269) 

 Deste modo encerra Merleau-Ponty afirmando que o discurso sobre o corpo se sustenta 

na vivência do corpo próprio. O discurso sobre o corpo se sustenta numa experiência de estar 

em relação com o mundo e os outros corpos. 

 

Quer se trata do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio 

de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar por minha 

conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, sou meu 

corpo, exatamente na medida em que tenho um saber adquirido e, 

reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, como um esboço 

provisório de meu ser total. (1999, p. 269) 

 

 O discurso sobre o corpo próprio reconhece a impossibilidade de dizê-lo de uma vez por 

todas. O discurso sobre o corpo, à semelhança do próprio corpo permanece como um esboço, 

posto que a experiência significativa no mundo sustentará outras palavras sobre o corpo, outras 

possibilidades de existir, de ser, de coexistir. O discurso sobre o corpo aponta para certa 

disponibilidade para não tomar o que se viveu como um absoluto, portanto, na abertura para a 

ampliação do sentido na vivência das mesmas coisas do nosso cotidiano. Trata-se de fechar 

intencionalmente a porta como quem está disponível para as surpresas das vivências 

significativas do corpo, para os “súbitos chegares” de um corpo envolvido com o mundo e o 

sentido. 

 

Quando o homem que ia casar comigo 

chegou a primeira vez na minha casa, 

eu estava saindo do banheiro, devastada 

de angelismo e carência. Mesmo assim, 

ele me olhou com olhos admirados 

e segurou minha mão mais que 

um tempo normal a pessoas 

acabando de se conhecer. 

Nunca mencionou o fato. 

Até hoje me ama com amor 

de vagarezas, súbito chegares. 

Quando eu sei que ele vem, 

eu fecho a porta para a grata surpresa. 

Vou abri-la como o fazem as noivas 
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e as amantes. Seu nome é: 

Salvador do meu corpo. (PRADO, 2012, p. 89) 
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3. CORPO[MUNDOMUNDOVIVIDOCOTIDIANO]. 

 

O discurso sobre o corpo se desdobra como um discurso corpomundo. De algum modo, 

a fala sobre o corpo na obra de Merleau-Ponty e de Adélia Prado anuncia um mundo, palco da 

dança de sentido dos corpos. Mesmo quando se trata de construir um discurso que trate apenas 

do corpo, lá está o mundo como um substrato sobre o qual o corpo vai pontilhando o seu viver. 

O viver do corpo se mostra ao próprio corpo diante, no mundo. 

 

Quando fui ferida, 

por Deus, pelo diabo, ou por mim mesma, 

- ainda não sei –  

percebi que não morrera, após três dias, 

ao rever pardais 

e moitinhas de trevo. (PRADO, 1987, p. 42) 

 

Por isso o discurso sobre o corpo já era, desde o início um discurso sobre o mundo. O 

corpo que exala sentido na sua relação com o tempo, com a fala, com a afetividade, com o 

espaço, com a religiosidade, com a velhice, com a fome, com a morte, revela um mundo com o 

qual se relaciona, bem como, um mundo que transforma em mundo das suas vivências, posto 

que também é subsumido nos sentidos vividos do corpo. 

Cumpre-me agora abrir espaço para tratar, de modo específico, do sentido do mundo, 

para apresentar um discurso sobre o mundo que, à semelhança das afirmações sobre o corpo, 

reconheça a transcendência do sentido e, por isso mesmo, a condição criadora na relação 

corpomundo. Há mundos que se desdobram dos sentidos que os corpos intuem na sua relação 

com o mundo e os outros corpos. 

As considerações sobre o mundo seguirão as reflexões dos filósofos e da poeta. Mundo 

vivido e cotidiano se apresentam como expressões dessa relação de sentido corpomundo. 

Participa dessa conversa sobre o mundo Josef Piper, em particular, a distinção que faz entre 

meio ambiente e mundo, convergentes com as reflexões de Merleau-Ponty sobre o mundo 

vivido e de Adélia Prado sobre o cotidiano51. 

                                                             
51 Como espero mostrar nessa parte da reflexão o cotidiano é uma referência convergente à noção de mundo em 

Josef Pieper e Merleau-Ponty, posto que também aponta para a vivência que é existência com os outros corpos 

num lugar. Embora a reflexão não seja feita com referência explícita ou exclusiva no pensamento de Merleau-

Ponty, corroboram a convergência que indico as reflexões de Doria sobre o cotidiano, especialmente quando o 
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A aproximação desses três discursos sobre o corpo revela os mundoscorpos que se 

constituem em possibilidade fértil de seguir a costura entre corpo, educação e formação de 

professores. Se a consideração sobre o corpo já nos apontou problemas e desafios para refletir 

sobre a educação, as afirmações sobre o mundo vivido ampliarão tal reflexão como mais adiante 

mostrarei. 

 

3.1. Corpo[meioambiente]mundo. 

 As afirmações de Josef Pieper sobre o mundo aparecem no conjunto da resposta à 

pergunta “o que é filosofar”. Entretanto, tal pergunta encontra sua radicalidade quando o 

filósofo indica que ela aponta diretamente para a essência do ser humano. (PIEPER, 2007, p. 

07) Perguntar pelo ato do filosofar implica em reconhecer que um certo jeito de ser homem e 

mulher52 o sustenta, como indicarei. A resposta à referida pergunta, dirá o filósofo, não será 

uma “verdade acabada” (p. 08), o que justifica que anuncie, logo no início a necessidade de 

tratar, mais adiante, do que chama de “estrutura de esperança da filosofia” (p. 08). Seguramente, 

a impossibilidade de uma resposta final se explica pela própria implicação antropológica da 

pergunta e o reconhecimento da condição de inacabamento do ser humano. 

                                                             
anuncia em dimensões: cotidiano como referência à vida prática, a uma existência situada e, por fim, como 

encontro com o outro. Cf. DORIA, Francisco Antonio. O corpo e a existência. Rio de Janeiro: Vozes, 1972. 

Afirme-se desde já que o cotidiano não será tomado em sentido negativo como sendo o lugar da mesmice e de 

uma experiência que precise ser rompida por uma consciência ou de uma vida superficial, imediatista e 

manipuladora ou como algo que se refere exclusivamente ao que é útil, tal como defendem Carvalho e Netto. Cf. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de, NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento e crítica. São Paulo: 

Cortez, 1994, p. 23-29. O cotidiano é o lugar da permanência de ser de certo jeito, bem como, o lugar de esboçar 

e constituir outros modos situados de ser. 
52 A compreensão de homem e mulher de Josef Pieper não aparece junto do discurso sobre o corpo de Merleau-

Ponty e Adélia Prado, na parte inicial dessa reflexão, não por falta de convergência, mas porque ele está, de algum 

modo subentendido na reflexão que procura responder a pergunta sobre o filosofar. O filósofo não se ocupa em 

desenvolver, em detalhes como faz Merleau-Ponty, uma reflexão sobre o corpo ou o ser humano. Como se verá, a 

compreensão antropológica de Pieper reconhece a condição de criação de si mesmo e do mundo, fruto da 

admiração, da liberdade e da sua condição de inacabamento. É importante dar este destaque, porque a ausência de 

um discurso sobre o corpo não é ignorância dele. Toda a argumentação do filósofo consiste em vincular o ato 

filosófico a uma experiência humana num mundo que ele cria. Um elemento que merece destaque para assinalar a 

convergência acima indicada é a disposição, segundo defende Pieper, do ser humano para a totalidade. (2007, p. 

67) Luiz Jean Lauand enfatiza a estreita ligação da reflexão sobre o filosofar e a antropologia na obra de Pieper 

quando afirma que a abertura para o todo, próprio do filosofar, expressa a natureza humana (Cf. LAUAND, Luiz 

Jean. Método e Linguagem no Pensamento de Josef Pieper - notas de conferência proferida no congresso 

internacional: "Josef Pieper e o pensamiento contemporáneo", Buenos Aires, agosto de 2004; disponível em: 

http://www.hottopos.com/videtur29/ljargport.htm; último acesso: fevereiro de 2017) Já apresentei que Merleau-

Ponty, desde o prefácio da obra que aprecio, apresenta o corpo como fonte absoluta de onde o sentido do mundo 

e do próprio corpo brota. Adélia Prado, por sua vez, afirma o corpo como essa coisa bonita, essa coisa fora de 

série, a partir da qual a experiência do mundo é possível; mesmo a experiência religiosa é vivida no corpo. Há, 

portanto, certo reconhecimento da condição de abertura do corpo para o mundo, para o todo, de que o corpo é o 

lugar onde todas as coisas do mundo encontram um enfeixamento de sentido, lugar onde as coisas particulares 

encontram a sua unidade com a totalidade. 
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 As considerações sobre o filosofar começam indicando que se trata do ultrapassamento 

do mundo do trabalho (p. 08). Esse é uma referência ao “mundo da utilização, da necessidade”, 

o lugar que é regido pela utilidade comum (p. 08). 

 As primeiras advertências do filósofo são imediatamente apresentadas. A primeira 

chama à atenção que a “utilidade comum” não pode ser igualada ao “bonum commune”, posto 

que sendo mais geral, acolhe outras dimensões do viver que não são regidas pela utilidade, tal 

como, a contemplação, a meditação e o próprio filosofar (p. 08). A outra advertência é que, a 

despeito da condição mais geral do “bonum commune”, a utilidade comum, o mundo do 

trabalho avança para ser o “mundo em geral” (p. 09). Trata-se de uma pretensão de 

transformação do mundo cotidiano do trabalho na totalidade do mundo, numa determinação de 

“toda a esfera da existência humana.” (p. 09) 

 A totalização do mundo do trabalho é a impossibilidade do filosofar autêntico e da 

própria filosofia, dirá Pieper, posto que, sendo incomensurável o exercício filosófico, não 

poderá ceder ao “bonum utile” da utilidade comum, posto que a ele não pertence. (p. 09) Por 

isso mesmo, mais adiante dirá que o filosofar não está disponível para fins (p. 17). 

 Não defende o filósofo que o ultrapassamento do mundo do trabalho que a filosofia deve 

realizar, é a completa negação do mundo, posto que reconhece que o mundo cotidiano do 

trabalho “pertence essencialmente ao mundo do homem”, lugar onde são forjados os elementos 

que sustentam a existência física do ser humano (p. 10). A questão do filosofar é apenas 

incomensurável para este mundo marcado pelas demandas da necessidade, ultrapassando-a com 

as perguntas que transtornam o fluxo do atendimento das demandas da existência física. 

 Além da filosofia, a poesia, a experiência religiosa, a proximidade da morte, o Eros53 

poderão gerar o que o filósofo chama de profundo abalo existencial54 que altera as relações com 

                                                             
53 É adequado referir-me à convergência que há com a obra de Adélia Prado, especialmente, por afirmar que a 

morte, a fé ou Deus e o sexo são elementos fundamentais para mover os homens e mulheres. Para usar a linguagem 

de Pieper, eles servem para abalar o modo como se vive, tal como propõe o filósofo. Na entrevista que concedeu 

em 2014 ao programa Roda Viva, à qual vou me referir mais adiante, a poeta afirma que o sofrimento é a 

possibilidade de criar mais consciência, onde vejo forte proximidade com as afirmações do filósofo sobre o abalo 

existencial. No texto que segue a relação entre morte, sexo e fé na obra de Adélia Prado é tratada. Cf. OLIVEIRA, 

Cleide Maria de. Erotismo, mística e morte: a tríade adeliana. Horizonte, Belo Horizonte, v. 10, n. 25, p. 105-

120, jan./mar. 2012. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-

5841.2012v10n25p104/3562. Último acesso: abril de 2017. 
54 Outra advertência do filósofo que apenas indicarei é que esse abalo se dará mediante a autenticidade do ato 

filosófico, poético, etc. Trata-se de reconhecer que há filosofias que aparentemente ultrapassam o mundo cotidiano 

do trabalho, não promovendo, de fato, a transcendência já apontada. São pseudofilosofias que se rendem ao mundo 

do trabalho, colaboram com a sua totalização e se convertem em filosofia sem esperança, sem transcendência. (p. 

13-16) 
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o mundo quando “o homem experimenta a não-conclusividade desse mundo cotidiano: 

transcende-o, dá um passo além dele.” (p. 12) Como escreve Adélia Prado: 

 

No cemitério é bom de passear. 

A vida perde a estridência, 

o mau gosto ampara-nos das dilacerações. (1978, p. 48) 

 

 Note-se imediatamente as bases antropológicas do ato do filosofar: o abalo existencial 

que permite ver o mundo cotidiano como não acabado, reaviva a própria condição de 

inacabamento do ser humano, a tarefa que lhe está posta de forjar a si mesmo. Inevitável afirmar 

a dimensão antropológica do ato de filosofar quando, em oposição à pseudofilosofia – bem 

como a pseudoarte, pseudopoesia -, Pieper afirma a condição de liberdade da filosofia: o ser 

humano abalado, diante da descoberta de um mundo que ocultou a sua contingência e que, 

agora se mostra em construção, dá-se conta não apenas da sua condição “poiética”, mas 

igualmente, da liberdade que a sustenta. 

 O filosofar autêntico flerta com a liberdade; talvez seja mais adequado dizer que se 

alimenta da liberdade. Por isso o filosofar autêntico é inútil “no sentido de aproveitamento e 

aplicação imediatos” (PIEPER, 2007, p. 17), bem como, “no fato de a filosofia não se deixar 

usar, de não ser disponível para fins que estejam fora dela mesma, de ser ela mesma um fim. A 

filosofia não é um saber de funcionário (...), mas um saber de gentleman.” (p. 17) 

 Para manter a ênfase na dimensão antropológica do ato do filosofar, é adequado indicar 

que a liberdade é a recusa de reduzir o existir e, por consequência o filosofar, ao que é 

necessário, à sobrevivência o que representaria a degeneração mesma do ser humano e do ato 

do filosofar. A transcendência do mundo do cotidiano do trabalho de que trata Pieper, bem se 

alinha com a transcendência do sentido, da experiência perceptiva de que trata Merleau-Ponty 

e com o corpo que se assentando no alpendre do viver, deixando-se apaixonar pelo mundo todos 

os dias, afetado pelo seu lugar, olha a pedra e vê mais que pedra, como diz Adélia Prado no 

poema “Paixão” (1978, p. 75). 

 A liberdade do filosofar, dirá Pieper “significa que o saber filosófico não recebe 

legitimação a partir de sua utilidade e de sua aplicabilidade, de sua função social, de sua 

referência à “utilidade comum”.” (PIEPER, 2007, p. 17) A liberdade do filosofar é “liberdade 

entendida como não-disponibilidade para fins.” (p. 18) É a liberdade que alimenta a alegria da 

contemplação, tal como escreve Adélia Prado, e de escapar de uma vida regida pelo útil. 
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Irmã Agnes alegra-se de ver o Rei e pronto, sai voando. É mais ou menos, 

quero dizer, é muito mais que quando Ramou apareceu. Me contentava de 

olhar ele, olhava, olhava, olhava, se pudesse olhava até o fim dos tempos. Os 

contemplativos têm muito lucro de deixar tudo e ir para o eremitério. Estão 

livres de procurar roupa pra irem em casamento, de pagar prestação, de se 

cansar com vendedor boçal fazendo discurso sobre manga raglan e alisando 

meu ombro como se eu fosse idiota, livres para dormir com o bem-amado 

deles, sem acordar para fazer café, botar o lixo pra fora, avisar no jornal que 

perdeu a carteira com documento e dinheiro. (1992, p. 141) 

 

 Não se deverá entender, como já indiquei, que a filosofia não guarde relações com o 

bem comum ou, como, desprende das afirmações da poeta, que não nos preocuparemos mais, 

em definitivo, com o café da manhã, com o lixo que precisa ser retirado: o que se recusa é que 

o ato do filosofar seja regido ou regulado por ele. Diz Pieper: 

 

Não como se não houvesse mais nenhuma relação entre a realização do bem 

comum e a filosofia ensinada nas nuvens! Porém: essa relação não pode ser 

formada e regulada pelo administrador do bem comum. Aquilo que possui em 

si mesmo seu sentido e seu fim, o que é ele mesmo fim, não pode se tornar 

meio para um outro fim – tal como não se pode amar alguém “para que” ou 

“a fim de que”! (p. 19) 

 

 Curiosamente, as considerações seguintes sobre a filosofia explicitarão a relação do 

filosofar com o mundo. Ao afirmar a liberdade própria do ato de filosofar, que sustenta a 

transcendência do mundo cotidiano do trabalho e sua pretensão de totalização, Josef Pieper dirá 

que “filosofar é a forma mais pura do theorein, do speculari, do puro olhar receptivo sobre a 

realidade, no qual só as coisas dão as medidas e a alma é exclusivamente receptora destas.” (p. 

19) O fazer teórico da filosofia é a afirmação do mundo, o reconhecimento da condição criadora 

do mundo e, por fim, a própria possibilidade do ato filosófico. O teórico, a que se refere o 

filósofo, aponta para olhar o mundo, para a contemplação ou, como já indicou anteriormente, 

para a admiração, o mirandum55 de que trata Aristóteles e São Tomás de Aquino (p. 12). 

                                                             
55 Lauand, tratando da relação entre o filosofar e o ato poético afirma que a admiração é o princípio da filosofia e 

da poesia, desde o pensamento de Pieper. (Cf. LAUAND, Luiz Jean. O Filósofo e o Poeta - (originalmente, “Que 

há de comum entre estes dois senhores? ” e “Filosofia e Poesia”, artigo publicados no Jornal da Tarde, resp. 15-8-

81 e 19-6-82); disponível em: http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm; último acesso: fevereiro de 

2017.) A menção a esta afirmação é importante, pois a tradução do livro O que é filosofar, de Josef Pieper anota 

que a admiração é o início ou o começo do filosofar (2007, p. 41), enquanto a palavra princípio aponta para uma 
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Teórico, nomeadamente neste sentido pleno (visando de modo puramente 

receptivo, sem vestígios de uma intenção de transformar as coisas, antes, 

precisamente ao contrário, pronto pra fazer depender o sim e o não da vontade 

unicamente da realidade do ser que se manifesta no conhecimento da essência) 

-, teórico, nesse sentido não enfraquecido, só poderá ser o olhar humano 

quando o ente, o mundo for-lhe algo mais do que o campo, o material, a 

matéria-prima da atividade humana. Teoricamente, no sentido pleno, poderá 

olhar na realidade somente aquele para quem o mundo é de algum modo digno 

de veneração, criação final em sentido estrito. Somente nesse solo germina o 

“puramente-teórico” pertencente à essência da filosofia. Desse modo, seria 

uma união última e profunda, mediante a qual a liberdade do filosofar e, 

portanto, o filosofar mesmo tornam-se intimamente possíveis! (p. 20) 

 

Eis aqui mais um elemento que mostra a convergência das reflexões de Josef Pieper 

sobre o filosofar e a relação com a admiração do mundo, com a percepção, o sentido, do corpo 

próprio, de que trata Merleau-Ponty e do ser humano que passa a roupa por causa de algo maior, 

o reino dos céus, como escreve Adélia Prado. Transcendência não é fuga do mundo56, uma 

negação da objetividade do viver – “essa tese, na qual de modo inclusivo tanto a liberdade como 

o caráter teórico da filosofia são afirmados, não nega o mundo do trabalho (...)” (PIEPER, 2007, 

p. 21), mas uma afirmação de uma dimensão mais profunda da vivência humana que constrói 

mundos humanos, que reinventa os mundos humanos como expressão da sua liberdade, da 

ampliação do sentido. O filosofar, ancorado na liberdade, é um exercício teórico de olhar o 

mundo como quem o reconhece como criação. Essa é a condição mesma da teoria: “se o mundo 

não é mais visto como criação, então não pode haver mais theoria em sentido pleno.” (2007, p. 

21) A ampliação de sentido, de que trata a fenomenologia, igualmente, é possível pelo 

reconhecimento de que o mundo não está plenamente apreendido, como indicarei, o que 

justifica a ele retornar, para reviver um contato com o mundo como se fosse a primeira vez. O 

corpo próprio evoca um mundo; o inacabamento do ser humano e a possibilidade de transcender 

o mundo do trabalho, condições do ato de filosofar, anuncia a admiração do mundo; corpo que 

                                                             
força que rege e permanece regendo desde dentro não sendo, portanto, apenas um começo. É só mais adiante que 

um esclarecimento sobre o initium e o principium aparece na obra de Pieper (p. 45). 
56 Talvez isso explique o estranhamento da poeta com Platão anunciado num dos versos do poema “Uns outros 

nomes de poesia”: 

Toda vida resisti a Platão, a seus ombros largos, 

a sua república aleijada, donde exilou os poetas. 

Contudo, erros de tradução são ordinários, 

eu não sei grego, 

eu não comi com ele um saco de sal. 

Por isso o que ele disse e o que eu digo 

é carne dada às feras, 

menos o que sonhamos. (1986, p. 41) 
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confere à casa, à velhice, à religiosidade um valor existencial afirma a sua inevitável ligação 

com o cotidiano. 

Seguramente, como mostrarei, o cotidiano na obra de Adélia Prado, também é convite 

para a admiração do mundo, tal como se lê no poema “Janela”. Note-se que abrir a janela não 

é uma metáfora para fugir do cotidiano, mas um outro modo de tocá-lo (meu pé esbarra no 

chão), a reafirmação da disponibilidade ver para o mundo. 

 

Janela, palavra linda. 

Janela é o bater das asas da borboleta amarela. 

Abre pra fora as duas folhas de madeira à toa pintada, 

janela jeca, de azul. 

Eu pulo você por dentro e pra fora, monto a cavalo em você, 

meu pé esbarra no chão. 

Janela sobre o mundo aberta, por onde vi 

o casamento de Anita esperando neném, a mãe 

do Pedro Cisterna urinando na chuva, por onde vi 

meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: 

minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. 

Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, 

claraboia na minha alma, 

olho no meu coração. (PRADO, 2012, p. 105) 

 

Se o filosofar é o ultrapassamento do mundo do trabalho a pergunta que Pieper 

apresenta, na continuação da reflexão, e a resposta que se segue, merece destaque: “para onde 

vai o filosofante ao transcender o mundo do trabalho?” (PIEPER, 2007, p. 23) As demais 

questões apresentam outros elementos, tais como se o mundo ultrapassado é o inautêntico e o 

campo da filosofia o autêntico; se esse ultrapassamento estabelece uma relação entre a parte e 

o todo, entre outras. A resposta do filósofo segue apontando para o mundo, em particular para 

a relação ser humanomundo: 

 

Seja qual for a resposta dada a essas questões particulares, em todo caso ambos 

os campos, o do mundo do trabalho e aquele no qual o ato filosófico avança 

ao ultrapassar o mundo do trabalho, pertencem ao mundo do homem, que 

portanto possui uma estrutura evidentemente articulada de modo poliédrico. 

(p. 23) 

 

 A discussão sobre o sentido do filosofar, como já indiquei, aponta para uma certa 

compreensão do ser humano e para um jeito de habitar o mundo que faz deste, mundo do 
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homem. E para Pieper isso significa dizer que o ser humano, diferentemente dos objetos, 

estabelece relação com o mundo que, segundo o filósofo, “há relação onde há um interior, 

portanto, um centro dinâmico a partir do qual toda ação surge e ao qual se refere tudo o que se 

recebe e sofre.” (p. 24) Pieper se refere ao mundo, tal como o faz Merleau-Ponty, como o campo 

de relação. 

 O ser humano possui um mundo, posto que, desde si é capaz de relação com o mundo. 

O seu “dentro”, como dirá Pieper, “significa a capacidade de relação e de inclusão.” (p. 24) Tal 

como já indiquei sobre a espacialidade e a temporalidade do corpo próprio em Merleau-Ponty 

e o que ainda apresentarei sobre o mundo vivido, aponta para o mesmo rumo de Pieper quando 

destaca que a presença do ser humano no mundo57 é distinta quando comparada aos objetos. 

 Dirá Pieper que “quanto mais alto o lugar do ser-interior, ou seja, quanto mais extensa 

e abrangente for uma capacidade de relação58, tanto mais amplo e elevado será o campo de 

relação submetido a esse ser.” (p. 25) Por isso mesmo, à rigor, só o ser humano possui um 

mundo. No que tange aos animais, o mais correto será dizer que possuem um meio ambiente, 

que é um meio restrito de vivência dos animais, mas que segue “determinada e limitada 

mediante a finalidade biológica” (p. 27). Mesmo que os homens e mulheres desejem não podem 

escapar da possibilidade de criar mundos. Escreve Adélia Prado: “Vaca não escolhe, cumpre. 

Eu a invejo e peço a Deus que escolha pra mim.” (2007b, p. 28) 

 

O campo de relação do animal não é o seu ao redor, menos ainda o seu mundo, 

mas seu “meio ambiente” neste sentido determinado: um mundo no qual algo 

é deixado de fora, um meio recortado, no qual seu possuidor ao mesmo tempo 

está adaptado e trancado. (PIEPER, 2007, p. 27) 

 

 Mesmo reconhecendo que, de algum modo, também o ser humano está envolvido pelas 

limitações das demandas biológicas, ele as transcende por conta da sua capacidade do 

                                                             
57 Merleau-Ponty, na obra que tomo como principal referência, não se ocupará, como o faz Pieper, de mostrar que 

há níveis de relação com o mundo, por exemplo, das plantas e animais. Como mostrarei, o filósofo quer mostrar a 

abrangência do mundo do ser humano ao tratar do mundo da planta ou do animal, mais propriamente dito, meio 

ambiente. Na obra de Merleau-Ponty a radicalidade do corpo próprio permite afirmar que um “mundo” da planta 

ou dos animais se configura na experiência perceptiva do corpo próprio. É na relação corpomundo que a presença 

das coisas no mundo assume seu sentido. É o corpo que ali reconhece uma presença distinta da sua no mundo. Ao 

fazer essa anotação não pretendo justificar a ausência do tema em Merleau-Ponty ou indicar que a reflexão de 

Pieper ignora que o mundo da planta o é para um corpo. Trata-se apenas de realçar que os dois filósofos, a seu 

modo, reconhecem a singularidade e a grandiosidade da presença do ser humano, uma vez que este cria mundos 

nas relações que estabelece com o mundo. 
58 A capacidade das plantas, dirá Pieper, está restrita à proximidade de contato e, por isso, é o mundo mais inferior 

(p. 25). 
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conhecimento espiritual, entendendo por isso a “faculdade de se colocar em relação com a 

totalidade das coisas existentes.” (p. 28) Trata-se da capacidade humana de estabelecer relação 

que se encaminha para a totalidade do ser (p. 28). 

 

O espírito, segundo sua essência, não é determinado tanto pela característica 

da não-corporeidade, mas primariamente pela capacidade de relação 

direcionada à totalidade do ser. Espírito, significa uma faculdade de relação 

com tal amplidão e tal abrangência de força, que o campo de relação associado 

a ele a princípio ultrapassa as fronteiras do meio ambiente. Pertence a natureza 

do espírito que seu campo de relação seja o mundo. O espírito não possui meio 

ambiente, possui mundo. É da natureza do ser espiritual romper os limites do 

meio ambiente e, portanto, superar ambas as coisas: a adaptação e a limitação” 

(p. 28). 

 

 Adélia Prado corroboraria com essas distinções entre o meio ambiente e o mundo 

quando escreve: 

 

Que destino o das flores 

que recobriram a morta em seu caixão. 

Mais difícil entender que o miriágono! 

A marreca se deita sobre os ovos, 

puxa para o ninho as folhas secas, cumpre-se. 

Enquanto eu, tenho medo. (1986, p. 47) 

 

 Corrobora, também, com o que o filósofo chama de Espírito e a referente 

disponibilidade para a totalidade do ser, para essa abrangência do modo de ser, quando escreve: 

 

Há dentro de mim uma paisagem 

entre meio-dia e duas horas da tarde. 

Aves pernaltas, os bicos mergulhados na água, 

entram e não neste lugar de memória, 

uma lagoa rasa com caniços na margem. 

Habito nele, quando os desejos do corpo, 

a metafísica exclamam: 

como és bonito! 

Quero escavar-te até encontrar 

onde segregas tanto sentimento. 

Pensas em mim, teu meio-riso secreto 

Atravessa mar e montanha, 

me sobressalta em arrepios, 

o amor sobre o natural. 

O corpo é leve como a alma, 
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os minerais voam como borboletas. 

Tudo deste lugar 

entre meio-dia e duas horas da tarde. (1986, p. 27) 

 

 O espírito humano tem em sua essência a capacidade “de compreensão para o mundo” 

(PIEPER, 2007, p. 30). Aliás, Pieper, desde a filosofia mais antiga, como denomina, aponta “o 

co-pertencimento dos conceitos “espírito” e “mundo” (no sentido de realidade total)” (p. 30) E 

é quando indica que além da característica do espírito de estar em relação à totalidade das coisas, 

que é próprio da “essência das coisas existentes estarem no campo de relação do espírito.” 

Novamente aqui fica evidenciada a indissociável relação corpomundo que apresentei 

anteriormente. O espírito humano, eu ousaria afirmar, o espírito do corpo humano, - fonte 

absoluta como afirma Merleau-Ponty, aquilo que me permite conhecer tudo (gosto da casca de 

banana, a parte do frango de menor cartaz) como defende Adélia Prado -, é mais um modo de 

dizer da relação transcendente do corpo com o mundo, da capacidade de criação de outros 

mundos quando este se apresenta como novidade, inacabado e que, como já indiquei, sustenta 

a possibilidade mesma da teoria, do filosofar, segundo Pieper. Enquanto Merleau-Ponty trata 

da unidade de sentido que o corpo realiza na sua vivência no mundo, Josef Pieper, aponta para 

a abertura para a totalidade da existência das coisas que, como acabei de anotar, existem em 

relação ao espírito humano que a elas dá um sentido humano, dá elas uma enformação na 

totalidade do ser. Mais adiante Pieper indicará que não há uma passagem do meio ambiente 

para o mundo, como se a presença de um implicasse no aniquilamento do outro. (p. 39) 

 E enquanto Merleau-Ponty fala do corpo como fonte absoluta, aquele que faz ser pra si, 

Josef Pieper dirá que o mundo nascente da relação do espírito humano, que inscreve as coisas 

na totalidade do ser, a amplidão desse mundo se compreende posto que o espírito é a “fundação-

em-si-mesmo” (PIEPER, 2007, p. 32). 

 

(...) não somente a faculdade de relação dirigida ao totum do mundo e da 

realidade, mas também a capacidade exterior do estar em si mesmo, do em-si-

mesmo, da independência, da autonomia – precisamente aquilo que na 

tradição ocidental desde sempre é caracterizado como ser pessoa, como 

personalidade. Possuir um mundo, ser remetido à totalidade das coisas 

exteriores só pode ser atributo de um ser fundado em si mesmo, não um quê, 

mas um quem, um eu-mesmo, uma pessoa. (p. 32-33) 
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 Assim, o ser humano possui um mundo posto que o seu espírito se abre à totalidade das 

coisas existentes – e estas, por sua vez são reunidas na totalidade do ser pelo espírito humano – 

se funda a si mesmo e, por fim, alcança a essência das coisas (p. 34). Como escreve Adélia 

Prado, no poema “A vida eterna”, no livro O Pelicano: 

 

Abril renasce é do cosmos, 

no mais perfeito silêncio. 

É dentro e fora de mim. (1987, p. 25) 

 

 As considerações sobre o espírito permitem voltar à questão sobre o mundo humano. E 

a resposta de Pieper, convergente com o discurso sobre o mundo de Merleau-Ponty, tal como 

indicarei adiante, é: 

 

(...) o mundo do homem é a realidade total, o homem vive em meio e em face 

da totalidade das coisas existentes, vis-à-vis de l’univers – enquanto e na 

medida em que o homem é espírito. No entanto, ele não só não é puramente 

espírito, mas é espírito finito. Assim, a essência das coisas e a totalidade destas 

não lhe são dadas de maneira definitiva e perfeita, mas em “em esperança”.” 

(PIEPER, 2007, p. 34) 

 

 Esse espírito finito, esse ser humano que não é espírito puro, na compreensão de Pieper 

vive num entrelaçamento entre mundo e meio ambiente, ou seja, entre a sua capacidade de 

transcendência das determinações biológicas e as singularidades dessas condições biológicas. 

A diferença, como anotará o filósofo, que no ser humano há uma unidade essencial dos aspectos 

próprios da vida vegetal, animal e espiritual. (p. 35) A mesma compreensão corpomundo 

presente na obra de Merleau-Ponty e de Adélia Prado, se apresenta nas reflexões de Josef 

Pieper. E é importante retomar, a esta altura, que Pieper está à procura de responder a pergunta 

o que é o filosofar, o que implicou em se perguntar pelo ser humano que no mundo medita, 

admira, teoriza o mundo. 

 

Porque o homem não é espírito puro, não pode viver unicamente “nas 

estrelas”, vis-à-vis de l’univers. Pelo contrário, ele necessita do teto sobre a 

cabeça, preciso do meio ambiente próximo e familiar do cotidiano, carece da 

proximidade sensível do concreto, da adequação na forma justa das relações 

costumeiras – em uma palavra: pertence a uma vida realmente humana 
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também o meio ambiente (no sentido em que este se diferencia do mundo). (p. 

35) 

 

 A assunção de que o espírito humano não é uma fuga da concretude do viver é a 

afirmação do envolvimento espiritual que as coisas do mundo experimentam na relação que o 

ser humano com ele estabelece. À semelhança de Merleau-Ponty e Adélia Prado, a experiência 

do corpo no mundo é envolvida de um sentido, de um valor existencial que em Pieper é dito 

espiritual. Por isso, dirá este filósofo que: 

 

Humano, ao contrário, significa conhecer além das estrelas, perceber além do 

invólucro da adequação costumeira ao cotidiano a totalidade das coisas 

existentes, além do meio ambiente o mundo que o abrange. (PIEPER, 2007, 

p. 35) 

 

 A pergunta pelo filosofar, que acaba por se constituir numa pergunta pelo ser humano e 

a sua relação com o mundo, encontra uma resposta possível nessa relação espiritual do ser 

humano com o mundo. O filosofar implicará em ter abalado esse meio ambiente do qual o ser 

humano também participa, pelo “mundo” enquanto abertura para a totalidade, portanto, abalado 

pelo convite de transcendência que coloca o ser humano nas estrelas, para além das 

determinações biológicas, do mundo da necessidade. Assim, o filosofar será “ultrapassar o meio 

restrito do mundo do trabalho na direção do vis-à-vis de l’univers.” (p. 36) 

 Todavia, se espírito humano se abre à totalidade das coisas existentes, transcende o meio 

ambiente e o mundo do trabalho, não é certo afirmar que no mundo das estrelas permanece. A 

sua abertura, dirá o filósofo, também o é para o retorno59. (p. 36) “Quem pretenderia levar a 

sério a possibilidade de abandonar completa e definitivamente o mundo do trabalho da criada 

trácia, sem abandonar a própria realidade humana!” (p. 36) Por isso mesmo o existir dos seres 

humanos guarda algo de não propriamente humano, significando que a concretude do seu viver 

                                                             
59 Também aqui é possível verificar convergência com a compreensão fenomenológica do corpo próprio e do 

mundo vivido. O retorno às coisas mesmas é, de algum modo, a afirmação de um aprofundamento do sentido que 

lança o corpo para o mundo mesmo, todavia, enredado em novos nós de significações. O espírito humano não 

ignorará as coisas do mundo que contempla na totalidade do ser; ele não se perde nessa totalidade, justamente, 

porque segue enfrentado as demandas mais fundamentais da realidade humana sem, entretanto, ser delas um refém. 

Do mesmo modo, o reconhecimento de que o modo de ser do corpo se dança no palco do mundo, não significa 

que o dançar esteja dado pelo mundo, mas pelo modo como o corpo sente a sua vida no mundo com os outros 

corpos. 
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se constitui, também, da capacidade espiritual que impede de que seja refém do meio ambiente, 

criando mundos decorrentes da abertura para a totalidade. (p. 36) 

 O filosofar, portanto, significará, segundo Josef Pieper: 

 

voltar o olhar para a totalidade do mundo. É, portanto, a questão filosófica (e 

somente ela) que tem expressa e formalmente por tema a totalidade do ser, o 

todo das coisas existentes? Não!60 Mas, o próprio e o diferenciador de uma 

questão filosófica é o fato de ela não poder ser formulada, refletida e 

respondida (na medida em que uma resposta é possível) sem que 

simultaneamente “Deus e o mundo” entrem no jogo, ou seja, a totalidade 

daquilo que é. (p. 36-37) 

 

 Adélia Prado aponta para a mesma ideia do filósofo quando escreve no livro O homem 

da mão seca: “O universo inteiro, Deus incluído, é este ponto doloroso no meu dente.” (2007b, 

p. 07) 

 É próprio da filosofia, dirá o filósofo, perguntar pelo ser último das coisas, “o que 

significa, em absoluto e em seu fundamento último” (p. 38) isso ou aquilo61. Note-se que se 

trata de contemplar o mundo, a realidade perguntando como ela se liga à totalidade do ser ou, 

ainda, de pensar a totalidade do ser a partir dessa realidade. É a possibilidade de pensar em deus 

desde a formiga, como escreve Adélia Prado no poema “Staccato” do livro Oráculos de Maio: 

 

Uma formiga me detém o passo, 

aonde vais, celerado, que não me ajudas? 

Mas não é dela a voz, 

é dele interceptando-me, 

o deus carente. 

Se não lhe disser Vos amo, 

sua dor nos congela. (2007d, p.17) 

 

                                                             
60 Aqui encontro um desdobramento para a reflexão educacional: também a educação deve se ocupar da totalidade 

do ser. 
61 No livro Quero minha mãe Adélia Prado sugere que não se ocupar do sentido último das coisas “enguiça” a 

história, gera sofrimento no viver das pessoas. “Ser é tão absurdo quanto não ser. Graça passa mal quando pensa 

em infinito. Diante de mistério tão avassalador, não sei onde pendurar este casículo. Abel me contou que estava 

atravessando o pontilhão da mina e cruzou com o Pardal que lhe implorou: oi, oi, deixa eu passar a mão no seu 

pinto, oi, oi deixa, deixa, só um pouquinho, oi. Isto aconteceu e não pode ficar sobrando na história das civilizações, 

senão a engrenagem enguiça, o eixo da terra se inclina e o sentido último de tudo – o que interessa – se perde e aí, 

oi, oi, loucura, danação eterna, sofrimento inenarrável, palavra que meu pai adoraria, como adorava inabalável.” 

(2005, p. 33) 
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 Em síntese afirma Josef Pieper: 

 

Que é próprio do homem necessitar adaptar-se ao “meio ambiente” e, ao 

mesmo tempo, estar orientado para o “mundo”, para a totalidade do ser; e que 

é da essência do ato filosófico transcender o “meio ambiente” e penetrar no 

“mundo”. (PIEPER, 2007, p. 39) 

 

 As considerações do filósofo sobre o meio ambiente e o mundo se estendem e ampliam 

a resposta à pergunta sobre o filosofar, não sem antes enfatizar, o que já indiquei anteriormente, 

que as distinções entre meio ambiente e mundo não apontam para “espaços separados” (p. 39) 

e que exista um trânsito do ser humano entre um e outro, no qual a passagem do meio ambiente 

para o mundo, por exemplo, seja a diminuição ou o aniquilamento do primeiro. Dirá o filósofo 

que não se tratam de “duas regiões separadas da realidade” (p. 39). “O filosofante não vira o 

rosto quando, no ato filosófico, transcende o meio ambiente do cotidiano do trabalho.” (p. 39) 

O ato do filosofar ou, como diz Pieper, o filosofante contempla justamente esse mundo e a ele 

dirige aquela questão que indaga sobre o fim último das coisas de modo a inscrever tal realidade 

na totalidade do ser. O ato do filosofar não é a recusa do mundo, como mais de uma vez 

sinalizei, ou um olhar para o mundo que procura por uma outra realidade “mais pura”, mas um 

olhar para o mundo, para o dia-a-dia com a pergunta “o que é “isso” em geral e em última 

análise?” (p. 40) 

 Esse olhar para o dia-a-dia está desprovido de obviedade e, por isso mesmo, esse mundo, 

outrora familiar, conhecido, apresenta “uma face estranha, desconhecida, não-familiar e 

profunda” (p. 40). De modo mais preciso, portanto, o filosofar significará “distanciar-se, não 

das coisas do dia-a-dia, mas das interpretações correntes62, das valorações corriqueiramente 

válidas dessas coisas.” (p. 40) E ressalta o filósofo que não se trata de nenhum exotismo, de um 

desejo de “ser diferente da maioria”, mas da repentina possibilidade de uma nova face das coisas 

se apresentar. (p. 40) Esse olhar é que identificará “o rosto mais profundo do real”, “o não-

cotidiano” do cotidiano. (p. 41) E, uma vez mais, afirmará o filósofo sobre o princípio do 

filosofar: a admiração de um espírito humano para quem o mundo não é óbvio, mas criação, 

transparente, não conclusivo. Aliás, dirá Pieper, que a incapacidade de um olhar assim, 

translúcido, sem compacidade é o emburguesamento do olhar. E esse olhar impede a admiração, 

posto que “não consegue (...) esquecer de uma vez os fins imediatos da vida.” (p. 42) Essa 

                                                             
62 Tarefa semelhante pretende a redução eidética, tal como a concebe a fenomenologia. 
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advertência em benefício da admiração do mundo, do cotidiano que convoca a não se fazer 

refém do imediato, das demandas objetivas do viver, está posta, também, na prosa “Rodando”, 

do livro Filandras de Adélia Prado: 

 

Estava muito surpresa com a perfeita mecânica do mundo e muitíssimo 

agradecida por estar vivendo. Foi quando teve o pensamento de que tudo que 

nasce deve mesmo nascer sem empecilho, mesmo que os nascituros formem 

hordas e hordas de miseráveis e os governos não saibam mais o que fazer com 

os sem-teto, os sem-terra, os sem-dentes e as igrejas todas reunidas em 

concílio esgotem suas teologias sobre caridade discernida e não tenhamos 

mais tempo de atender à porta a multidão de pedintes. Ainda assim, a vida é 

maior, o direito de nascer e morar num caixote à beira da estrada. Porque um 

dia, e pode ser um único dia em sua vida, um deserdado daqueles sai de seu 

buraco à noite e se maravilha. Chama seu compadre de infortúnio: vem cá, 

homem, repara se já viu o céu mais estrelado e mais bonito que este! Para isto 

vale nascer. (2001, p. 121) 

 

 A admiração consistirá, justamente, em ser abalado, surpreendido diz o filósofo, pela 

face mais profunda da realidade que embota as finalidades imediatas do viver, abrindo espaço 

para a pergunta pela totalidade das coisas existentes. É essa a possibilidade da theoria, como já 

indiquei de algum modo: quando “o homem não se torna cego para o admirável que há no fato 

de que algo existe.” (PIEPER, 2007, p. 42) E, novamente a recusa de que o ato filosófico seja 

a procura pelo extraordinário ou o exótico. 

 

(...) o que suscita a admiração do filosófico não é o “nunca se viu”, o anormal 

e sensacional, capaz de provocar algo parecido com a verdadeira admiração 

num espírito que se tornou embotado. Quem necessita do inusitado para 

chegar à admiração mostra-se justamente nisso como alguém que perdeu a 

capacidade de dar resposta certa ao mirandum do ser. (p. 42) 

 

 A disponibilidade para o admirável; para ver o mundo como criação, reconhece Pieper, 

apresenta a possibilidade de que o filósofo se distancie do mundo cotidiano do trabalho, que se 

aliene do mundo e da vida (p. 43), embora já tenha indicado que o filósofo não pode viver nas 

estrelas por muito tempo. Por isso, adverte o filósofo: 

 

Admirar-se não torna hábil; pois admirar-se significa ser abalado. Quem se 

decide a existir sob o signo do antigo grito de admiração: “por que afinal existe 

o ser?”, terá de se precaver contra a ameaça de alienação que lhe vem do 
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mundo do trabalho. Aquele para quem tudo se torna mirandum corre o risco 

de se esquecer do trato manipulador cotidiano com estas realidades que lhe 

vêm ao encontro. (p. 43) 

 

 O aprofundamento da realidade decorrente da admiração63, que pode levar a um 

desarraigamento do mundo, não é, para Josef Piper negação do mundo ou uma dúvida do 

mundo. Em que pese que a admiração64 possa, como diz o filósofo, libertar de ilusões, o que se 

tem não é uma incerteza do mundo, mas um arraigamento ainda mais profundo, numa 

ampliação do conhecimento da totalidade do ser das coisas (p. 45) 

 A reflexão de Josef Pieper sobre o filosofar segue, mas o que aqui anotei já e suficiente 

para desprender dessa reflexão uma certa compreensão de ser humano e do mundo. Se há uma 

antropologia e um espírito humano voltado para o mundo que sustenta a compreensão do 

filosofar de Pieper, a admiração do mundo, caberá perguntar se também a admiração é o 

princípio da educação, posto que também ela se organiza a partir de uma certa compreensão de 

ser humano ou de um ser humano que se deseja forjar e um mundo65. 

 

3.2. Corpomundovivido. 

 Como já indiquei, o discurso sobre o corpo próprio de Merleau-Ponty66 era, desde o 

início, uma fala sobre o mundo. Tanto que as considerações sobre o mundo começam com a 

                                                             
63 Também Merleau-Ponty, já no prefácio do livro Fenomenologia da Percepção, mencionando a admiração do 

mundo, afirma o mesmo arraigamento no mundo aqui anotado. “A reflexão não se retira do mundo em direção à 

unidade da consciência enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para ver brotar as transcendências, ela 

distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque 

o revela estranho e paradoxal. ” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 10) 
64 No seguimento da reflexão Josef Pieper indica que há algo negativo (o anseio por saber, ou melhor o 

reconhecimento de que não se sabe) e positivo (a sabedoria desejada pela filosofia é procurada com amor). 

Retomarei essa argumentação quando tratar das relações corpomundoeducação. 
65 Cf. JAEGER, Werner. A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 09-15. 
66 Acabei de apresentar alguns aspectos do pensamento de Pieper sobre o ser humano e o mundo. Como indiquei, 

tais aspectos se apresentam no conjunto da reflexão sobre o que é o filosofar. É importante destacar que Merleau-

Ponty, no livro que tomo por referência, ao tratar do corpo próprio e do mundo, também apresenta o sentido do 

filosofar correspondente. Dito de outro modo: a reflexão sobre o corpo e o mundo suscita uma compreensão da 

tarefa da filosofia, assim como para Josef Pieper o filosofar revela o espírito do ser humano e os mundos que cria. 

Já no prefácio Merleau-Ponty se ocupa em dizer, depois de ter apresentado os aspectos gerais sobre o corpo e o 

mundo, bem como, as noções fundamentais da fenomenologia, tais como o retorno às coisas mesmas, a descrição 

e a redução: “o filósofo, dizem ainda os inéditos, é alguém que perpetuamente começa. Isso significa que ele não 

considera como adquirido nada do que os homens ou os cientistas acreditam saber. Isso também significa que a 

filosofia não deve considerar-se a si mesma como adquirida naquilo que ela pode dizer de verdadeiro, que ela é 

uma experiência renovada de seu começo e, enfim, que a reflexão radical é consciência de sua própria dependência 

em relação a uma vida irrefletida que é sua situação inicial, constante e final. ” (1999, p. 11) Mais adiante outra 

afirmação sobre a filosofia: “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse sentido uma história 

narrada pode significar o mundo com tanta “profundidade” quanto um tratado de filosofia”. (p. 19) E encerra o 

referido prefácio anotando que a tarefa uma filosofia fenomenológica é “revelar o mistério do mundo e o mistério 
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afirmação de que o corpo próprio que está no mundo e forma com ele um sistema que mantém 

o espetáculo da vida, em vida. (1999, p. 273). Quando apresentei os elementos que caracterizam 

a noção de corpo próprio, em particular, quando o filósofo problematizava as teses da fisiologia 

do corpo, anotei a afirmação de Merleau-Ponty que sustenta o que acima registrei: de que a fala 

sobre o corpo é um discurso sobre o mundo. Diz o filósofo: “Só posso compreender a função 

do corpo vivo realizando-a eu mesmo na medida em que sou um corpo que se levanta em 

direção ao mundo.” (p. 114) 

 As considerações de Merleau-Ponty sobre o mundo têm o mesmo grau de detalhamento 

da noção corpo próprio. E isso porque, tal como indiquei, a fala sobre o mundo é corpomundo; 

tratar do sentir, do espaço implica em construir um discurso sobre a experiência de sentir do 

corpo no mundo, o modo como o corpo se relaciona com o espaço. À semelhança da noção 

corpo próprio, apresentarei os elementos mais centrais das afirmações sobre o mundo ou do que 

estou chamando de corpomundo. 

 O corpo que está no mundo e sustenta o espetáculo remete a uma experiência que toma 

os objetos em unidade, que percebe certa perspectiva como dimensão de uma unidade feita na 

experiência do corpo próprio, de um sujeito encarnado, como dirá o filósofo (1999, p. 273); 

“um conjunto de correspondências vividas” (p. 274). 

 A presença dos objetos no mundo, e a unidade na qual são tomados, posto que 

correlativa a unidade do corpo (p. 274), evocando um ser espacial (p. 274), ou como já anotei, 

um sujeito encarnado que confere sentido ao espaço permitindo falar em “direção”, “dentro”, 

“fora”. A percepção dos objetos, de um cubo como exemplifica o filósofo, decorre de uma 

experiência perceptiva que permite aprofundar na “espessura do mundo”. (p. 275) Essa 

experiência não resultaria de um pensamento do objeto, de uma investigação dele por todos os 

lados, mas do que o filósofo chama de uma “significação presuntiva” (p. 275) que toma a 

unidade dos objetos na encarnação da vivência do corpo. Por isso, anotará o filósofo que: 

 

A coisa e o mundo me são dados com as partes de meu corpo não por uma 

“geometria natural”, mas em uma conexão viva comparável, ou antes idêntica 

à que existe entre as partes de meu próprio corpo.” (p. 276) 

 

                                                             
da razão” (p. 20). Também, no fim do livro, quando o filósofo encerra as suas considerações sobre o mundo, faz 

mais uma afirmação sobre a filosofia anotando que a sua tarefa é nos ensinar a ver bem as coisas e as situações 

históricas. (p. 612) 
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 Merleau-Ponty afirma que a referida experiência perceptiva é, de fato única, de modo 

que não se pode falar de uma experiência do corpo e uma experiência perceptiva do exterior, 

do mundo, portanto: “são duas faces do mesmo ato” (p. 276). Assim, dirá o filósofo “toda 

percepção exterior é imediatamente sinônima de uma certa percepção de meu corpo, assim 

como toda percepção de meu corpo se explicita na linguagem da percepção exterior.” (p. 277) 

 As reflexões sobre o corpo próprio, que desembocam na pergunta pelo mundo, apontam 

para o reconhecimento de que o discurso sobre o corpo é sempre corpomundo e, por sua vez, o 

discurso sobre o mundo é sempre mundocorpo. A experiência do mundo, das coisas no mundo 

se vincula a um modo de ser do corpo no mundo de modo que a ela se referir significa, por fim, 

dar seguimento ao discurso sobre o corpo. A fala sobre o mundo é uma fala sobre um corpo que 

é no mundo. Por isso, mesmo, reaprender a sentir o corpo, percebê-lo nessa experiência mais 

profunda do sentido, como já indiquei anteriormente, implica em aprofundar na experiência do 

mundo67. (p. 278) Assim escreve o filósofo: 

 

Nós reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos, sob o saber objetivo 

e distante do corpo, este outro saber que temos dele porque ele está sempre 

conosco e porque nós somos corpo. Da mesma maneira, será preciso despertar 

a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto estamos no mundo 

por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso corpo. Mas, 

retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, é também a nós 

mesmos que iremos reencontrar, já que, se percebemos com nosso corpo, o 

corpo é um eu natural e como que o sujeito da percepção. (p. 278) 

 

 A afirmação do corpo como sujeito da percepção inaugura as considerações do filósofo 

sobre o sentir. A percepção – e aqui o filósofo retoma o que já apresentou no prefácio da obra 

(p. 06) – não é um ato ou uma decisão que dá fluxo a causalidades, “mas a cada momento como 

uma re-criação ou uma re-constituição do mundo. 68” (p. 279) A percepção, para dar a ela 

                                                             
67 Recorde-se que anteriormente, quando apresentava aspectos do pensamento de Josef Pieper, anotei que a 

admiração implica num aprofundamento do mundo, num arraigamento maior com a realidade num movimento 

que procura a totalidade do ser. Recorde-se, também, que a admiração é possível quando o abalo existencial 

permite ultrapassar o mundo do cotidiano do trabalho, ou seja, quando nos despertamos para o inacabamento do 

mundo e de nós mesmos. Em Merleau-Ponty, de modo convergente, a vivência do corpo, de uma experiência do 

corpo que se apropria de si e do mundo significativamente e que, voltando a si e ao mundo sempre encontra novos 

sentidos de ser que permitem a ampliação da vivência no mundo representa, nas palavras do filósofo, se afundar 

“na espessura do mundo” (1999, p. 275). 
68 Embora na obra de Josef Pieper, que tomei por referência, se possa supor certa distância entre o espírito humano 

que admira o mundo, de fato a admiração parece implicar na ausência de impedimentos para ver o mundo, da 

superação do que impede a meditação sobre a realidade, o que permite que ele seja visto como criação e sustente 

o exercício teórico do filosofar. De modo convergente, em Merleau-Ponty, a experiência perceptiva do corpo 
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precisão, não se inscreve como uma das coisas que o corpo descobre quando retorna às coisas 

mesmas, muito menos uma causa da experiência do mundo: a percepção é a própria experiência 

do corpo no mundo de onde decorre a afirmação de que “todo saber se instala nos horizontes 

abertos pela percepção”. (p. 280) 

 Merleau-Ponty, para ilustrar o sentir como uma “relação viva daquele que percebe com 

seu corpo e com seu mundo” (p. 281), tratará das cores, do que chama de significação motora 

das cores (p. 283), para afirmar que a cor é percebida por conta de uma configuração corporal, 

ou ainda, ela é sentida no corpo, o que permite a sua identificação. “O sujeito da sensação não 

é nem um pensador que nota uma qualidade, nem um meio inerte que seria afetado ou 

modificado por ela; é uma potência que co-nasce em um certo meio de existência ou se 

sincroniza com ele.” (p. 285) A sensação está envolvida numa experiência significativa do 

corpo, experiência vivida num anonimato, como dirá o filósofo. 

 A percepção das cores, portanto, denota o envolvimento do corpo com o mundo, num 

certo modo de sentir o mundo: “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 no espaço, que nosso 

corpo retoma e assume se for capaz, e a sensação é literalmente uma comunhão” (p. 286), ou 

ainda “coexistência” (p. 288). A sensação, dirá o filósofo, não é o conhecimento de uma 

qualidade (quale) que se pode identificar nas experiências que se tem dessa qualidade, mas 

antes, a sensação “é intencional, quer dizer, não repousa em si como uma coisa, mas visa e 

significa para além de si mesma.” (p. 288) Anota Merleau-Ponty: 

 

Mas o termo que ela visa só é reconhecido cegamente pela familiaridade de 

meu corpo com ele, não é constituído em plena clareza, mas reconstituído ou 

retomado por um saber que permanece latente e que lhe deixa sua opacidade 

e sua ecceidade. A sensação é intencional porque encontro no sensível a 

proposição de um certo ritmo de existência (...) e porque, dando sequência a 

essa proposição, introduzindo-me na forma de existência que assim me é 

sugerida, reporto-me a um ser exterior, seja para abrir-me seja para fechar-me 

a ele. Se as qualidades irradiam em torno de si um certo modo de existência, 

se elas têm um poder de encantamento e aquilo que há pouco chamávamos de 

um valor sacramental, é porque o sujeito que sente não as põe como objetos, 

mas simpatiza com elas, as faz suas e encontra nelas a sua lei momentânea. 

Esclareçamos. Aquele que sente e o sensível não estão diante do outro como 

dois termos exteriores, e a sensação não é uma invasão do sensível naquele 

que sente. (p. 288) 

                                                             
próprio afirma o envolvimento do corpomundo, sem distância, e que é a possibilidade sempre presente de recriação 

do mundo e, inevitavelmente, de si mesmo. 
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 Trata-se, portanto, de afirmar uma indissociabilidade entre o sujeito da percepção e a 

sensação: o sentir refere-se uma experiência de unidade com o mundo. Não se trata de uma 

indistinção entre o corpo e o mundo, mas a afirmação de que o sentir se dá na unidade 

corpomundo, quando o encontro corpomundo se envolve de uma significação existencial. 

Encontro que não resulta de uma operação da consciência, mas, como já indicou o filósofo, 

uma sincronização, um dom que impede de identificar alí o corpo que sente e aqui a coisa 

sentida. Por isso, afirma ao filosofo “sem a exploração de meu olhar ou de minha mão, e antes 

que meu corpo sincronize a ele, o sensível é apenas uma solicitação vaga.” (p. 288-289) Além 

disso, essa vinculação da sensação com o que o filósofo chama de ritmo de existência aponta 

para outro aspecto: 

 

O sensível me restitui aquilo que lhe emprestei, mas é dele mesmo que eu o 

obtivera. Eu, que contemplo o azul do céu, não sou diante dele um sujeito 

acósmico, não o possuo em pensamento, não desdobro diante dele uma ideia 

de azul que me daria seu segredo, abandono-me a ele, enveredo-me nesse 

mistério, ele “se pensa em mim”, sou o próprio céu que se reúne, recolhe-se e 

põe-se a existir para si, minha consciência é obstruída por esse azul ilimitado. 

(p. 289) 

 

 Note-se, uma vez mais, que não se trata de afirmar uma indistinção entre corpo e mundo, 

nem mesmo que haja uma existência em si do mundo, que seja a causa absoluta da possibilidade 

da percepção do mundo, mas de afirmar que a existência do mundo, a sensação do mundo se 

refere a uma experiência do corpo que, como afirma o filósofo, percorre o mundo com uma 

“vibração vital” (p. 289), portanto, vive o sentir como uma experiência de sentido existencial. 

 Esse sujeito da percepção está envolvido com o mundo. Como diz o filósofo ele não é 

“um puro nada sem nenhum peso terrestre”. (p. 289) Mas também não é um ser que vê o mundo 

de todas as perspectivas ao mesmo tempo, de modo absoluto. 

 

(...) o espetáculo percebido não é ser puro. Tomando exatamente tal como o 

vejo, ele é um momento de minha história individual e, como a sensação é 

uma reconstituição, ela supõe em mim os sedimentos de uma constituição 

prévia, eu sou, enquanto sujeito que sente, inteiramente pleno de poderes 

naturais dos quais sou o primeiro a me espantar. Não sou portanto, segundo a 

expressão de Hegel, um “buraco no ser”, mas um vazio, uma prega que se fez 

e que pode desfazer-se.” (p. 290) 



- 117 - 
 

 

 Na compreensão da experiência de sentir do corpo, para escapar da alternativa de que 

há um interior e um exterior (para si e o em si) gerando as sensações do corpo; para distinguir 

consciência sensível da intelectual o filósofo indica dois elementos. 

O primeiro defende que “toda percepção acontece em uma atmosfera de generalidade e 

se dá a nós como anônima”. (p. 290) Com isso Merleau-Ponty defende que as sensações ou a 

experiência perceptiva se dá no corpo – “se percebe em mim” (p. 290) -, e não em um “eu” que 

percebe, indicando com isso o anonimato, certa despersonalização, tal como no caso do 

nascimento e da morte, experiências que não se ligam a uma consciência, pois, dirá o filósofo 

isso implicaria numa preexistência, no caso do nascimento ou uma sobrevivência no caso da 

morte. “Portanto, só posso apreender meu nascimento e minha morte como horizontes pré-

pessoais: sei que se nasce e que se morre, mas não posso conhecer meu nascimento e minha 

morte.” (p. 291) Essa condição de anonimato da sensação gera, defende o filósofo, uma 

“espessura de um saber originário” entre a sensação e mim, que acaba por desenrolar a 

impressão que se vive diferentes Eus naturais – por exemplo as sensações decorrentes da visão, 

do tato indicariam um “ser” distinto – responsáveis por uma existência da qual eu não seria o 

autor. À revelia do corpo, diria Adélia Prado. 

 

Uma igreja voltada para o norte. 

À sua esquerda um barranco, 

a estrada de ferro. 

O sol, a mais de meio caminho para oeste. 

Tem uns meninos na sombra. 

Eu estou lá com um pé apoiado sobre o dedo grande, 

a mão que passei no cabelo, a um quarto de seu caminho até a coxa, 

onde vai bater e voltar, envergonhado passo de balé. 

Tudo pulsando à revelia de mim, 

bom como um engurgitamento não provocado do sexo. 

A pura existência. (PRADO, 1978, p. 31) 

 

O segundo elemento se refere à condição parcial da sensação que sustenta o seu 

anonimato. A sensação do mundo não está dada por inteiro nas experiências de ver, tocar, e, 

igualmente, “não estou por inteiro nessas operações” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 291), 

como se um ser especializado fosse responsável por elas o que, segundo o filósofo, explicaria 

a aparência de automatismo das sensações. 
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Tais ideias – a dimensão de anonimato e de parcialidade da sensação – pertencem a um 

campo. 

 

Dizer que tenho um campo visual é dizer que, por posição, tenho acesso e 

abertura a um sistema de seres, os seres visuais, que eles estão à disposição do 

meu olhar em virtude de uma espécie de contrato primordial e por um dom da 

natureza, sem nenhum esforço de minha parte; é dizer portanto, que a visão é 

pré-pessoal; e é dizer ao mesmo tempo que ela é sempre limitada, que existe 

sempre em torno de minha visão atual um horizonte de coisas não-vistas ou 

mesmo não-visíveis. A visão é um pensamento sujeito a um certo campo e é 

isso que chamamos de um sentido. Quando digo que tenho sentido e que eles 

me fazem ter acesso ao mundo, não sou vítima de uma confusão, não misturo 

o pensamento causal e a reflexão, apenas exprimo esta verdade que se impõe 

a uma reflexão integral: que sou capaz, por conaturalidade, de encontrar um 

sentido para certos aspectos do ser, sem que eu mesmo o tenha dado a eles por 

uma operação constituinte. (p. 292) 

 

 Com essa argumentação o filósofo justifica os diferentes sentidos da experiência do 

corpomundo. O sentir, experiência de unidade do corpo próprio com o mundo, evoca as muitas 

possibilidades de sensações, dado o anonimato e a parcialidade da experiência de sentir o 

mundo, o chamado campo onde um sentido para o ser brota. Por isso, dirá Merleau-Ponty que: 

 

todos os sentidos devem ser espaciais se eles devem fazer-nos ter acesso a 

uma forma qualquer do ser, quer dizer, se eles são sentidos. E, pela mesma 

necessidade é preciso que todos eles se abram ao mesmo espaço, sem o que 

os seres sensoriais com os quais eles nos fazem comunicar só existiriam para 

os sentidos dos quais eles dependem – assim como os fantasmas só se 

manifestam à noite -, faltar-lhes-ia a plenitude do ser e não poderíamos 

verdadeiramente ter consciência deles, quer dizer, pô-los como seres 

verdadeiros. (p. 293) 

 

 As considerações do filósofo rechaçando uma reflexão capaz de apreender por todos os 

cantos o mundo, responsável pela sensação do mundo, fugindo da polaridade insolúvel entre o 

em si e o para si, assume com radicalidade que o sentir do corpo se dá numa experiência do 

mundo que, por sua vez, não está esgotada de uma vez por todas, mas que permanece aberta69, 

pela condição já anotada, de parcialidade e anonimato da sensação do corpomundo. 

                                                             
69 Seguramente aqui se tem convergência com as afirmações de Josef Pieper quando adverte que o objetivo da 

filosofia é “a compreensão da realidade a partir de um princípio último de unidade” (2007, p. 53) o que impede 

que a filosofia seja um sistema fechado, pretenda ter a fórmula do mundo, o que só uma pseudofilosofia poderia 

desejar (p. 53 – 54). A convergência fica ainda mais explícita quando o filósofo escreve, ao tratar do que denomina 



- 119 - 
 

 No contexto de dessa argumentação a palavra experiência assume especial destaque 

diante da pretensão do intelectualismo de uma consciência pura ou de um ser puro. E ao fazê-

lo o filósofo, uma vez mais retoma a questão do sujeito e do objeto, ou da ideia do objeto, agora 

para insistir na unidade da experiência do mundo dentro da qual se pode falar da subjetividade 

e do objeto. 

 

Mas o Eu refletido difere do Eu irrefletido pelo menos no fato de que ele foi 

tematizado, e o que é dado não é a consciência nem o ser puro – como o 

próprio Kant o diz com profundidade, é a experiência; em outros termos, a 

comunicação de um sujeito finito com um ser opaco do qual ele emerge, mas 

no qual permanece engajado. É “a experiência pura e por assim dizer ainda 

muda que se trata de trazer à expressão pura de seu próprio sentido”. Temos a 

experiência de um mundo, não no sentido de um sistema de relações que 

determinam inteiramente cada acontecimento, mas no sentido de uma 

totalidade aberta cuja síntese não pode ser acabada. Temos a experiência de 

um Eu, não no sentido de uma subjetividade absoluta, mas indivisivelmente 

desfeito e refeito pelo curso do tempo. A unidade do sujeito ou do objeto não 

é uma unidade real, mas uma unidade presuntiva no horizonte da experiência; 

é preciso reencontrar, para aquém da ideia de sujeito e da ideia do objeto, o 

fato de minha subjetividade e o objeto no estado nascente, a camada 

primordial em que nascem tanto as ideias como as coisas. (p. 296) 

 

 A percepção do mundo, ou a sensação do mundo implica que ele exista pra mim, o que 

descarta a necessidade de que no início se tenha uma definição dos sentidos. A reflexão, a 

consciência se debruçam sobre uma experiência, retomam uma “sensorialidade que vivo do 

interior” (p. 296), que é vivida desde uma unidade corpomundo, onde, novamente, as sensações 

são vividas em mim, lugar mesmo em que são percebidas numa rede de sentido. 

 Essa experiência em um mundo, entendida como abertura para o mundo, que aponta a 

condição anônima e parcial das sensações, posto que se liga a um campo, e a um ser que não 

está de modo absoluto no mundo, permite compreender, como já indiquei anteriormente, que a 

diversidade da experiência de sentir do corpo denota os muitos modos de ser no espaço, ou 

mesmo de fazer no espaço, como afirma o filosofo, que cada uma das sensações permite forjar, 

de onde decorre que não é “impossível que cada sentido constitua um pequeno mundo no 

                                                             
de uma filosofia cristã: “Pode ser que a verdade maior esteja em ver o mundo em seu caráter realmente misterioso 

e em sua inesgotabilidade. Pode ser que justamente pela experiência de que o ser é em si um mistério, não 

apreensível e não passível de ser tomado nas mãos por um enunciado abrangente, a realidade seja apreendida de 

modo mais profundo e verdadeiro do que num sistema em que ela seja totalmente transparente para o espírito pela 

sua clareza e distinção. E justamente esta é a pretensão de uma filosofia cristã: ser mais verdadeira precisamente 

no reconhecimento do caráter misterioso do mundo.” (p. 64) 
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interior do grande, e é até mesmo em razão de sua particularidade que ele é necessário ao todo 

e se abre a este.” (p. 299) 

 As considerações de Merleau-Ponty, que até aqui acompanho, tratam do olhar, uma 

experiência de sentir. Ao se voltar para o tocar, o filósofo afirma que se está diante de uma 

outra experiência sensorial, posto que o “campo tátil nunca tem a amplitude do campo visual, 

nunca o objeto tátil está presente por inteiro em cada uma de suas partes assim como o objeto 

visual, e em suma que tocar não é ver” (p. 302). 

 Essa afirmação reapresenta a singularidade dos sentidos, distintos, portanto, uns dos 

outros e todos distintos da intelecção (p. 303). Cada sentido, ou cada experiência sensorial 

traria, segundo o filósofo, “uma estrutura de ser” (p. 303), ao mesmo tempo que defende que a 

referida singularidade dos sentidos não dissolve a unidade deles, pois se comunicam (p. 303). 

E essa comunicação é possível, pois a distinção dos sentidos se dá “sobre o fundo de um mundo 

comum e só podem entrar em rivalidade porque ambos têm a mesma pretensão ao ser total.” 

(p. 304) 

 Reitero: o reconhecimento dessa distinção dos sentidos, da experiência sensível não 

caminha na direção, já abandonada pelo filósofo, de que as sensações são resultado de uma 

operação da reflexão, que os cruzamentos dos diferentes sentidos é elaboração do intelecto. 

 O filósofo reconhece que o espetáculo do mundo percebido possa se fixar na qualidade 

da experiência sensível, ou seja, que eu decida reduzir o campo da sensação, portanto, em fixar 

o olhar nisso ou naquilo que vejo e, com isso, fazer manifestar uma qualidade nos limites do 

campo: “agora e apenas agora me encontrei na presença de um certo quale em que meu olhar 

se afunda” (p. 305). Assim, uma coisa é a referência à experiência sensorial no e do mundo, 

outra é proceder a separação, uma fixação numa determinada região dessa experiência do 

campo, o que implica em “interromper a vida total do espetáculo” (p. 305); trata-se de substituir 

uma visão global do espetáculo para uma visão local, mas que ainda permanece governada pelo 

espetáculo global, portanto, vinculada a uma experiência sensorial de unidade, posto que ligada 

ao ser no mundo, corpomundo. 

 

Assim, existe uma atitude natural da visão em que conspiro com meu olhar e 

através dele me entrego ao espetáculo: agora as partes do campo estão ligadas 

em uma organização que as torna irreconhecíveis e identificáveis. A 

qualidade, a sensorialidade separada, produz-se quando rompo essa 

estruturação total de minha visão, quando deixo de aderir ao meu próprio olhar 

e, em lugar de viver a visão, interrogo-me sobre ela, quero testar minhas 
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possibilidades, desfaço o elo entre minha visão e o mundo, entre mim mesmo 

e minha visão, para surpreendê-la e descrevê-la. Nessa atitude, ao mesmo 

tempo em que o mundo se pulveriza em qualidades sensíveis, a unidade 

natural do sujeito perceptivo é rompida e chego a ignorar-me enquanto sujeito 

de um campo visual. Ora, assim como, no interior de cada sentido, é preciso 

reencontrar a unidade natural, faremos aparecer uma “camada originária” do 

sentir que é anterior à divisão dos sentidos. (p. 305 – 306) 

 

 Note-se, insisto, que a relação do corpo próprio com o mundo, compreendida 

fenomenologicamente, não recusa a análise, que se possa pensar e dizer o corpo e o mundo em 

suas particularidades: o que se acentua, todavia, é esse substrato existencial, marcado pelo 

sentido que toma o corpo e o mundo numa experiência de unidade, numa relação de 

significações que se apresentam antes como uma totalidade. A experiência sensorial do tocar e 

do ver, tal como a concebe Merleau-Ponty, é mais um modo de reafirmar a vida antepredicativa, 

a referida “camada originária” onde corpo e mundo são sempre corpomundo, onde o sentir é 

sempre uma referência ao modo de ser total do corpo. Por isso mesmo, as singularidades dos 

diferentes sentidos não se apresentam como um problema ou uma contradição na obra do 

filósofo, posto que se alimentam da mesma experiência de mundo do corpo, o que permite falar 

em intersensorialidade, novamente não como operação do intelecto, mas como uma experiência 

sensorial do corpo que percebe o mundo e a si mesmo numa unidade de sentido. 

 É o que justifica que o filósofo passe a tratar do que denomina percepção sinestésica. 

No conjunto da reflexão sobre a sensações, da percepção das cores e do som, por exemplo, 

tratará do que denomina de experiência sinestésica que reconhece a comunicação entre os 

sentidos, entre as experiências sensoriais e, de modo mais específico, que se reconhece uma 

visão do som e uma audição das cores (p. 308), ou seja, uma intersensorialidade, uma unidade 

do percebido como algo próprio da experiência do corpo no mundo. Por isso, dirá Merleau-

Ponty que: 

 

a percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o saber 

científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em 

geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e do mundo tal 

como a concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir. (p. 308) 

 

 Desse modo a experiência do corpo próprio que, por exemplo, vê um objeto, o apreende 

na sua riqueza de sentidos. A percepção do objeto não se dá apenas por sua forma ou ainda, 

“forma dos objetos não é o seu contorno geométrico” (p. 309), mas por outras sensações que 
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não surgem por conta da visão, mas que concorrem com a experiência do ver. O filósofo 

apresenta diferente exemplos, tal como, a elasticidade do aço, a flexibilidade ou a secura da 

fibra do algodão, a dureza e a desigualdade dos paralelepípedos sobre os quais se passa com 

um carro, entre tantos outros (p. 308-309). Com isso, reafirma o filósofo que apesar da 

singularidade de cada sensação ou dos diferentes sentidos “todos eles se comunicam através de 

seu núcleo significativo.” (p. 309) 

 No seguimento da argumentação o filósofo dirá que a unidade do objeto não é nocional, 

mas intencional indicando com isso que ela não é da ordem do pensamento, ou que a unidade 

da percepção esteja dada ou seja forjada pelo pensamento ou, como diz Merleau-Ponty, que 

“ela não se efetua na transparência de uma consciência, e que ela toma por adquirido todo o 

saber latente que meu corpo tem de si mesmo.” (p. 312) Por isso mesmo afirmou o filósofo que: 

 

Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo, quando sai de 

sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único de 

seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única se 

concebe nele. Nós retiramos a síntese do corpo objetivo para atribuí-la ao 

corpo fenomenal, quer dizer, ao corpo enquanto ele projeta em torno de si um 

certo “meio”, enquanto suas “partes” se conhecem dinamicamente umas às 

outras, e seus receptores se dispõem de maneira a tornar possível, por sua 

sinergia, a percepção do objeto. (p. 312) 

 

 Com base nisso, distingue o filósofo a síntese perceptiva da intelectual, dizendo que a 

primeira está apoiada nessa experiência corporal pré-lógica e, por isso, mesmo não tem 

esgotado os objetos, não os tem desvendados em absoluto, “não possui o segredo do objeto, 

assim como o do corpo próprio, e é por isso que o objeto percebido se oferece sempre como 

transcendente, é por isso que a síntese parece fazer-se no próprio objeto, no mundo, e não neste 

ponto metafísico que é o sujeito pensante” (p. 312 - 313). 

 A unidade da percepção remete à experiência intencional do corpo no mundo, desse 

corpo sempre voltado, ligado ao mundo decorrente das suas vivências. E essa unidade das 

muitas experiências do corpo encontram a referida unidade 

 

na ipseidade da coisa. Bem entendido, a ipseidade nunca é atingida: cada 

aspecto da coisa que cai sob nossa percepção é novamente apenas um convite 

a perceber para além e uma parada momentânea no processo perceptivo. Se a 

coisa mesma fosse atingida, doravante ela estaria exposta diante de nós e sem 

mistério. (p. 313) 
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 Por isso mesmo, segue dizendo o filósofo, 

 

A aseidade da coisa, sua presença irrecusável, e a ausência perpétua na qual 

ela se entrincheira são dois aspectos inseparáveis da transcendência. O 

intelectualismo ignora um e outro, e, se queremos dar conta da coisa enquanto 

termo transcendente de uma série aberta de experiências, é preciso atribuir ao 

sujeito da percepção a própria unidade aberta e indefinida do esquema 

corporal. Eis o que nos ensina a síntese da visão binocular70. Apliquemo-lo ao 

problema da unidade dos sentidos. Ela não se compreenderá por sua 

subsunção a uma consciência originária, mas por sua integração nunca 

acabada em um único organismo cognoscente. (p. 313 - 314) 

 

 A experiência do corpo próprio é, portanto, a experiência da unidade dos sentidos; nele 

os sentidos se comunicam, transpõem-se uns nos outros realizando, reitere-se, não como um 

ato do pensamento, a percepção dos sentidos em unidade, numa totalidade vivida do corpo 

próprio. “Os sentidos traduzem-se uns nos outros sem precisar de um intérprete, compreendem-

se uns aos outros sem precisar passar pela ideia.” (p. 315) 

 

Meu corpo é o lugar, ou antes a própria atualidade do fenômeno de expressão, 

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, através dela, a expressão verbal e a significação 

intelectual. Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos 

em relação ao mundo percebido, o instrumento geral de minha 

“compreensão”. (p. 315) 

 

 O mundo, os objetos do mundo, as sensações no mundo e do mundo encontram a sua 

configuração existencial e significativa no corpo sustentando o que anteriormente afirmei: o 

discurso sobre o corpo já era um discurso sobre o mundo. Esta experiência tácita do mundo é o 

lugar onde o sentido do mundo, tomado em sentido estrito como referência a natureza, bem 

como, o mundo decorrente da vivência dos corpos, o mundo da cultura, são enfeixados de 

sentido pelo corpo. É o corpo, diz o filósofo, “que dá um sentido não apenas ao objeto natural, 

mas ainda a objetos culturais como as palavras.” (p. 315) Assim, mesmo as obras corporais, os 

                                                             
70 O filósofo, para apresentar sua argumentação sobre síntese perceptiva do corpo próprio, tratará da unidade que 

o corpo realiza quando olha pelo binóculo para indicar que não se trata de junção de imagens processadas pelo 

cérebro ou pelo pensamento, mas de uma intencionalidade. 
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seus rastros que chamamos de cultura71 são envolvidos numa experiência de sentido, o que 

equivale dizer que o que nasceu do sentido segue alvo de um corpo intencional que ressignifica 

suas próprias obras72. Por isso mesmo, o filósofo retoma a relação da palavra e o sentido, agora 

para indicar que a palavra evoca uma experiência de mundo, posto que o corpo que se expressa, 

como apresentado na parte anterior, revela uma experiência corpomundo. A palavra, diz 

Merleau-Ponty, “antes de ser um índice de um conceito, primeiramente ela é um acontecimento 

que se apossa do meu corpo, e suas ações sobre meu corpo circunscrevem a zona de significação 

à qual ela se reporta.” (p. 316) 

 Por isso mesmo, tal como se disse a respeito da percepção dos objetos de que ela não se 

resume à forma geométrica (p. 309), também a palavra não é apenas uma forma geométrica: 

 

ela é a apresentação de um comportamento e de um movimento linguístico em 

sua plenitude dinâmica. Quer se trate de perceber palavras ou, mais 

geralmente, objetos, “há uma certa atitude corporal, um modo específico de 

tensão dinâmica que é necessária para estruturar a imagem; o homem 

enquanto totalidade dinâmica deve enformar-se a si mesmo para traçar uma 

figura em seu campo visual enquanto parte do organismo psicofísico”. Em 

suma, meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros objetos, um 

complexo de qualidade 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. (p. 317) 

 

 Por isso a sensação do mundo não é soma de sensações corporais, uma convergência 

realizada pelo pensamento, mas uma obra significativa do corpo, um modo de ser no mundo 

que a tudo toma na totalidade do sentido. Ele, dirá o filósofo, “é este estranho objeto que utiliza 

suas próprias partes como simbólica geral do mundo, e através do qual, por conseguinte, 

                                                             
71 “E a cultura não é senão a feição que o corpo deu a seus movimentos na pólis ou no espaço aberto das relações 

entre corpos. O corpo-animal é corpo sem metafísica – é corpo físico. O corpo-humano é corpo-metafísico – quer 

dizer, porta-se metafisicamente. Por isso ele faz cultura: cria sons, inventa coreografias, executa atividades 

diversas, não se intimida ao lançar ideias, brinca, faz trocas e faz aparecer outros corpos. O corpo não faz cultura 

no sentido de fazer algo externo a si. São seus movimentos que são chamados posteriormente de cultura. Assim, 

cultura é o nome que se dá aos contornos de seu agir. A cultura é também uma poética porque ela é uma decisão 

de nomear os gestos e rabiscar em cores sobre os contornos dos gestos do corpo. Como a criança traça linhas entre 

pontos aleatoriamente localizados sobre a folha de papel, nós ligamos os vários gestos dos corpos e chamamos 

isso de cultura. É a maneira como o corpo se compraz em discursar sobre seus atos. Ou, em outras palavras, é a 

maneira como o corpo volta-se sobre si mesmo para se contemplar em seus atos.” (ALMEIDA, 2001, p. 31-32) 
72 No desenvolvimento de sua argumentação Merleau-Ponty chamará isso de retomada de uma tradição perceptiva 

(1999, p. 320). 
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podemos “frequentar” este mundo, “compreendê-lo” e encontrar uma significação para ele.” (p. 

317) 

 O discurso sobre o mundo é um discurso sobre o corpo para quem o mundo, os objetos 

existem numa experiência de sentido. Todavia, essa experiência perceptiva, ela é antes um 

envolvimento com o mundo onde o próprio ato de perceber se oculta, o que se apresentará 

quando assumir uma atitude analítica, interpretando as sensações do mundo, dadas, todavia, 

numa síntese geral realizada pelo corpo (p. 319). Novamente, a unidade do mundo percebido 

não é forjada pela consciência, mas já é dada na experiência do corpo num mundo que não é 

tomado de modo pleno, no sentido de que não haveria mais nada para ver nele. Dirá Merleau-

Ponty que: 

 

temos consciência de um objeto inesgotável e estamos afundados nele como 

em areia movediça porque, entre ele e nós, existe este saber latente que nosso 

olhar utiliza, do qual apenas presumimos que seu desenvolvimento racional 

seja possível, e que permanece sempre para aquém de nossa percepção. Como 

dizíamos, se toda percepção tem algo de anônimo, é porque ela retoma um 

saber que não põe em questão. Aquele que percebe não está desdobrado diante 

de si como uma consciência deve estar, ele tem uma espessura histórica, 

retoma uma tradição perceptiva e é confrontado com um presente. 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. (1999, p. 320) 

 

 É essa experiência de sentir, que se dá nessa dimensão mais profunda do corpo no 

mundo, que oferece às sensações a sua unidade, a “unidade intersensorial da coisa” e do próprio 

corpo, dirá o filósofo (p. 320). E essa experiência se alimenta do mundo dando ao que dele 

recebe um sentido, “aquilo que faz estável a sua estrutura e torna possível minha experiência 

da objetividade.” (p. 320) 

 Essa convivência corpomundo, possibilidade de enfeixar a realidade num sentido 

existencial, a unidade na percepção do mundo ou ainda a “síntese perceptiva” (p. 321) que 

sustenta um desvelamento significativo do mundo, permanece prenhe de possibilidade de 

sentido, na medida que a referida síntese, segundo Merleau-Ponty é “temporal; a subjetividade, 

no plano da percepção não é senão a temporalidade, e é isso que nos permite preservar no sujeito 

da percepção a sua opacidade e sua historicidade.” (p. 321) 
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 Por isso, ao tratar da condição prospectiva e retrospectiva do olhar, o filósofo reafirmará 

a síntese perceptiva apontando uma experiência temporal na qual o objeto, aparece 

“indivisivelmente” como parte do movimento perceptivo do corpo e como um dado ou o próprio 

estímulo da sensação. A síntese perceptiva, que toma em unidade o espaço e o objeto, indica 

que ambos estão dados numa experiência de desdobramento do tempo, de um corpo que 

 

ata em conjunto um presente, um passado e um futuro, ele secreta tempo, ou 

antes torna-se este lugar da natureza em que, pela primeira vez, os 

acontecimentos, em lugar de impelirem-se uns aos outros no ser, projetam-se 

em torno do presente um duplo horizonte de passado e de futuro e recebem 

uma orientação histórica. Aqui existe a invocação, mas não a experiência de 

um naturante eterno73. Meu corpo toma posse do tempo, ele faz um passado e 

um futuro existirem para um presente, ele não é uma coisa, ele faz o tempo 

em lugar de padecê-lo. (p. 321-322) 

 

 A experiência do espaço e do tempo do corpo próprio, dos quais não é refém, são 

envolvidos pelo sentido que confere a historicidade da experiência do corpo próprio, mas, 

ressalva o filósofo, a percepção do mundo, as sensações no mundo não podem ser afirmadas 

como um ato pessoal, novamente, como uma deliberada decisão minha, como se o sentido do 

mundo se desprendesse da minha decisão. Diz o filósofo que 

 

aquele que, na exploração sensorial do mundo, atribui um passado ao presente 

e o orienta para um futuro não sou eu enquanto sujeito autônomo, sou eu 

enquanto tenho um corpo e enquanto sei “olhar”. Antes de não ser uma história 

verdadeira, a percepção atesta e renova em nós uma “pré-história”. (p. 322) 

 

 De modo poético escreve Adélia Prado: 

 

Uma noite me dei conta de que possuía uma história, 

contínua, desde o meu nascimento indesligável de mim. 

E de que era monótona com sua fieira de lábios, narizes, 

modos de voz e gesto repetindo-se. (PRADO, 1986, p. 45) 

 

                                                             
73 Sobre a questão da natureza no pensamento de Merleau-Ponty. Cf. FILHO, Osvaldo Fontes. Natureza, 

individuação e logos em Merleau-Ponty. Veritas, Porto Alegre, v. 51 n. 02, Junho 2006, p. 37-54, disponível 

em: file:///C:/Users/W/Downloads/1843-6693-2-PB.pdf. Último acesso: maio de 2017. 

file:///C:/Users/W/Downloads/1843-6693-2-PB.pdf
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 Por fim, no que tange à percepção do mundo, as sensações do mundo, o que se tem é 

um campo perceptivo sobre um fundo que é o próprio mundo. Nesse campo o corpo, o mundo, 

os objetos não são tematizados, previamente dados na condição de uma qualidade, mas 

percebidos numa experiência de sentido que confere um valor ao percebido. Se as sensações 

não se separam do seu fundo que é o mundo na percepção, igualmente, “cada ato perceptivo 

manifesta-se como antecipado em uma adesão global ao mundo.” (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 324) 

 É a análise dessa experiência perceptível do mundo que o configura numa unidade que 

levará à ciência, às particularidades que a explicação poderá construir quando toma uma parte 

dessa experiência para inspecioná-la. 

 

É na experiência da coisa que se fundará o ideal reflexivo do pensamento 

tético. Portanto, a própria reflexão só apreende seu sentido pleno se menciona 

o fundo irrefletido que ela pressupõe, do qual tira proveito, e que constitui 

para ela como que um passado original, um passado que nunca foi presente. 

(p. 325) 

 

 Note-se que o caminho não é o de uma reflexão que constitui o mundo e sustenta um 

sentido existencial, uma configuração significativa da realidade, mas antes um irrefletido, uma 

pré-história que é solo da experiência “corpomundo” tomada na unidade de sentido vivida no 

corpo próprio e que, por sua vez, sustenta os saberes sobre o mundo e o corpo, incluindo os da 

ciência. Há um estado de semente, como diz Adélia Prado, um viver anterior à vivência 

significativa para o qual a fenomenologia nos convida retornar para bem compreender a 

experiência “corpomundo”. 

 

Eu quero uma licença de dormir, 

perdão pra descansar horas a fio, 

sem ao menos sonhar 

a leve palha de um pequeno sonho. 

Quero o que antes da vida 

foi o profundo sono das espécies, 

a graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes. (PRADO, 2012, p. 26) 
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 As considerações do filósofo sobre a percepção do mundo, em particular, sobre as 

sensações ou o sentir apontam para o espaço que “não é o ambiente (real ou lógico) em que as 

coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível.” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 328) 

 Logo de início o filósofo quer evitar qualquer abstração na compreensão da experiência 

espacial do corpo próprio74 para afirmar o espaço “como a potência universal de suas conexões” 

(p. 328), ou seja, das coisas no mundo. Entenda-se por “potência” uma referência à experiência 

do corpo próprio no mundo que significa, dá sentido ao espaço, às coisas no espaço. 

 Essa compreensão do espaço desde a experiência do corpo, que significa a sua presença 

espacial no mundo, a orientação do corpo no mundo – alto, baixo, direita, esquerda – decorre 

do envolvimento do corpo com o mundo, ou seja, do sentido do existir no mundo. Diz Merleau-

Ponty: 

 

O que importa para a orientação do espetáculo não é meu corpo tal como de 

fato ele é, enquanto coisa no espaço objetivo, meu corpo enquanto sistema de 

ações possíveis, um corpo virtual cujo “lugar” fenomenal é definido por sua 

tarefa e por sua situação. Meu corpo está ali onde ele tem algo a fazer. (p. 336) 

 

 O corpo virtual, a que se refere o filósofo, não aponta para um corpo racionalizado ou o 

corpo em pensamento, mas uma experiência do corpo que desloca, diz o filósofo, o corpo real 

de modo a viver o mundo tal como necessário para habitar o espetáculo, ou seja, um corpo que 

forja um jeito de ser para ser no mundo, para apoderar-se do mundo. Trata-se de “uma certa 

posse do mundo por meu corpo, um certo poder de meu corpo sobre o mundo.” (p. 337) 

 A experiência do corpo no espaço, segundo o filósofo, aponta para uma convergência 

ou, como escreve, uma junção do corpo efetivo e desse corpo que se configura para se entregar 

ao espetáculo do mundo, chamado de virtual. Trata-se da “junção de minhas intenções motoras 

e de meu campo perceptivo, quando meu corpo efetivo vem coincidir com o corpo virtual que 

é exigido pelo espetáculo efetivo, e o espetáculo efetivo com o ambiente que meu corpo projeta 

em torno de si.” (p. 337) 

                                                             
74 Sobre a espacialidade do corpo próprio, especialmente, sobre a experiência significativa do corpo que confere 

ao espaço um sentido existencial. Cf. FIGUEIREDO, Jadismar de Lima. Corpo próprio, espacialidade e mundo 

percebido em Merleau-Ponty. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Orientador: 

Dr. Iraquitan de Oliveira Caminha. João Pessoa, 2015, p. 52-90. 
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 O espaço aponta para uma experiência do mundo no qual o corpo que se apresenta como 

“potência de certos gestos” e o “espetáculo percebido enquanto convite aos mesmos gestos e 

teatro das mesmas ações, se estabelece um pacto que me dá usufruto do espaço assim como dá 

às coisas potência direta sobre meu corpo”. (p. 337) Essa junção, esse pacto fala da experiência 

do corpo no mundo, de uma experiência perceptiva que se configura como um “solo perceptivo, 

um fundo de minha vida, um ambiente geral para a coexistência de meu corpo e mundo.” (p. 

337) 

 As afirmações de Merleau-Ponty sobre o espaço se distanciam de qualquer ideia de que 

ele aparece quando nos distanciamos do mundo, numa experiência perceptiva sem mundo. A 

compreensão do espaço implica que ele já está constituído e a orientação do corpo se 

compreende porque a existência é espacial, porque “nosso corpo não tem poder sobre o mundo 

em todas as posições, e por que sua coexistência com o mundo polariza a experiência e faz 

surgir uma direção.” (p. 339) A compreensão do espaço implica em reconhecer que a 

experiência do corpo é sempre de um corpo situado75: “ser é sinônimo de ser situado.” (p. 339) 

“O homem é possível, estando entre bichos e vegetação, não no aquário de Santos, onde o peixe 

é triste, o lugar sujo” (1992, p. 151), escreve Adélia Prado. 

 A argumentação do filósofo sobre o ver, por exemplo, um rosto às avessas é 

irreconhecível para o sujeito da percepção, posto que a referida inversão retira do objeto a sua 

significação, o seu sentido existencial; é irreconhecível para um ser que é situado no espaço 

que, por sua vez, resulta da configuração entre o corpo, sua potencialidade, o mundo e o seu 

espetáculo e um corpo que se entrega significativamente aos convites desse espetáculo. Assim, 

não se reconhece o rosto invertido, não por um problema na retira, mas por uma 

incompatibilidade com a experiência situada do corpo no mundo. 

 

Portanto, seu ser objeto não é um ser-para-o-sujeito-pensante, mas um ser-

para-o-olhar76 que o encontra sob um certo viés e, de outra maneira, não o 

reconhece. É por isso que cada objeto tem “seu” alto e “seu” baixo, que 

                                                             
75 Cf. FIGUEIREDO, Jadismar de Lima. Corpo próprio, espacialidade e mundo percebido em Merleau-Ponty. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Orientador: Dr. Iraquitan de Oliveira Caminha. 

João Pessoa, 2015, p. 16-51. 
76 Seguramente temos aqui mais um elemento de convergência entre o pensamento de Merleau-Ponty e de Josef 

Pieper sobre o mundo. Para Pieper o ser humano que se abre ao mundo como criação, que se abre para a admiração 

do mundo faz “theoria”, se envolve com o ato de filosofar. Em Merleau-Ponty, o reconhecimento significativo do 

mundo, da presença dos objetos no mundo se sustenta, igualmente, num ser que é “ser-para-o-olhar”, eu arriscaria 

anotar, para a admiração, o mirandum de que fala São Tomás de Aquino, a miração a que se refere Adélia Prado. 

Esbocei essa aproximação no texto “Os prados de Adélia: considerações sobre o cotidiano e educação”, disponível 

em: http://www.hottopos.com/rih40/93-110Wesley.pdf (último acesso: março de 2017). 
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indicam, para um dado nível, seu lugar “natural”, aquele que ele “deve” 

ocupar. Ver um rosto não é formar a ideia de uma certa lei de constituição que 

o objeto invariavelmente observaria em todas as suas orientações possíveis, é 

ter um certo poder sobre ele, poder seguir em sua superfície um certo itinerário 

perceptivo com suas subidas e suas descidas, tão irreconhecível, se o tomo em 

sentido inverso, quanto a montanha onde há pouco eu penava para subir 

quando a desço de novo com grandes passadas. Em geral nossa percepção não 

comportaria nem contornos, nem figuras, nem fundo, nem objetos, por 

conseguinte ela não seria percepção de nada e enfim ela não seria, se o sujeito 

da percepção não fosse este olhar que só tem poder sobre as coisas para uma 

certa orientação das coisas, e a orientação no espaço não é um caráter 

contingente do objeto, é o meio pelo qual eu o reconheço e tenho consciência 

dele como de um objeto. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 340-341) 

 

 A posição dos objetos no espaço, de modo mais amplo, a experiência corporal do espaço 

é vivida num espetáculo, é dada ao olhar e é reconhecida na medida que tiver significação para 

o sujeito da percepção, para o corpo próprio. 

 Assim, não sendo dissociável “o ser do ser orientado” (p. 341), o nível ou a referência 

espacial é um horizonte perceptivo que aparece quando ancoramos em algum ambiente que se 

propõe a nós. Por isso, reitera o filósofo: “a série de nossas experiências, até a primeira, 

transmitem-se uma espacialidade já adquirida.” (p. 341) 

 Esse espaço já dado, já adquirido, novamente, não é uma espacialidade dada no 

pensamento, na reflexão, mas é a indicação de uma pré-história do corpo no mundo, dirá o 

filósofo, uma experiência do mundo pré-pessoal que sustenta esse envolvimento com o mundo. 

O pacto, anteriormente indicado, a convergência entre o corpo efetivo e o corpo virtual, são 

sustentados por uma experiência de mundo do corpo antiga. Não se entenda aqui que haja uma 

causa inicial que determina as relações do corpo com o mundo, muito menos que a experiência 

do corpo no mundo seja desdobramento de uma primeira percepção, mas sim que esta é 

retomada nas minhas experiências atuais. 

 

Há portanto um sujeito abaixo de mim, para quem existe um mundo antes que 

ali eu estivesse, e que marcava lá o meu lugar. Esse espírito cativo ou natural 

é o meu corpo, não o corpo momentâneo que é o instrumento de minhas 

escolhas pessoais e se fixa em tal ou tal mundo, mas o sistema de “funções” 

anônimas que envolvem qualquer fixação particular em um projeto geral. E 

essa adesão cega ao mundo, esse prejuízo em favor do ser não intervém apenas 

no começo de minha vida. É ele que dá seu sentido a toda percepção ulterior 

do espaço, ele é recomeçado a cada momento. O espaço e, em geral, a 

percepção indicam no interior do sujeito o fato de seu nascimento, a 

contribuição perpétua de sua corporeidade, uma comunicação com o mundo 

mais velha que o pensamento. Eis por que eles obstruem a consciência e são 
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opacos para a reflexão. A labilidade dos níveis acarreta não apenas a 

experiência intelectual da desordem, mas também a experiência vital de 

vertigem e da náusea, que são a consciência e o horror de nossa contingência. 

A posição de um nível é o esquecimento dessa contingência, e o espaço está 

assentado em nossa facticidade. Ele não é um objeto, nem um ato de ligação 

do sujeito, não se pode nem observá-lo, já que ele está suposto em toda 

observação, nem vê-lo sair de uma operação constituinte, já que lhe é essencial 

ser já constituído, e é assim que magicamente ele pode dar à paisagem as suas 

determinações espaciais, sem nunca aparecer ele mesmo. (p. 342-343) 

 

 Não é sem razão, portanto, que ao tratar do corpo próprio o filosofo o apresenta como 

sendo a fonte absoluta, aquilo que faz com que tudo tenha uma existência, um sentido para o 

corpo. Esse sentido se ancora numa experiência primordial do corpo no mundo de modo que 

desde o início o ser do corpo próprio se dá numa situação significativa, numa experiência prenhe 

de sentido no mundo que, ulteriormente, sustenta a experiência do que se denominada 

espacialidade. É o mundo antepredicativo, de que tratou o filósofo, que já é uma experiência 

corpomundo, o solo da percepção da espacialidade dos objetos no mundo. 

 Curiosamente, no seguimento da reflexão Merleau-Ponty se ocupará em tratar do 

sentido da experiência, palavra que tenho utilizado muitas vezes para indicar a compreensão do 

corpo e do mundo do filósofo. A reflexão sobre a espacialidade, em particular, sobre o 

direcionamento do corpo no mundo, tomada como uma configuração de sentido, uma tomada 

significativa do mundo que nos põe numa direção na realidade dada, radicaliza a experiência 

do corpo no mundo como a fonte da percepção e o fundamento dos saberes que podemos 

constituir sobre o corpo e o mundo. Assim, a experiência não é resultado de algo, mas é a 

experiência do corpo no mundo que sustenta o olhar, o andar, que se considere isto “alto”, 

aquilo “baixo”, que permite chegar ao ser77 das coisas. 

 

É preciso optar: ou, com o behaviorismo, recusa-se todo sentido à palavra 

experiência e tenta-se construir a percepção como um produto do mundo da 

ciência, ou então se admite que também a experiência nos dá acesso ao ser, e 

então não se pode tratá-la como um subproduto do ser. A experiência não é 

nada ou é preciso que ela seja total. (p. 348) 

 

                                                             
77 Urbano Zilles, ao caracterizar a fenomenologia desde a obra de Husserl, apontará na mesma direção de que o 

ser e os fenômenos são inseparáveis, portanto que, o ser se apresenta nos fenômenos. Cf. HUSSERL, Edmund. A 

crise da humanidade européia e a filosofia; Introd. e trad. Urbano Zilles. – 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2002, p.12. 



- 132 - 
 

 A afirmação do filósofo em favor da experiência se inscreve na compreensão do corpo 

próprio de que aquilo que se pode dizer sobre ele decorre do próprio viver do corpo, portanto, 

daquilo que agora o filósofo chama de experiência. “Ter a experiência de uma estrutura não é 

recebê-la em si passivamente: é vivê-la, retomá-la, assumi-la, reencontrar seu sentido 

imanente.” (p. 348) 

 As considerações sobre a experiência são apresentadas pelo filósofo após tratar de outra 

dimensão da experiência espacial do corpo que é a profundidade, a largura e a distância ligadas 

ao ver. Dirá Merleau-Ponty que, de fato, não temos uma experiência expressa dessas grandezas 

em nossa retina, mas uma experiência não-tática (p. 348). A convergência da imagem na retina 

e a grandeza aparente estão presentes na experiência do corpo próprio não como causa, mas 

como um motivo, entendendo-se por isso: 

 

um antecedente que só age por seu sentido, e é preciso acrescentar que é a 

decisão que afirma esse sentido como válido e que lhe dá sua força e sua 

eficácia. Motivo e decisão são dois elementos de uma situação: o primeiro é a 

situação enquanto fato, o segundo a situação assumida. (p. 348-349) 

 

 Com isso o filósofo, uma vez mais reconhece a influência do espetáculo do mundo no 

corpo quando trata do motivo e que, portanto, existe ocorrência, situação que atinge o corpo e 

o convoca, mas ao mesmo tempo, esse motivo é envolvido pela minha decisão de responder a 

essa convocação, para ser mais preciso, “eu valido esse motivo que se propõe e assumo essa 

situação” (p. 349) o que aponta para a experiência do corpo como onde lugar o motivo é 

enfeixado pelo sentido. 

A experiência do corpo próprio mostra que a convergência e grandeza aparente e a 

distância da visão são lidas umas nas outras (p. 352), como uma unidade de sentido de um ser 

situado. Assim, a distância de um objeto, o tamanho de uma pessoa que vejo não explicam, dirá 

o filósofo, pelo tanto que ocupam o campo visual e nem são sensações separadas, 

posteriormente unidas por uma operação do pensamento. Elas apontam para uma situação do 

corpo próprio de modo que a distância “exprime apenas que a coisa começa a escorregar sob a 
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apreensão de nosso olhar, e que ele a esposa menos estritamente. A distância é aquilo que 

distingue essa apreensão esboçada da apreensão completa ou proximidade.” (p. 352) 

Figura 5 – Poema Para a perpétua memória de meu pai publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível 

em: http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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A profundidade, dirá o filósofo, não é uma construção do entendimento e se liga ao que 

denomina de “fé perceptiva” (p. 353). A profundidade, de algum modo, está esboçada no 

motivo que convoca o corpo a ver, de caminhar na direção do espetáculo do mundo. Por isso 

se afirma que “a profundidade nasce sob meu olhar porque ele procura ver alguma coisa.” (p. 

354) Olhar entendido “como uma espécie de máquina de conhecer, que apreende as coisas por 

onde elas devem ser apreendidas para se tornarem espetáculo, ou que as recorta segundo suas 

articulações naturais.” (p. 355) 

O mundo que observo não está submetido a uma inspeção do espírito, dirá o filósofo, 

mas do olhar que, por sua vez não é causa da paisagem vista, mas ele é motivado, convocado. 

O olhar, segue dizendo Merleau-Ponty, “é este gênio perceptivo abaixo do sujeito pensante, que 

sabe dar às coisas a devida resposta que elas esperam para existirem diante de nós.” (p. 356) 

A experiência da espacialidade do corpo próprio, entendida a partir da consideração do 

posicionamento do corpo – alto, baixo -, do olhar e suas características de profundidade, 

distância, que aqui apresento apenas de modo tracejado, acabam por apontar para a questão do 

tempo. A experiência do corpo próprio no mundo, a percepção dos objetos no mundo, as 

sensações de ter deles distância, tamanho, profundidade, também envolvem uma experiência 

do tempo. “Quando digo que vejo um objeto à distância, quero dizer que já o possuo ou que 

ainda o possuo, ele está no futuro e no passado ao mesmo tempo em que no espaço.” (p. 357) 

Por isso, defende o filósofo, que o sujeito perceptivo e o objeto percebido são contemporâneos, 

coexistentes no espaço e no tempo. Tempo que não é dito como uma “consciência de sucessão” 

das coisas no espaço. “A percepção me dá um “campo de presença” no sentido amplo, que se 

estende segundo duas dimensões: a dimensão aqui-ali e a dimensão passado-presente-futuro. A 

segunda permite compreender a primeira.” (p. 357) 

A reflexão sobre a distância, de um objeto que é dado lá e agora se apresenta aqui; as 

considerações de uma experiência temporal do espaço, como já anotei, não encontra sua 

unidade numa ligação que conferiria unidade a essa experiência, mas é antes uma passagem de 

uma apreensão do objeto a outra quando ainda não há recordação, ou seja, quando ainda não 

uma elaboração racional sobre a experiência percebida. “E assim como só se pode compreender 

a memória como uma posse direta do passado, sem conteúdo interpostos, só se pode 

compreender a percepção da distância como um ser no longínquo que o alcança ali onde ele 

aparece.” (p. 358) Ser que é vivido numa “transição contínua”, que percebe o tempo que se 

torna passado e a distância como uma presente vivo, ou seja, que há uma experiência do corpo 
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que passa de um instante a outro, numa conexão própria da vivência do corpo. O corpo próprio, 

a todo instante, torna presente o objeto antes percebido lá, mas que agora está aqui. 

Novamente é preciso retomar o sentido da experiência que nos dá o ser das coisas em 

situação, na vivência do mundo para compreender que: 

 

a profundidade não se aplica primeiramente às coisas. Assim como o alto e o 

baixo, a direita e a esquerda não são dados ao sujeito com os conteúdos 

percebidos e são constituídos a cada momento com um nível espacial em 

relação ao qual as coisas se situam, da mesma maneira a profundidade e a 

grandeza advêm às coisas pelo fato de que elas se situam em relação a um 

nível das distâncias e das grandezas que define o longe e o perto, o grande e o 

pequeno, anteriormente a qualquer objeto-referência. (p. 359) 

 

 Eis aqui a retomada daquela pré-história do corpo que sustenta a experiência do corpo 

próprio no espaço, aquele sujeito abaixo de mim, a que se refere o filósofo, uma experiência 

tácita do mundo que permite que as coisas sejam tomadas em situação, posto que o ser, antes, 

já é ser em situação existencial. Não há, como antou o filósofo, uma referência que permite a 

percepção de profundidade, mas sim, uma experiência do corpo no mundo que toma o objeto 

em situação de profundidade nesse instante, que o percebe nesse tempo presente. É o que o 

filósofo chama de uma profundidade primordial. Por isso a profundidade só pode ser 

compreendida “como possibilidade de um sujeito engajado.” (p. 360) Ela aponta para uma 

ligação inevitável do corpo com o espaço, sendo a largura, a altura dimensões da existência do 

corpo no espaço (p. 360). “O vertical e o horizontal, o próximo e o longínquo são designações 

abstratas para um único ser em situação, e supõem o mesmo “face-a-face” do sujeito e do 

mundo.” (p. 360) 

 As considerações sobre o espaço apontam, também, para o que o filósofo já indicou a 

respeito da motricidade do corpo próprio, posto que elas já anunciavam que o movimento do 

corpo é de situação, é uma assunção significativa do espaço, bem como, do tempo. Agora, 

quando se deteve no tratamento da experiência da espacialidade do corpo no mundo, reafirma 

que o movimento não é mudança de posição, mas “uma variação do poder do sujeito sobre seu 

mundo.” (p. 361) 

 

Quando queremos pensar o movimento, fazer a filosofia do movimento, 

situamo-nos logo na atitude crítica ou atitude de verificação, perguntamo-nos 

o que exatamente nos é dado no movimento, preparamo-nos para rejeitar as 
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aparências para atingir a verdade do movimento, e não percebemos que é 

justamente essa atitude que vai impedir-nos de atingi-lo a ele mesmo porque 

ela introduz, com a noção da verdade em si, pressupostos capazes de esconder-

me o nascimento do movimento para mim. (p. 361) 

 

 Ao longo de toda a sua apreciação fenomenológica sobre o corpo e o mundo o filósofo 

insiste na experiência pré-objetiva, essa relação primordial do corpo e o mundo, para 

problematizar o discurso da ciência e da própria filosofia sobre o corpo e o mundo. E nessa 

experiência do mundo o movimento e/ou aquilo que se move, o móbil, o movente “é apreendido 

no movimento” (p. 368); é ela que nos envolve com o movimento como uma experiência 

primordial, como se nos tivesse sido dada desde sempre. Assim, afirma Merleau-Ponty, que 

não seria possível falar ou pensar o movimento 

 

se não houvesse um movimento antes do mundo objetivo, que fosse a fonte de 

todas as nossas afirmações sobre o movimento, se antes do ser não houvesse 

fenômenos que se pudessem reconhecer, identificar, e dos quais se pudesse 

falar, em uma palavra, que tivessem um sentido, embora eles não fossem ainda 

tematizados. (p. 370) 

 

 A isso que o filósofo também denomina de camada fenomenal não se deve considerar 

como irracional ou antilógica, mas “que a camada fenomenal é, literalmente, pré-lógica e 

sempre o permanecerá.” (p. 370) Trata-se, portanto de reconhecer que o sentido temático, o 

sentido sobre o qual e a partir do qual pronunciamos palavras, nos movemos no mundo, nos 

relacionamos com os outros corpos está envolvido, é nutrido por assim dizer, por um sentido 

não-temático (p. 370). 

 No que tange ao movimento a sua adequada compreensão, segundo Merleau-Ponty, 

implica em reconhecer um mundo de transições, um algo em trânsito que se caracteriza no 

movimento pelo seu “passar”, é definido por um certo comportamento que, como espetáculo, 

se oferece como possibilidade de experiência do movimento para o corpo próprio, percebido 

sobre esse solo primordial de experiências, de vivências do corpo no mundo, quando a própria 

vivência ainda não está tematizada, quando a vivência do espaço e do tempo são dadas de modo 

implicado, onde 

 

as partes do espaço segundo a largura, a altura ou a profundidade não são 

justapostas, que elas coexistem porque estão todas envolvidas no poder único 
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de nosso corpo sobre o mundo, e essa relação já se iluminou quando 

mostramos que ela era temporal78 antes de ser espacial. As coisas coexistem 

no espaço porque estão presentes ao mesmo sujeito perceptivo e envolvidas 

na mesma onda temporal. (p. 371) 

 

 A unidade dessa passagem revela uma trama, uma unidade temporal, posto que há, como 

escreve o filósofo, uma pulsação temporal que retém e ao mesmo tempo antecipa os momentos. 

“O presente vivido encerra em sua espessura um passado e um futuro. O fenômeno do 

movimento não faz senão manifestar de uma maneira mais sensível a implicação espacial e 

temporal.” (p. 371) Dirá Merleau-Ponty que, diferentemente do tempo vivido, só o tempo 

objetivo pode ser feito de momentos sucessivos. A experiência vivida do tempo revela uma 

experiência de unidade do tempo no presente do vivido, sendo que nesse presente estão 

implicados os momentos precedentes e antecipados os que virão. 

 

Nós conhecemos um movimento e um movente sem nenhuma consciência das 

posições objetivas, assim como conhecemos um objeto à distância e sua 

grandeza verdadeira sem nenhuma interpretação, e assim como a cada 

momento sabemos o lugar de um acontecimento na espessura de nosso 

passado sem nenhuma evocação expressa. O movimento é uma modulação de 

um ambiente já familiar e nos reconduz, mais uma vez, ao nosso problema 

central, que é o de saber como se constitui este ambiente que serve de fundo a 

todo ato de consciência. (p. 371) 

 

 Assim, retorna o filósofo à pergunta pelo mundo e como ele se constitui no solo das 

nossas percepções. As considerações sobre o sentir e o espaço se ocuparam de evitar a negação 

do mundo, de afirmar a vinculação corpomundo e de insistir que essa relação não está sob 

regência de uma racionalidade capaz de dar unidade, de realizar síntese das sensações captadas 

pelo corpo, mas que a referida relação encontra a sua unidade numa vivência significativa do 

corpo no mundo, de uma experiência, portanto, entrecortada de sentido que sempre pode se 

desdobrar em mais sentido. 

                                                             
78 Aqui o filósofo se refere àquele sujeito que existe abaixo de mim, àquela experiência primordial do corpo no 

mundo que já indiquei anteriormente. 
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 Mas a questão que o filósofo julga pendente é: como o mundo, que não é mera referência 

ao ambiente objetivo, se constitui nesse fundo para os atos da consciência? 

Figura 6– Poema A maçã no escuro publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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 A construção da resposta retoma a conclusão sobre o movimento: ele é uma experiência 

que reconhece nas coisas, no móbil o movimento, descartando a ideia de que o movimento 

esteja sob o domínio do corpo na forma de uma hipótese. “O movimento é um fato. A pedra 

não é pensada, mas vista em movimento.” (p. 372) Por isso mesmo, defende o filósofo, que o 

movimento “habita a pedra” (p. 372) o que justifica que “assim como precisamos de um 

movente no movimento, precisamos de um fundo do movimento”. Ou seja, da mesma maneira 

que o movimento é a experiência de ver um móbil em movimento, ao mesmo tempo, o 

movimento requer um fundo, um mundo que se constitui como cenário para a experiência do 

movimento. 

 O campo visual, segundo Merleau-Ponty, não pode ser interpretado como uma janela na 

medida em que ela delimita a possibilidade do ver, tomando-o como “um fragmento com 

margens precisas como paisagem que se enquadra na janela79. Nele nós vemos tão longe quanto 

se estende o poder de nosso olhar sobre as coisas – para muito além da zona de visão clara e até 

mesmo atrás de nós.” (p. 372) E mesmo quando o nosso campo visual chega ao seu limite, dirá 

o filósofo, ele segue requisitado80, por exemplo, na experiência que tenho de ouvir a música do 

cômodo vizinho. Também, dirá o filósofo que: 

 

aquilo que vemos é sempre, sob certos aspectos, não visto: é preciso que 

existam lados escondidos das coisas e coisas “atrás de nós”, se é que deva 

haver aqui um “diante” das coisas, coisas “diante de nós” e enfim uma 

percepção. As linhas do campo visual são um momento necessário da 

organização do mundo e não um contorno objetivo. (p. 372-373) 

 

 Merleau-Ponty, ao tratar do olhar, não foge à questão posta, mas persegue-a ao indicar 

que o movimento não é relativo (p. 373), mas uma experiência do corpo no mundo que, ao fixar 

o seu olhar num ponto do mundo percebe o desfile do restante do cenário. “O que dá a uma 

parte do campo valor de móbil, a uma outra parte do valor de fundo, é a maneira pela qual 

                                                             
79 Mais adiante na reflexão explorarei – embora já tenha apresentado poema sobre – a janela, como metáfora, desde 

a obra de Adélia Prado para estabelecer relação com a totalidade, a abertura, o universo de que falam Merleau-

Ponty e Josef Pieper. Isso não representará uma contradição com as afirmações que o filósofo aqui faz sobre a 

janela, pois o convite da poeta é para abrir a janela, portanto, uma convocação para ver o mundo, para a admiração. 

No filósofo a referência à janela sugere que o olhar não está sujeito a uma limitação externa. Na poeta é um convite 

para a contemplação do cotidiano, o que, de algum modo, guarda o sentido de ampliação do que se vê, do que se 

sabe do mundo, portanto, um olhar pela janela que a transcende. 
80 Essa experiência do corpo próprio é descrita por Adélia Prado no livro O homem da mão seca (2007, p. 72), que 

textualmente apresentarei mais adiante, quando escreve que para ler precisa de óculos, mas fechando os olhos, 

imagina um impresso no qual bem enxerga as letras, mesmo as mais pequenas. 
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estabelecemos nossas relações com elas pelo ato do olhar.” (p. 373) E por, isso mesmo, “a 

relação do móbil ao seu fundo passa por nosso corpo.” (p. 373) O movimento, portanto, 

dependerá da fixação do olhar do corpo sobre o mundo. De modo mais preciso: o ato de olhar, 

ato corporal de olhar é que confere ao móbil a sua condição de móbil, bem como ao fundo a 

sua condição de fundo. Novamente, não se quer desdizer a afirmação de que o movimento está 

no móbil, mas que é a experiência do corpo de olhar o mundo que dá a isso sentido existencial, 

dada a relação que estabelece com o mundo, dado o lugar do mundo do qual olha o mundo. O 

movimento não está no corpo, no sentido de que ele doa movimento às coisas, mas que o 

movimento é uma experiência de um corpo situado no mundo, que assume posições no mundo. 

 Por esta razão para o filósofo: 

 

meu olho é uma certa potência de alcançar as coisas, não uma tela onde elas 

se projetam. A relação entre meu olho e o objeto não me é dada sob a forma 

de uma projeção geométrica do objeto no olho, mas como um certo poder de 

meu olho sobre o objeto, ainda vago na visão marginal, mais rigoroso e mais 

preciso quando fixo o objeto. (p. 374) 

 

 Assim, o olho, como modalidade do viver do corpo próprio, “nunca é um objeto” (p. 

375) na experiência perceptiva. “Se alguma vez se pode falar de movimento sem móbil, é 

exatamente no caso do corpo próprio. O movimento de meu olho em direção àquilo que ele vai 

fixar não é o deslocamento de um objeto em relação a um outro objeto, é uma marcha real.” (p. 

375) 

 Novamente: se o movimento está no móbil e não no corpo é este, por sua vez, que dá o 

cenário onde o movimento se constitui experiência. “Se o corpo fornece à percepção do 

movimento o solo ou o fundo do qual ela precisa para estabelecer-se, é enquanto potência que 

percebe, enquanto ele está estabelecido em um certo domínio e engrenado a um mundo.” (p. 

375) 

 Ou seja, o movimento do móbil se constitui por conta da experiência do corpo no 

mundo, do seu engajamento com o mundo, porque o cenário do mundo sustenta a experiência 

do movimento; a capacidade do corpo de fixar o olhar sem que ele exclua o cenário, sem que o 

contexto do que foi fixado se oculte plenamente, sustenta a experiência do movimento. “A 

relatividade do movimento reduz-se ao poder que temos de mudar de domínio no interior do 
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grande mundo. Uma vez engajados em um ambiente, vemos o movimento aparecer diante de 

nós como um absoluto.” (p. 376) 

 Assim, o mundo se constitui cenário, como solo para a experiência perceptiva por conta 

da “fixação do sujeito em um ambiente e, finalmente, sua inerência ao mundo”. (p. 377) Isso 

aponta, uma vez mais, para o sentido que a experiência do corpo no mundo a tudo confere. O 

olhar, ou ainda, a percepção do mundo aponta sempre para um sentido, latente e difuso na 

paisagem, “que reconhecemos em uma evidência específica sem precisar defini-lo.” (p. 378) A 

percepção implica na frequentação do mundo, pois nenhuma percepção é possível sem um 

fundo. “Toda percepção supõe um certo passado do sujeito que percebe, e a função abstrata de 

percepção, enquanto encontro de objetos, implica um ato mais secreto pelo qual elaboramos 

nosso ambiente.” (p. 378) Novamente aqui temos a referência àquela condição pré-histórica do 

corpo, já indicada anteriormente. Há experiência de mundo, anterior a qualquer compreensão 

do mundo e do próprio corpo. 

 As considerações do filósofo sobre o espaço e, dentro delas, as reflexões sobre o 

movimento, apontam para a experiência, a vivência do corpo, a força do viver do corpo próprio, 

uma vivência que sempre apreende o mundo, os objetos no mundo, como uma totalidade, numa 

unidade de sentido que se desfaz e refaz na ampliação mesma do sentido decorrente do viver. 

 

A percepção do espaço não é uma classe particular de “estados de 

consciência” ou de atos, e suas modalidades exprimem sempre a vida total do 

sujeito, a energia com a qual ele tende para um futuro através de seu corpo e 

de seu mundo. (p. 380) 

 

 Essa experiência do corpo no espaço, num espaço que é envolvido pela vitalidade 

significativa do corpo, que, aliás, se constitui por conta desse corpo vivo no mundo, se verifica 

mesmo a noite e de modo ainda mais profundo no sono ou sonho. A noite o corpo consegue 

manter a sua experiência com o ambiente, mesmo quando os perfis desaparecem, portanto, 
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quando os contornos dos objetos e mesmo o cenário que os revela está envolvido de escuridão. 

As sensações de queda e/ou elevação dos sonhos apontam para essa capacidade do corpo de se 

envolver com um ambiente, de modo ainda mais profundo. Se a noite ainda conservo a 

Figura 7 – Três Poemas publicados no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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experiência vivida durante o dia, no sono, nos sonhos o corpo se volta para “as fontes 

subjetivas” da existência (p. 381) revelando uma “espacialidade geral onde estão incrustados o 

espaço claro e os objetos observáveis.” (p. 381) Trata-se de uma ligação da experiência do 

espaço por um corpo que é sempre situado em um ambiente que mesmo na escuridão da noite 

ou no sono segue envolvido com o mundo. 

 

Os fantasmas do sonho, os do mito, as imagens favoritas de cada homem ou, 

enfim, a imagem poética não estão ligados ao seu sentido por uma relação de 

signo a significado, como a que existe entre um número de telefone e o nome 

do assinante; eles verdadeiramente encerram seu sentido, que não é um sentido 

nocional mas uma direção de nossa existência. (p. 382-383) 

 

 Dito de outro modo, a experiência do espaço no sonho aponta para uma vinculação com 

o ambiente, com o espetáculo do mundo que segue presente, vivo mesmo no sono, de modo 

experimentamos que caímos mesmo dormindo. Não sem razão afirma Adélia Prado: “ninguém 

mente no sonho, onde tudo está nu e nós desarmados.” (PRADO, 1986, p. 41) Por isso, 

defenderá o filósofo, o corpo, de algum modo pode se colocar em paisagens, mesmo não 

estando objetivamente nelas. 

 

Nosso corpo e nossa percepção sempre nos solicitam a considerar como centro 

do mundo a paisagem que eles nos oferecerem. Mas esta paisagem não é 

necessariamente aquela de nossa vida. Posso “estar em outro lugar” mesmo 

permanecendo aqui, e se me retêm longe daquilo que amo sinto-me excêntrico 

à verdadeira vida.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 384) 

 

 Ou seja, a nossa ligação com o espaço, com o mundo, a nossa distância em relação às 

paisagens, as coisas, é vivida, uma experiência vivida do corpo no mundo. Diz Merleau-Ponty 

que “além da distância física ou geométrica que existe entre mim e todas as coisas, uma 

distância vivida me liga às coisas que contam e existem para mim, e as liga entre si.” (p. 384) 

E se a distância objetiva me leva a compreender uma situação de certo modo – aquelas pessoas 

ali reunidas falam de mim ou que conheço uma pessoa que me parece familiar – isso se funda 

“em minha relação às coisas” (p. 385). Aquilo que se apresenta como causa “exprimem 

maneiras de existir: “a experiência do espaço está entrelaçada... com todos os outros modos de 

experiências e com todos os outros dados psíquicos” (p. 385) 



- 144 - 
 

 Por isso o bovarismo ou a esquizofrenia representam, para Merleau-Ponty vidas 

descentradas de seu mundo, um estreitamento do espaço vivido. No caso específico do 

esquizofrênico, dirá o filósofo, que: 

 

não vive mais no mundo comum, mas em um mundo privado, ele não vai mais 

até o espaço geográfico: ele permanece no “espaço paisagem” e esta própria 

paisagem, uma ver cortada do mundo comum, está consideravelmente 

empobrecida. Daí a interrogação esquizofrênica: tudo é espantoso, absurdo ou 

irreal, porque o movimento da existência em direção às coisas não tem mais 

sua energia, porque ele se manifesta em sua contingência e porque o mundo 

não é mais óbvio. Se o espaço natural do qual fala a psicologia clássica é, ao 

contrário, tranquilizador e evidente, é porque a existência se precipita e se 

ignora nele. (p. 386) 

 

 O que fica uma vez mais evidenciado é que a ligação do corpo com o mundo é sempre 

intencional e é ela que sustentam os espetáculos, as paisagens onde os objetos são percebidos 

em movimento, em cores, onde se experimentam as direções, as posições. Rompido esse laço 

com o mundo, permanecendo presente apenas o espaço paisagem, eis que a vivacidade que 

sustenta o espetáculo do mundo se perde tornando o viver numa confusão, numa experiência 

onde o cenário não se constitui mais significativamente. Por isso o filósofo fala em “espaço 

antropológico” (p. 386), como lugar originário do espaço, como uma referência a esta 

experiência de mundo que sustenta as diferentes sensações no mundo, as diferentes experiências 

no espaço e que, como já indicou o filósofo, antecipa o pensamento, a reflexão, portanto, existe 

antes de qualquer tematização. Toda dificuldade do pensamento objetivo, dirá Merleau-Ponty, 

consiste na recusa desse espaço antropológico e na certeza de saber plenamente o que diz sobre 

a experiência do corpo no mundo. 

 

Se refletir é investigar o originário, aquilo pelo que o resto pode ser e ser 

pensado, a reflexão não pode encerrar-se no pensamento objetivo, ela deve 

pensar justamente os atos de tematização do pensamento objetivo e restituir 

seu contexto. Em outros termos, o pensamento objetivo recusa os pretensos 

fenômenos do sonho, do mito e, em geral, da existência, porque os considera 

impensáveis e porque eles não significam nada que ele possa tematizar. Ele 

recusa o fato ou o real em nome do possível e da evidência. Mas ele não vê 

que a própria evidência está fundada em um fato. A análise reflexiva acredita 

saber aquilo que vivem o sonhador e o esquizofrênico melhor que o próprio 

sonhador ou o próprio esquizofrênico; mais: na reflexão, o filósofo acredita 

saber aquilo que percebe melhor do que o sabe na percepção. E é apenas sob 

essa condição que ele pode rejeitar os espaços antropológicos como aparências 

confusas do espaço verdadeiro, único e objetivo. (p. 388) 
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 A argumentação do filósofo reivindica que a experiência do mundo já é uma experiência 

do e com o ser, como já indiquei anteriormente.81 A vivência do mundo já é uma vivência do 

ser, por isso, já é fonte de conhecimento do mundo e de si. E isso aponta a diversidade de 

experiências no mundo que resultaria mesmo em considerar como um modo de ser o jeito de 

viver do louco, do sonhador. Dirá o filósofo que reduzir o existir à consciência resulta em 

“nivelar todas as experiências em um só mundo”. (p. 389) A recusa da percepção em benefício 

de uma racionalidade, de uma reflexão iluminadora do ser das coisas resultaria em insistir na 

separação entre o aparente e o real, sendo o que primeiro seria uma distorção ou mesmo 

impedimento para chegar à realidade, ao ser das coisas. 

 Todavia, a perspectiva fenomenológica, ao afirmar a percepção, a experiência do corpo 

no mundo como uma experiência de significação do mundo, de envolvimento do mundo num 

feixe de sentido, resulta em reconhecer que essa experiência já é uma experiência do ser, já nos 

coloca diante da realidade do mundo, das coisas. A referida separação entre o aparente e o real, 

diz o filósofo, 

 

não é feita nem no mundo do mito, nem no do doente e da criança. O mito 

considera a essência na aparência, o fenômeno mítico não é uma representação 

mas uma verdadeira presença. Depois da conjura, o demônio da chuva está 

presente em cada gota que cai, assim como a alma está presente em cada parte 

do corpo. Aqui, toda “aparição” é uma encarnação, e o seres não são definidos 

tanto por “propriedades” quanto por caracteres fisionômicos. É isso o que se 

quer dizer de válido ao falar de um animismo infantil e primitivo: não que a 

criança e o primitivo percebam objetos que, como dizia Comte, eles 

procurariam explicar por intenções ou consciências; a consciência e o objeto 

pertencem ao pensamento tético – mas porque as coisas são tomadas pela 

encarnação daquilo que exprimem, porque nelas sua significação humana se 

aniquila e se oferece, literalmente, como aquilo que elas querem dizer. Uma 

sombra que passa, o estalido de uma árvore têm um sentido; em todas as partes 

existem advertências sem haver ninguém que advirta. (p. 389-390) 

 

 A experiência do corpo no mundo já é uma experiência com o ser do mundo; o que 

aparece, o espetáculo do mundo já é, para o corpo próprio, um cenário do seu existir no mundo; 

como se disse, um engajamento significativo com o mundo que já é a convivência com o ser, 

com o sentido. A reflexão oculta, se não, faz desaparecer, diz Merleau-Ponty, essa relação do 

                                                             
81 Cf. HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade européia e a filosofia; Introd. e trad. Urbano Zilles. – 2 ed. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p.12. 
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corpo com o mundo, o que justifica todo esforço da fenomenologia para reaprender a ver o 

mundo, para reconhecer a intencionalidade do corpo próprio, que há uma vivência tácita do 

corpo no mundo, com os outros corpos que sustenta essa vivência transcendente do corpo, posto 

que repleta de sentido. Por isso, insisti nessa argumentação quando escreve: 

 

É preciso reconhecer, antes dos “atos de significação” do pensamento teórico 

e tético, as “experiências expressivas”; antes do sentido significado, o sentido 

expressivo; antes da subsunção do conteúdo à forma, a “pregnância” 

simbólica da forma no conteúdo. (p. 391) 

 

Por isso mesmo que a consciência mítica, a loucura, a melancolia apontam, de algum 

modo, para uma experiência de mundo que, se desprezada, torna incompreensível para a 

reflexão reconhecer aí um jeito de existir, “uma expressão da condição humana” (p. 393) 

Essa ligação entre subjetividade e objetividade na experiência do corpo próprio; essa 

unidade que é a experiência mesma do corpo no mundo, posto que toma a sua experiência no 

mundo como uma totalidade, defende o filósofo, está presente na consciência mítica ou infantil, 

subsiste no sono ou na loucura, bem como, se encontra na experiência normal (p. 393) Assim, 

a afirmação de que a experiência no espaço é antropológica, na medida que repleta de sentido 

e expressão da subjetividade, não é uma recusa absoluta da objetividade do mundo. “Nunca 

vivo inteiramente nos espaços antropológicos, estou sempre ligado, por minhas raízes, a um 

espaço natural e inumano82.” (p. 393) 

E como o é a própria vivência do corpo próprio, não se poderá dizer que aqui é o limite 

do mundo natural e ali começa o mundo humano, o mundo que decorre das vivências dos 

corpos. O elo a que se refere o filósofo entre subjetividade e objetividade não é um exercício 

posterior, é a vivência própria do corpo próprio que toma tais dimensões do seu viver em 

unidade. Desse modo, o espaço antropológico não é resultado de uma negação do mundo 

natural, mas seu desdobramento por conta de um corpo que confere sentido ao seu viver e ao 

mundo. E essa experiência é assumida com radicalidade pela fenomenologia a ponto de afirmar 

que a plenitude e verificação da percepção está no sensível. (p. 394) 

 

                                                             
82 Note-se as convergências com a distinção entre meio ambiente e mundo que faz Josef Pieper, tal como já 

apresentei. 
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Dissemos que o espaço é existencial; poderíamos dizer da mesma maneira que 

a existência é espacial, quer dizer, que por uma necessidade interior ela se abre 

a um “fora”, a tal ponto que se pode falar de um espaço mental e de um 

“mundo das significações e dos objetos de pensamento que nelas se 

constituem”. Os próprios espaços antropológicos se manifestam como 

construídos sobre o espaço natural, os “atos não-objetivantes”, para falar como 

Husserl, sobre os “atos objetivantes”. A novidade da fenomenologia não é 

negar a unidade da experiência mas fundá-la de outra maneira que o 

racionalismo clássico. Pois os atos objetivantes não são representações. O 

espaço natural e primordial não é o espaço geométrico e, correlativamente, a 

unidade da experiência não é garantida por um pensador universal que exporia 

diante de mim os conteúdos da experiência e me asseguraria, em relação a 

eles, toda a ciência e toda a potência. Ela é indicada pelos horizontes de 

objetivação possíveis, ela só me libera de cada ambiente particular porque me 

liga ao mundo da natureza ou do em si que os envolve a todos. (p. 394) 

 

 A radicalidade da reflexão fenomenológica sobre essa experiência do corpo, que dá em 

unidade o que depois chamamos de objetivo e subjetivo, psicológico e fisiológico, que não 

reconhece a distância entre o fenômeno e a essência, resulta em afirmar que “o contato absoluto 

de mim comigo, a identidade do ser e do aparecer não podem ser postos, mas apenas vividos 

aquém de qualquer afirmação.” (p. 397) E na vivência do corpo próprio se reencontra a unidade 

própria da vida do corpo no mundo. E é por conta dessa vivência que Merleau-Ponty afirma: 

“ora – tal é o verdadeiro cogito – existe consciência de algo, algo se mostra, há fenômeno.” (p. 

397) Fenômeno que já é o aparecimento do ser para mim. 

 

O vivido é vivido por mim, eu não ignoro os sentimentos que recalco e, neste 

sentido, não existe inconsciente. Mas posso viver mais coisas do que as que 

me represento; meu ser não se reduz àquilo que, de mim mesmo, 

expressamente me aparece. O que é apenas vivido é ambivalente: existem em 

mim sentimentos aos quais não dou seu nome e também felicidades falsas em 

que não estou por inteiro. Entre a ilusão e a percepção, a diferença é intrínseca, 

e a verdade da percepção só pode ser lida nela mesma. (p. 398) 

 

 Se o vivido é fonte do sentido não se deve concluir que o vivido tenha um aspecto de 

determinação, posto que sobre essas vivências podemos nos voltar e ressignificá-las e, ao 

mesmo tempo, essas vivências podem desdobrar os sentidos, as dimensões do vivido que 

ficaram escondidas83 no espetáculo do mundo. Assim, nem mesmo o vivido está sob pleno 

                                                             
83 A reflexão que segue analisa desde a obra de Merleau-Ponty a noção de inconsciente da psicologia, submetendo-

a vivência do corpo no mundo. Tratará da noção de campo, mundo vivido, intersubjetividade para indicar que, 

para Merleau-Ponty o inconsciente é a experiência do corpo que deseja, que sente, mas que reconhece o mistério 

do próprio corpo e do mundo. Cf. MOREIRA, Virgínia. O inconsciente não pensamento de Merleau-Ponty: 
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domínio do corpo; eu não o tenho plenamente tomado na experiência que tenho do mundo. 

Disso resulta que o filósofo defenda que a percepção requer uma confiança no mundo. 

 

Digo que percebo corretamente quando meu corpo tem um poder preciso 

sobre o espetáculo, mas isso não quer dizer que alguma vez meu poder seja 

total; ele só o seria se eu pudesse reduzir ao estado de percepção articulada 

todos os horizontes interiores e exteriores do objeto, o que por princípio é 

impensável. Na experiência de uma verdade perceptiva, presumo que a 

concordância até aqui sentida se manteria para uma observação mais 

detalhada; confio no mundo. Perceber é envolver de um só golpe todo um 

futuro de experiências em um presente que a rigor nunca o garante, é crer em 

um mundo. É essa abertura ao mundo que torna possível a verdade 

perceptiva84, torna possível a realização efetiva de uma Wahrnehmung, e nos 

permite “barrar” a ilusão precedente e considerá-la como nula. (p. 399) 

 

 Encerra Merleau-Ponty as suas considerações sobre o espaço, um dos modos de tratar 

da experiência do corpo no mundo, indicando o elo entre o pensamento, o cógito e a nossa 

vivência no mundo nestes termos: “a consciência está distanciada do ser e do seu ser próprio e 

ao mesmo tempo unida a eles pela espessura do mundo.” (p. 399-400) E a existência do mundo 

ou a consciência do mundo está intimamente ligada à consciência de si. Diz o filósofo que elas 

são contemporâneas. (p. 400) 

 A questão que agora se apresenta ao filósofo é verificar como essa experiência pré-

histórica do mundo ou pré-consciente é apossada no cógito pré-reflexivo. 

 Merleau-Ponty, debruçando-se especificamente sobre as coisas e o mundo natural, parte 

da pergunta: “a partir de que julgamos então que uma forma ou uma grandeza são a forma e a 

grandeza do objeto?” (p. 401). Perguntando de outro modo: “como uma forma ou uma grandeza 

determinada (...) pode mostrar-se diante de mim, cristalizar-se no fluxo de minhas experiências 

e enfim ser-me dada, em uma palavra, como existe algo objetivo.” (p. 402) 

 A resposta do filósofo, inicialmente, segue tratando do que há pouco indicava sobre a 

aparência, os fenômenos, em particular se ela é enganosa, e acaba por reafirmar que a grandeza 

e a forma se desdobram da experiência perspectiva do corpo próprio, ao mesmo tempo que 

                                                             
contribuição para uma psicoterapia. Rev. latinoam. Psicopatol. Fundam. São Paulo, v. 14, n. 1, p. 110-121, 

março de 2011. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

47142011000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-

47142011000100008. 
84 De modo convergente, para Josef Pieper, como apresentei, a criação do mundo requer a disponibilidade para a 

admiração, para a totalidade, para o universo. 
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reconhece a condição invariável do objeto, a sua condição de ser definido. A existência das 

formas e das grandezas, para o filósofo, se explica “porque nosso corpo enquanto ponto de vista 

sobre as coisas e as coisas enquanto elementos abstratos de um só mundo formam um sistema 

em que cada momento é imediatamente significativo de todos os outros.” (p. 404) Uma vez 

mais, é a experiência do corpo próprio, de apreender o mundo como uma totalidade, numa 

unidade significativa, que na relação com os objetos intui a grandeza e a forma. É a constância 

das relações com os objetos, que permite a percepção da mesa, por exemplo, com sua grandeza, 

se funda na evidência da coisa: “é porque percebo a mesa com sua grandeza e sua forma 

definidas que presumo, para toda mudança da distância ou da orientação, uma mudança 

correlativa da grandeza e da forma – e não o inverso.” (p. 405) 

 Essa relação com o objeto da qual se desprende as grandezas e formas, é realçada pelo 

filósofo na consideração da distância a partir da qual vejo o objeto. Segundo Merleau-Ponty há 

uma percepção privilegiada – referência à convergência das perspectivas na experiência 

perceptiva que se dá num certa distância e orientação – que “assegura a unidade do processo 

perceptivo e recolhe em si todas as outras aparências. Para cada sujeito, assim como para cada 

quadro em uma galeria de pintura existe uma distância ótima de onde ele pede para ser visto, 

uma orientação sob a qual ele dá mais de si mesmo.” (p. 405 – 406) Essa “distância ótima”, 

portanto, esse lugar onde a percepção do objeto se dá sem confusão 

 

ela é obtida por um certo equilíbrio do horizonte interior e do horizonte 

exterior: um corpo vivo, visto de muito perto e sem nenhum fundo sobre o 

qual ele se destaque, não é mais um corpo vivo, mas uma massa material tão 

estranha quanto as paisagens lunares como se pode observá-lo olhando um 

segmento de epiderme com a lupa; visto de muito longe, ele perde novamente 

o valor de vivo, não é mais do que uma boneca ou um autômato. Corpo vivo 

ele mesmo aparece quando sua microestrutura não é nem muito, nem muito 

pouco visível, e este momento também determina sua forma e sua grande 

reais. A distância de mim ao objeto não é uma grandeza que cresce ou 

decresce, mas uma tensão que oscila em torno de uma norma...” (p. 406) 

 

 Disso decorre a afirmação anterior de que a grandeza e a forma se delineiam desde a 

relação com os objetos. Há, segundo o filósofo, “um ponto de maturidade” que atenderiam as 

três normas da experiência do corpo vivo que aqui apenas indico: a distância do corpo ao objeto, 

a orientação em relação objeto e as variações de aparência (p. 406). Há aquela distância ótima 

na qual o espetáculo do mundo permite um envolvimento com o objeto de modo significativo. 
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Se aproximo de mim o objeto ou se o faço girar em meus dedos para “vê-lo 

melhor”, é porque para mim cada atitude de meu corpo é de um só golpe 

potência de um certo espetáculo, porque para mim cada espetáculo é aquilo 

que é em uma certa situação cinestésica; em outros termos, porque diante das 

coisas meu corpo está permanentemente em posição para percebê-las e, 

inversamente, porque as aparências são sempre envolvidas por mim em uma 

certa atitude corporal. Se conheço a relação das aparências à situação 

cinestésica, não é então por uma lei e em uma fórmula, mas enquanto tenho 

um corpo e estou, por este corpo, em posse de um mundo. (p. 406 – 407) 

 

 Seguindo, em parte, as ideias de Kant, Merleau-Ponty dirá que não é um problema saber 

como as formas e grandezas determinadas aparecem na experiência do corpo próprio, pois para 

o filósofo a experiência só é por conta desse fundo que é a experiência externa. Do contrário 

seria experiência de nada. (p. 407) Todavia, enquanto Kant concluía que somos uma 

consciência que institui o mundo, ignorando de algum o fenômeno do corpo e da coisa, 

Merleau-Ponty defende que “é dizer que minha experiência desemboca nas coisas e se 

transcende nelas, por que ela sempre se efetua no quadro de uma certa montagem em relação 

ao mundo, que é a definição de meu corpo. As grandezas e formas apenas dão modalidade a 

esse poder global sobre o mundo”. (p. 407) 

 De onde decorre afirmar que a grandeza, a forma, a circular por exemplo, dependerá da 

relação do corpo com o mundo, em particular do envolvimento do corpo com os objetos. Assim, 

“a coisa é grande se meu olhar não pode envolvê-la; é pequena, ao contrário, se ele a envolve 

amplamente”. (p. 407) Por isso a percepção da coisa aponta para a condição do ser situado no 

mundo, de uma vivência sempre situada. Assim, diz Merleau-Ponty, “é verdade que toda 

percepção de uma coisa, de uma forma ou de uma grandeza como reais, toda constância 

perceptiva reenvia à posição de um mundo e de um sistema da experiência em que meu corpo 

e os fenômenos estejam rigorosamente ligados.” (p. 407-408) Sistema de experiências que é 

uma vivência perspectiva que revela um envolvimento com o mundo que não é de um mero 

espectador. 

 

... o sistema da experiência não está desdobrado diante de mim como se eu 

fosse Deus, ele é vivido por mim de um certo ponto de vista, não sou seu 

espectador, sou parte dele, e é minha inerência a um ponto de vista que torna 

possível ao mesmo tempo a finitude de minha percepção e sua abertura ao 

mundo total enquanto horizonte de toda percepção. (p. 408) 
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 Do mesmo modo que se referiu às sensações, em particular, de como elas se implicam 

umas nas outras, o mesmo dirá o filósofo sobre as experiências perceptivas: elas “se encadeiam, 

se motivam e se implicam umas às outras, a percepção do mundo é apenas uma dilatação de 

meu campo de presença, ela não transcende suas estruturas essenciais, aqui o corpo permanece 

sempre agente e nunca se torna objeto. O mundo é uma unidade aberta e indefinida em que 

estou situado” (p. 408) 

 Por isso, no seguimento de sua argumentação, na nota 22 em que discute os argumentos 

da psicologia sobre a constância das cores, o filósofo, reafirma a relação que mantém a 

constância das coisas, relação que é existencial, de um corpo que contempla o mundo numa 

relação repleta de significação existencial, não podendo ela ser explicada como o mero 

funcionamento da objetividade de um olho que vê o mundo. Na referida nota Merleau-Ponty, 

ao problematizar com a psicologia que a constância das cores não pode ser dita por conta de 

um olhar que leva em conta a iluminação, o filósofo escreve: “Ele só pode fazê-lo se nós 

introduzimos, ao lado do corpo objetivo, o corpo fenomenal, se fazemos deste um corpo 

cognoscente e se, enfim, como sujeito da percepção, substituímos a consciência pela existência, 

quer dizer, pelo ser no mundo através de um corpo.” (p. 648) 

 A iluminação e o reflexo se inscrevem numa meta perceptiva, portanto, se apresentam 

num espetáculo e colaboram para conduzir o olhar, mas isso porque há um certo sentido que 

conhece e vê o objeto (p. 415). O filósofo indica que a argumentação aqui é a mesma daquela 

feita sobre as palavras, em particular sobre o sentido que habita as palavras. Dirá o filósofo que 

 

a percepção supõe em nós um aparato capaz de responder às solicitações da 

luz segundo seu sentido (...), de concentrar a visibilidade esparsa, de terminar 

aquilo que está esboçado no espetáculo. Esse aparato é o olhar, em outros 

termos a correlação natural entre aparências e nosso desenrolar cinestésico, 

não conhecida em uma lei, mas vivida como o engajamento de nosso corpo 

nas estruturas típicas de um mundo. (p. 416) 

 

 O olhar, portanto, se apresenta como um gesto corporal que liga as muitas sensações 

(iluminação, a coisa iluminada, as cores, etc.) envolvendo o corpo numa experiência perceptiva, 

uma vivência corpomundo. Por isso afirma o filósofo que “a iluminação e a constância da coisa 

iluminada, que seu correlativo, dependem diretamente de nossa situação corporal.” (p. 416) 

Dirá Merleau-Ponty que a presença do corpo num ambiente colorido invoca uma “operação 

corporal” (p. 417) que consiste no envolvimento do corpo nessa atmosfera, de habitar esse 
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ambiente e que permitirá as transposições e equivalências das cores (p. 417). A sensação das 

cores aponta para uma coexistência. 

 Depois de tratar da permanência e/ou da constância das coisas em diferentes dimensões 

da experiência do corpo (a direção, as cores, a iluminação, o peso, as formas, a grandeza) o 

filósofo afirma que “a constância da cor é apenas um momento abstrato da constância das 

coisas, e a constância das coisas está fundada na consciência primordial do mundo enquanto 

horizonte de todas as nossas experiências.” (p. 420) De onde decorre que afirme que “o 

fenômeno da constância é geral”. (p. 420) 

 As considerações do filósofo sobre as muitas experiências perceptivas do corpo no 

espetáculo do mundo, se voltam também para o próprio corpo ao tratar, por exemplo, do tato 

que nos inscreve na experiência do peso, do liso, do úmido, do oleoso, entre outras. E, 

novamente, essas experiências táteis são afirmadas como vivências do corpo, primordialmente, 

antes de se constituírem em operações do pensamento. “Aquele que toca e que reconhece o 

rugoso ou o liso não põe seus elementos nem as relações entre esses elementos, não os pensa 

de um lado a outro. Quem toca e apalpa não é a consciência, é a mão, e a mão é, como diz Kant, 

um “cérebro exterior do homem”.” (p. 424) Não se trata de um “eu” que toca e/ou apalpa: é o 

corpo que o faz (p. 424). Por isso mesmo “a unidade e a identidade do fenômeno tátil não se 

realizam por uma síntese de recognição no conceito, elas estão fundadas na unidade e na 

identidade do corpo enquanto conjunto sinérgico.” (p. 424) 

 A experiência do corpo no mundo, as muitas sensações vividas pelo corpo no espetáculo 

do mundo se inscrevem numa experiência corpomundo de abertura e totalidade, próprio de um 

corpo situado, mas que apreende a sua presença no mundo como totalidade, como uma unidade 

que, todavia, permanece aberta para a ampliação dos sentidos. 

 

Portanto, cada contato de um objeto com uma parte de nosso corpo objetivo é 

na realidade contato com a totalidade do corpo fenomenal atual ou possível. 

Eis como pode realizar-se a constância de um objeto tátil através de suas 

diferentes manifestações. Ela é uma constância-para-meu-corpo, um 

invariante de seu comportamento total. Ele vai ao encontro da experiência tátil 

por todas as suas superfícies e todos os seus órgãos ao mesmo tempo, ele traz 

consigo uma certa típica do “mundo” tátil. (p. 425) 

 

 Na sequência das suas considerações, o filósofo passa a tratar, de modo específico do 

que denomina de “coisa intersensorial” (p. 425). Se até aqui tratou das diferentes sensações 
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uma a uma, estabelecendo aqui e ali relações umas com as outras, agora se ocupa em considerar, 

de algum modo, a experiência de uma coisa que se liga e/ou se reconhece pela comunicação de 

diferentes sensações. Assim, diz Merleau-Ponty, que: 

 

o objeto que se oferece ao olhar ou à palpação desperta uma certa intenção 

motora que visa não os movimentos do corpo próprio, mas a coisa mesma à 

qual eles estão como que pendurados. E se minha mão conhece o duro e o 

mole, se meu olhar conhece a luz lunar, é como uma certa maneira de me unir 

ao fenômeno e de comunicar-me com ele. (p. 425) 

 

 As diferentes sensações não são uma qualidade ou uma consciência da coisa que 

permanece, mas uma experiência de envolvimento do corpo próprio com o mundo que as toma 

como uma totalidade significativa. “As “propriedades” sensoriais de uma constituem em 

conjunto uma mesma coisa, assim como meu olhar, meu tato e todos os meus outros sentidos 

são em conjunto as potências de um mesmo corpo integradas em uma só ação.” (p. 426) A 

intersensorialidade, a experiência perceptiva que, de um só golpe, reúne diferentes sensações é 

possível “porque tenho um campo de existência e porque cada fenômeno aparecido polariza em 

direção a si todo o meu corpo enquanto um sistema de potência perspectivas.” (p. 426) Por isso 

mesmo chamar-se-á de experiência da coisa ou da realidade a plena coexistência com o 

fenômeno (p. 426-427); de uma existência indivisa85. 

 Assim, a vivência “ligada” dos sentidos expressa a unidade mesma do corpo próprio que 

toma o espetáculo do mundo, como já indiquei muitas vezes, como uma totalidade. Por isso, 

“se um fenômeno (...) só se oferece a um de meus sentidos, ele é um fantasma, e só se 

aproximará da existência real, se por acaso, ele se tornar capaz de falar aos meus outros sentidos, 

como por exemplo o vento quando é violento e se faz visível na agitação da paisagem.” (p. 427) 

Uma experiência sensível arrasta consigo outras sensações e é nessa unidade que se configura 

a vivência do corpo no mundo. A experiência musical também implica na sensação da vibração, 

que suscita sentimentos, todos eles dados no instante mesmo da apreciação musical. Por isso, 

dirá o filósofo, “há na coisa uma simbólica que liga cada qualidade sensível às outras.” (p. 428) 

                                                             
85 Eis aqui mais um elemento de convergência com o pensamento de Josef Pieper. De algum modo a 

universalidade, tal como ele a concebe, a capacidade de ver a totalidade do ser a partir de algo ordinário (Cf. 

PIEPER, Josef. Abertura para o Todo: a Chance da Universidade. International Studies on Law and Education, 

São Paulo, v. 21, p. 59-70, set-dez 2015. Disponível em: http://www.hottopos.com/isle21/59-70Pieper.pdf. 

Acesso: 25 junho 2017), é um modo de evocar o corpo, “lugar” onde as coisas são vividas ou onde a vivência das 

coisas encontra a sua unidade, a sua totalidade, de modo indiviso e sinergicamente. O corpo é universal, é o lugar 

onde a totalidade encontra sua possibilidade existencial. 
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Essa coisa simbólica86, defenderá Merleau-Ponty é o mundo percebido: este é uma simbólica 

da vida humana87. 

 Deste modo, dirá o filósofo que a experiência do corpo próprio com as sensações, ou 

ainda, essa vivência com os muitos dados sensíveis da experiência do corpo no mundo “é como 

uma linguagem que se ensinaria por si mesma” (p. 428) e que permite afirmar que os “nossos 

sentidos interrogam as coisas e que elas lhes respondem”. (p. 428) E isso, novamente, não se 

refere a uma compreensão intelectual, mas antes uma vivência onde os signos que se observam 

esboçam um modo de existir, “uma certa maneira de tratar o mundo.” (p. 428) “A compreensão 

é sempre um sentimento, é um amor” (1992, p. 152), escreve Adélia Prado. Assim, defenderá 

Merleau-Ponty, “o sentido de uma coisa habita essa coisa como a alma habita o corpo (...). É 

por isso que dizemos que na percepção a coisa nos é dada “em pessoa” ou “em carne e osso”.” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 428) 

 O filósofo, com esta argumentação, vai reiterando a experiência do corpo próprio de 

“sentir” o mundo numa unidade, numa relação com o mundo que está dada antes mesmo que 

possamos nos voltar a esta experiência e dissecá-la com o exercício do pensamento, da 

racionalidade. É isso que justifica a insistência do filósofo em anotar que não se trata de uma 

operação intelectual a experiência dos sentidos ou uma ideia do cinzeiro, como exemplifica, 

que organizaria a nossa percepção mesma do objeto. (p. 428) É uma vivência, é uma 

experiência. 

 

Antes de outrem, a coisa realiza este milagre da expressão: um interior que se 

revela no exterior, uma significação que irrompe no mundo e aí se põe a 

existir, e que só se pode compreender plenamente procurando-a em seu lugar 

com o olhar. Assim, a coisa é o correlativo de meu corpo e, mais geralmente, 

de minha existência, da qual meu corpo é apenas a estrutura estabilizada, ela 

se constitui no poder de meu corpo sobre ela, ela não é em primeiro lugar uma 

significação para o entendimento, mas uma estrutura acessível à inspeção do 

corpo, e, se queremos descrever o real tal como ele nos aparece na experiência 

                                                             
86 A função simbólica é o cerne da análise que Verissimo faz da obra de Merleau-Ponty, especialmente, dos textos 

Estrutura do comportamento e Fenomenologia da Percepção. Desde esse eixo apresenta os principais temas da 

fenomenologia e de como ela é compreendida pelo filósofo. Cf. VERISSIMO, Danilo Saretta. A primazia do 

corpo próprio: posição e crítica da função simbólica nos primeiros trabalhos de Merleau-Ponty. São Paulo: 

Editora Unesp, 2012. 
87 Na nota 50 Merleau-Ponty escreve: “Esta unidade das experiências sensoriais repousa em sua integração em 

uma única vida, da qual elas se tornam assim o atestado visível e o emblema. O mundo percebido é não apenas 

uma simbólica de cada sentido nos termos dos outros sentidos, mas ainda uma simbólica da vida humana, como o 

provam as “chamas” da paixão, a “luz” do espírito e tantas metáforas ou mitos. (p. 648-649). 
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perceptiva, nós o encontramos carregado de predicados antropológicos88. 

Como as relações entre as coisas ou entre os aspectos das coisas são sempre 

mediadas por nosso corpo, a natureza inteira é a encenação de nossa própria 

vida ou nosso interlocutor em uma espécie de diálogo. Eis por que, em última 

análise, não podemos conceber coisa que não seja percebida ou perceptível. 

(p. 428-429) 

 

 Disso resulta reafirmar que o discurso do filósofo sobre o corpo já é um discurso sobre 

o mundo. Falar do corpo próprio é referir-se à experiência do corpo no mundo, do mesmo modo 

como o corpo constrói o seu existir no mundo, diante das coisas e, como indicarei, diante dos 

outros. Por isso que a fala sobre o corpo é sempre “corpomundo” e é a razão que leva o filósofo 

a afirmar: 

 

a coisa nunca pode ser separada de alguém que a perceba, nunca pode ser 

efetivamente em si, porque suas articulações são as mesmas de nossa 

existência, e porque ela se põe na extremidade de um olhar ou ao termo de 

uma investigação sensorial que a investe de humanidade. Nessa medida, toda 

percepção é uma comunicação ou comunhão, a retomada ou o acabamento, 

por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a realização, no exterior, de 

nossas potências perceptivas e como um acasalamento de nosso corpo com as 

coisas. (p. 429) 

 

 Se isso não tem sido vivido desse modo, se não se reconhece na vivência corpomundo 

as articulações de sentido que envolve as coisas no mundo e a própria vivência do corpo, é 

porque temos aceitado conduzir o viver a partir da ideia dos objetos, do mundo, recusando a 

vivência mesma do mundo. O pensamento objetivo, dirá o filósofo, reduzindo essa vivência de 

unidade corpomundo a uma ideia do objeto em si e do sujeito como consciência, acaba por 

romper “os elos que unem a coisa e o sujeito encarnado”. (p. 429) Rompimento que é a recusa 

daquela condição pré-histórica do corpo, desse envolvimento do corpo com o mundo que se 

verifica desde o início e antes que do mundo e sobre o corpo se possa dizer algo. Há uma 

vivência do mundo, uma experiência corpomundo que o filósofo chama de uma comunicação 

prévia com uma experiência do mundo. 

 

Mas, na realidade, todas as coisas são concreções de um ambiente, e toda 

percepção explícita de uma coisa vive de uma comunicação prévia com uma 

                                                             
88 A compreensão fenomenológica do corpo e do mundo e a própria compreensão da tarefa da fenomenologia 

resulta em reconhecer o aspecto profundamente antropológico dos saberes, dos hábitos, das práticas educativas e 

da própria filosofia, como defende Josef Pieper e já indiquei anteriormente. 
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certa atmosfera. Não somos “uma reunião de olhos, de ouvidos, de órgãos 

táteis com suas projeções cerebrais (...) Assim como todas as obras literárias 

(...) são casos particulares nas permutas possíveis dos sons que constituem a 

linguagem e de seus signos literais, da mesma maneira as qualidades ou 

sensações representam os elementos dos quais é feita a grande poesia de nosso 

mundo (Umwelt). Mas tão seguramente quanto ao alguém que só conhecesse 

os sons e as letras de forma alguma conhecia a literatura e não apreenderia seu 

ser último, mas absolutamente nada, da mesma forma o mundo não é dado, e 

nada dele é acessível àqueles a quem as ‘sensações’ são dadas”. (...) É 

percebido tudo aquilo que faz parte de meu ambiente, e meu ambiente 

compreende “tudo aquilo cuja existência ou inexistência, cuja natureza ou 

alteração contam para mim praticamente”. (p. 430) 

 

 Assim, indica novamente o filósofo, a percepção é um testemunho dos predicados 

antropológicos dirigidos aos mundos, vividos no mundo, numa atmosfera de significações que 

são vestígios de uma existência (p. 431). A experiência de percepção das coisas “vive com elas, 

ela é a “opinião” ou a “fé originária” que os liga a um mundo como à nossa pátria, o ser do 

percebido é o ser antepredicativo em direção ao qual nossa existência total está polarizada.” (p. 

431) E essa existência total não aponta para uma vivência plena do mundo como quem o tenha 

esgotado, posto que a experiência do corpo no mundo permanece aberta ao desdobramento do 

sentido, do aprofundamento perspectivo do corpo no mundo. Por isso, diz o filósofo, em 

advertência a qualquer ideia de que a percepção do corpo próprio, posto que reúne  

significativamente o mundo todo, seja definitiva: 

 

não esgotamos o sentido da coisa definindo-a como o correlativo de nosso 

corpo e de nossa vida. Afinal, só apreendemos a unidade de nosso corpo na 

unidade da coisa, e é a partir das coisas que nossas mãos, nossos olhos, todos 

os nossos órgãos dos sentidos nos aparecem como tanto instrumentos 

substituíveis. (p. 431) 

 

 Novamente, a experiência do corpo é sempre corpomundo. É essa convivência, essa 

intencionalidade permanente na direção do mundo a própria possibilidade de significação da 

experiência do corpo próprio, que ele transcenda a condição objetiva para uma existência 

repleta de sentido e que é uma transcendência em direção ao mundo (p. 10). Como já indicou o 

filósofo, desde o prefácio da obra, o mundo é o que vivemos, e não um pensamento do mundo 

(p. 14) e é nele que o corpo se nota um ser, que ele se conhece (p. 06). Do mesmo modo, o 

mundo se torna mundo das nossas vivências por conta de um corpo aberto a percebê-lo (p. 432) 

e, por isso, a coisa percebida em si sempre aponta para um “em-si-para-nós” (p. 432). De onde 
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resulta reafirmar que o “ próprio sentido da coisa se constrói sob nossos olhos, um sentido que 

nenhuma análise verbal pode esgotar e que se confunde com a exibição da coisa em sua 

evidência.” (p. 433) Também por isso, as coisas do mundo são para serem vistas e não 

definidas89 (p. 433); elas se reúnem no espetáculo da vida do corpo no mundo onde o sentido e 

a existência se confundem (p. 434) de modo que “o real presta-se a uma exploração infinita, ele 

é inesgotável.” (p. 434) E realidade, como já indicou o filósofo, é um meio onde as coisas se 

apresentam inseparáveis, sinônimas, numa significação que implica uma e outra coisa. (p. 433) 

 

Para nossa existência, a coisa é muito menos um polo de atração do que um 

polo de repulsão. Nós nos imaginamos nele, e é justamente isso que faz dela 

uma coisa. Não começamos por conhecer os aspectos perspectivos da coisa; 

ela não é mediada por nossos sentidos, nossas sensações, nossas perspectivas, 

nós vamos diretamente a ela e é secundariamente que percebemos os limites 

de nosso conhecimento e de nós mesmos enquanto cognoscentes. (p. 434) 

 

 É o que justifica que o filósofo reapresente a mesma afirmação já feita a respeito do 

corpo próprio para falar da relação corpomundo, do corpo com as coisas: “para que percebamos 

as coisas, é preciso que as vivamos.” (p. 436) E “viver uma coisa não é nem coincidir com ela 

nem pensá-la de uma parte à outra.” (p. 436) 

 

É preciso que o sujeito perceptivo, sem abandonar seu lugar e seu ponto de 

vista, na opacidade do sentir, dirija-se para coisas das quais antecipadamente 

ele não tem a chave, e das quais todavia ele traz em si mesmo o projeto, abre-

se a um Outro absoluto que ele prepara no mais profundo de si mesmo. (p. 

436) 

 

 Daí a ousadia do filósofo em afirmar que o olhar sabe a significação das coisas (p. 437) 

como uma referência à existência de “uma lógica do mundo que meu corpo inteiro esposa e 

pela qual coisas intersensoriais se tornam possíveis para nós. Meu corpo, enquanto é capaz de 

sinergia, sabe o que significa para o conjunto de minha experiência tal cor a mais ou a menos, 

de um só golpe ele apreende sua incidência na apresentação e o sentido do objeto” (p. 437), o 

que reafirma a já anunciada unidade do corpo próprio ou a experiência de totalidade do 

                                                             
89 Eis aqui mais uma explícita convergência com o sentido de admiração, tal como o apresenta Josef Pieper, bem 

como, o desafio que o olhar e a admiração colocam para pensar a educação. 



- 158 - 
 

corpomundo, bem como, que “ter um corpo é possuir uma montagem universal (...)” (p. 437). 

Permite reafirmar, também, no que tange a relação do corpo com as coisas no mundo, que: 

 

uma coisa não é efetivamente dada na percepção, ela é interiormente retomada 

por nós, reconstituída e vivida por nós enquanto é ligada a um mundo do qual 

trazemos conosco as estruturas fundamentais, e do qual ela é apenas uma das 

concreções possíveis. Vivida por nós, ela não é menos transcendente à nossa 

vida porque o corpo humano, com seus hábitos que desenham em torno de 

uma circunvizinhança humana, é atravessado por um movimento em direção 

ao próprio mundo. (p. 438) 

 

 Isso é o que distingue o comportamento animal do comportamento humano. Enquanto 

o primeiro se refere, visa um ambiente o segundo aponta para uma abertura “a um mundo (Welt) 

e a um (Gegenstand) para além dos utensílios que ele se constrói; ele pode até mesmo tratar o 

corpo próprio como um objeto.” (p. 438) Enquanto o comportamento animal está preso ao que 

o filósofo chama de significações concretas, o comportamento humano aponta para a 

significação do mundo e de si mesmo. 

 

A vida humana se define por este poder que ela tem de se negar no pensamento 

objetivo, e este poder, ela o tem de seu apego primordial ao próprio mundo. A 

vida humana “compreende” não apenas tal ambiente definido, mas uma 

infinidade de ambientes possíveis, e ela se compreende a si mesma porque 

está lançada em um mundo natural. (p. 438) 

 

 Merleau-Ponty no seguimento das suas considerações sobre o mundo defenderá que ele 

tem a sua unidade que não depende de um espírito que a realize, tal como ou “comparável à 

unidade de um indivíduo que eu reconheço em uma evidência irrecusável antes de ter 

conseguido apresentar a fórmula de seu caráter” (p. 438-439), isso por conta de um estilo, de 

um certo jeito de tratar as situações, de se postar no mundo (p. 439) do que resulta afirmar que 

“experimento a unidade do mundo como reconheço um estilo. Mais ainda, o estilo de uma 

pessoa, de uma cidade, não permanece constante para mim”. (p. 439) e isso porque o que se 

altera ou varia é o conhecimento das coisas (p. 439), é o desenvolvimento da percepção (p. 

439). 

 

O próprio mundo permanece o mesmo através de toda minha vida porque ele 

é justamente o ser permanente no interior do qual eu opero todas as correções 
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do conhecimento, que não é atingido por elas em sua unidade, e cuja evidência 

polariza, através da aparência e do erro, meu movimento em direção à 

verdade. (p. 439) 

 

 Essa evidência do mundo que polariza com o movimento do corpo é outro modo de se 

referir às coisas ou ao mundo como polo de repulsão. Dirá o filósofo que o mundo está lá, na 

primeira percepção da criança realizando essa polarização, mesmo “como uma presença 

desconhecida” (p. 439), portanto, quando a experiência no mundo ainda não virou 

conhecimento do mundo e de si. E mesmo que essa experiência se apresente enganosa, exigindo 

ser remanejada, como diz Merleau-Ponty, ainda assim seguem como testemunhas de uma 

experiência de unidade e que sustenta a experiência com o mundo, pois “desde a origem estou 

em comunicação com um ser único, um imenso indivíduo do qual minhas experiências são 

antecipadamente extraídas” (p. 439). 

 Essa relação corpomundo, como já indiquei com base nas afirmações do filósofo, não 

representa uma apreensão total do mundo no sentido que não exista mais nada para ver, como 

se o olhar já tivesse esgotado toda a significação do mundo. Por isso, Merleau-Ponty desdobra 

a noção de campo, anunciada desde o prefácio da obra e que destaquei quando tratei da noção 

de corpo próprio. “O campo é uma montagem que tenho para um certo tipo de experiência e 

que, uma vez estabelecido, não pode ser anulado.” (p. 440) Com isso, afirmará o filósofo, que 

se trata de uma certa experiência do mundo e que não há “um sujeito sem mundo.” (p. 440) 

Reconhece que possa existir, por exemplo, um corpo sem campo auditivo ou mesmo visual, 

mas não um corpo sem um campo absolutamente, ou seja sem um mundo. A ausência da 

audição ou da visão, mesmo para os que nascem nessa condição, não rompe a experiência geral 

com o mundo: “há sempre algo diante dele, o ser para decifrar, uma omnitudo realitatis90, e 

essa possibilidade é fundada para sempre pela primeira experiência sensorial, por mais estreita 

ou por mais imperfeita que ela possa ser.” (p. 440) É isso que permite saber o que é o mundo: 

a nossa comunicação primordial com ele. 

 

É na experiência do mundo que toda as nossas operações lógicas de 

significação devem fundar-se, e o próprio mundo não é portanto uma certa 

significação comum a todas as nossas experiências, que leríamos através 

delas, uma ideia que viria animar a matéria do conhecimento. Não temos uma 

série de perfis do mundo, dos quais uma consciência em nós operaria a 

ligação. (p. 440) 

                                                             
90 A totalidade absoluta de todas as condições. 
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 Essa experiência do corpo, que “constitui” um campo, um modo de viver no mundo, 

que reconhece as coisas por um certo estilo, pelo modo de ser das coisas no mundo, aponta 

também para uma experiência de perfil. De fato vejo às coisas de uma certa perspectiva, de um 

certo perfil que, como indica o filósofo, também se localizam temporalmente (p. 441). A 

percepção do mundo não seria uma sucessão de perfis, ou seja, a experiência do corpo no mundo 

não é a ligação ou a soma de diferentes perspectivas. “O corpo que percebe não ocupa 

alternadamente diferentes pontos de vista sob o olhar de uma consciência sem lugar que os 

pensa. É a reflexão que objetiva os pontos de vista ou as perspectivas; quando eu percebo, 

através de meu ponto de vista, estou no mundo inteiro e não sei nem mesmo os limites de meu 

campo visual.” (p. 441) A percepção do mundo não decorre de uma montagem de perfis, 

realizada pela reflexão, mas a percepção do mundo aponta para a integração das experiências 

do mundo num mundo só. (p. 441) A experiência do corpo próprio no mundo faz com que as 

perspectivas passem umas nas outras como uma síntese, mas de transição, portanto, não uma 

elaboração do pensamento, mas uma intersecção das perspectivas umas nas outras que 

permitem um campo, um mundo maior do que, por exemplo, a visão pode de fato olhar. Desse 

modo a perspectiva do corpo no mundo não se constitui num problema ou numa limitação, 

como diz o filósofo, mas denota “uma maneira de me introduzir no mundo inteiro. Quando 

observo o horizonte (...) todas as paisagens já estão ali no encadeamento concordante e na 

infinidade aberta91 de suas perspectivas.” (p. 442) 

 O corpo próprio, na sua relação indissociável com o mundo cria mundos e modos de ser 

no mundo, num movimento onde cada instante do viver convoca todos os tempos e espaço, 

todas as coisas vistas e não vistas, sem, todavia esgotar o mundo e a si mesmo. Deste modo “o 

mundo natural é o horizonte de todos os horizontes, o estilo de todos os estilos” (p. 442) que 

sustenta essa experiência de unidade do mundo, que é dada, dirá o filósofo, e não desejada, 

própria da existência, anterior a qualquer possibilidade de tematização do mundo. 

 A questão que Merleau-Ponty se põe é: como ter experiência de um mundo que não se 

esgota diante das muitas visões perspectivas? E a resposta do filósofo, novamente, aponta para 

o que denomina de uma síntese de horizontes, uma coexistência de todas as paisagens, que não 

sendo refém do tempo e confundindo-se com o próprio fluir do tempo, constitui um campo 

                                                             
91 Seguramente aqui identifico mais um ponto de convergência na reflexão dos filósofos: a condição de abertura 

para a totalidade, essa relação com o mundo que é sempre uma vinculação desse lugar, dessa experiência, desse 

instante com o mundo todo, com todos os tempos e lugares. 
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perceptivo com seus horizontes no qual o corpo está presente ao tempo todo, ao presente, ao 

passado e a um futuro. (p. 443) 

 A resposta, no fundo, conduz a uma ambiguidade que é essa de uma experiência corporal 

que toma o mundo, as coisas do mundo como uma totalidade aberta, como uma unidade não 

esgotada. Ao mesmo tempo que o mundo é percebido como uma unidade, onde as coisas do 

mundo são dadas numa relação de coexistência, se reconhece que ainda há mundos não vividos, 

não sentidos. Por isso, dirá o filósofo, “minha vida me escapa por todos os lados, ela é 

circunscrita por zonas impessoais. A contradição que encontramos entre a realidade do mundo 

e seu inacabamento é a contradição entre a ubiquidade da consciência e seu engajamento em 

um campo de presença.” (p. 444) De algum modo isso está posto no poema “Oficina”, de Adélia 

Prado, no livro Oráculos de Maio: 

 

Podem gritar 

as cigarras 

e as serras dos carpinteiros. 

Nunca serão funestas, 

fatiam a tarde 

que continua inconsútil. 

O mundo é ininteligível, 

mas é bom. (2007d, p. 65) 

 

 Imediatamente se pergunta se isso não é uma contradição e a resposta do filósofo 

defende que a síntese realizada pelo corpo próprio não forma um sistema fechado, que o mundo 

não pode ser definido, e não se pode explicitar todos os horizontes espaço-temporais nem 

mesmo pensar o mundo sem perspectiva. (p. 445) 

 

Se sou sempre e estou em todo lugar, não sou nunca e não estou em lugar 

algum. Assim, não se tem de escolher entre o inacabamento do mundo e sua 

existência, entre o engajamento e a ubiquidade da consciência, entre a 

transcendência e a imanência, já que cada um desses termos, quando é 

afirmado sozinho, faz aparecer seu contraditório. O que é preciso compreender 

é que a mesma razão me torna presente aqui e agora e presente alhures e 

sempre, ausente daqui e de agora ausente de qualquer lugar e de qualquer 

tempo. Essa ambiguidade não é uma imperfeição da consciência ou da 

existência, é sua definição. (p. 445) 
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 Desse modo a experiência temporal do corpo, entendida como “a ordem das 

coexistências assim como a ordem das sucessões” (p. 445) implica num corpo em situação, 

engajado num mundo e que apreende-o nesses horizontes de um corpo situado. Mundo “ que é 

o núcleo do tempo, só subsiste por este movimento único que separa o apresentado do presente 

e ao mesmo tempo os compõe, e a consciência, que passa por ser o lugar da clareza, é ao 

contrário o próprio lugar do equívoco.” (p. 445) Disso decorre afirmar que “o ser objetivo não 

é a existência plena” (p. 445-446), que “o ser objetivo tem suas raízes na ambiguidade do 

tempo.” (p. 446) 

 

As coisas e os instantes só podem articular-se uns aos outros para formar um 

mundo através deste ser ambíguo que chamamos de subjetividade, só podem 

tornar-se co-presentes de um certo ponto de vista e em intenção. (p. 446) 

 

 Por isso, afirmou o filósofo, que o mundo não é soma de coisas e o tempo soma de 

“agoras”, posto que a percepção do mundo se faz num jogo de cenário onde hora as coisas se 

apresentam em primeiro plano, mas são sustentadas por aquelas que ficam no fundo, recuadas 

no espetáculo do mundo. (p. 446) Do que resulta retomar a afirmação de que a experiência do 

mundo é ambígua posto que dada toda na experiência perceptiva, mas ao mesmo tempo, 

permanecendo aberta. “Portanto, é essencial à coisa e ao mundo apresentarem-se como 

“abertos”, reenviar-nos para além de suas manifestações determinadas, prometer-nos sempre 

“outra coisa para ver”. É isso que por vezes se exprime dizendo que a coisa e o mundo são 

misteriosos.” (p. 447) Por vezes, absolutamente misteriosos, posto que escapam ao 

esclarecimento por não serem da ordem do pensamento objetivo. (p. 447) Que se diga: o corpo 

também é misterioso a si mesmo, é o que se pode intuir quando o filósofo fala em “zonas 

impessoais” (p. 444). Assim, do mesmo modo que o corpo próprio, “o mundo no sentido pleno 

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.” (p. 447) 

 Do mesmo modo que o filósofo reconhece que o que se pode dizer sobre o corpo decorre 

da vivência mesma do corpo, também, o será a experiência corpomundo: ela implica numa 

vivência, um engajamento tornando a relação com o mundo uma experiência de sentido. 

Também o discurso sobre o mundo decorre de uma vivência do mundo que o revela como 

penetrado pelo sentido, pela imaginação de um corpo que, imaginando-se na experiência de 
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sentido, constrói mundos e modos de ser. “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.” (p. 447) 

 As considerações do filósofo sobre as coisas e o mundo natural se voltam, na parte final, 

para as alucinações, tal como as vivem, por exemplo, os esquizofrênicos para indicar que, de 

algum modo, elas se sustentam numa situação de “quase-realidade” (p. 448), mas que, ainda 

assim remete a uma experiência de mundo e não um completo desligamento ou desarraigamento 

dele. 

 

O cógito nos ensina que a existência da consciência confunde-se com a 

consciência de existir, que portanto nela não pode haver nada sem que ela o 

saiba, que, reciprocamente, tudo aquilo que sabe com certeza ela o encontra 

em si mesma, que por conseguinte a verdade ou falsidade de uma experiência 

não devem consistir em sua relação a um real exterior, mas devem ser legíveis 

nela a título de denominações intrínsecas, sem o que nunca poderiam ser 

reconhecidas. (p. 450) 

 

 De algum modo, portanto, a alucinação aponta para uma experiência de mundo. 

Todavia, ao mesmo tempo que o filósofo afirma a experiência do mundo como o lugar da nossa 

fala sobre o mundo, do nosso conhecimento do mundo, “que o conhecimento nunca pode 

ultrapassar este limite da facticidade” (p. 452), defende que essa consciência de existir não é 

uma coincidência plena, no sentido de que “o puro vivido” (p. 452) não será plenamente captado 

pela consciência ou dado na expressão do que se viveu, pois, como dirá o filósofo “a fala já é 

uma separação” (p. 452), um distanciamento. Assim, não é possível supor uma consciência sem 

existência do mundo, ao mesmo tempo que não se pode dizer que a experiência do mundo nos 

coloca diante de um vivido absolutamente transparente, dado de uma vez por todas. A fala não 

é capaz de abarcar todo o sentido da experiência humana, ao mesmo tempo que a experiência 

do corpo no mundo não é o esgotamento do mundo. Com isso, o filósofo reitera que mesmo a 

alucinação não é um rompimento com a facticidade, ao mesmo que a experiência do mundo do 

corpo próprio, não apenas do alucinado, nunca é plena coincidência com o mundo ou o vivido. 

E isso, dirá o filósofo, diz respeito ao corpo próprio mesmo, como já indiquei. Se o mundo é 

misterioso, também o é o corpo próprio a si mesmo. 

 Outra questão que o filósofo apresenta, ao tratar da experiência de mundo do alucinado 

na relação com o outro, é que se não se pode acreditar no que ele diz ver e ouvir é preciso, por 
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outro lado compreendê-lo posto que, como já indiquei, também o alucinado se relaciona com o 

mundo de algum modo, posto que deste não pode prescindir. E não se trata de pensar a 

alucinação, mas de uma compreensão vivencial que permite a compreensão do outro e de mim 

mesmo, defenderá Merleau-Ponty. 

 

Engano-me sobre outrem porque o vejo de meu ponto de vista, mas eu o 

entendo quando protesta e enfim tenho a ideia de outrem como de um centro 

de perspectivas. No interior de minha própria situação me aparece a situação 

do doente que interrogo e, neste fenômeno com dois pólos, aprendo a me 

conhecer tanto quanto a conhecer outrem. (p. 453) 

 

 Trata-se, pois de indicar que relação com o mundo e com as coisas também é mediada 

pela relação com os outros corpos, de compreender uma experiência pela outra, de onde resulta 

afirmar que “o mundo percebido não é apenas meu mundo, é nele que vejo desenhar-se as 

condutas de outrem, ela também o visam e ele é o correlativo, não somente de minhas 

consciências, mas ainda de toda a consciência que eu possa encontrar.” (p. 453) 

 Assim, uma vez mais fica posto que o alucinado não se desligou do mundo, mesmo 

quando o seu comportamento aponta para uma instabilidade na relação com o mundo e uma 

ausência de intersubjetividade: falta-lhe a plenitude do presente, a plenitude de uma 

significação. (p. 454) O que vive o alucinado é uma experiência de escorregar-se do mundo, o 

tendo diante de si, como um fantasma exterior, mas que segue sendo uma alucinação do corpo 

e uma experiência do mundo. “Existem alucinações porque nós temos, através do corpo 

fenomenal, uma relação constante com um ambiente em que ele se projeta e porque, separado 

do ambiente efetivo, o corpo permanece capaz de evocar, por suas próprias montagens, uma 

pseudo-presença desse ambiente.” (p. 456) 

 O filósofo esclarece que a alucinação não é uma percepção, mas ela é vivida como 

realidade pelo alucinado. Todavia, isso ainda não é abandono absoluto do mundo, daquela 

experiência originária com o mundo. O que se tem, na experiência do alucinado é que “o mundo 

percebido perdeu sua força expressiva” (p. 458) sendo usurpado pela “impostura alucinatória” 

(p. 458). De qualquer modo o alucinado ainda está voltado para um mundo ainda que de modo 

deslocado. 
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Isso só é possível se alucinação e percepção são modalidades de uma única 

função primordial pela qual dispomos em torno de nós um ambiente de uma 

estrutura definida, pela qual nós nos situamos ora em pleno mundo, ora à 

margem do mundo. A existência do doente está descentrada, ela não se 

consuma mais no comércio com um mundo áspero, resistente e indócil que 

nos ignora, ela se esgota na constituição solitária de um ambiente físico. Mas 

essa ficção só pode valer como realidade porque no sujeito normal a própria 

realidade é alcançada em uma operação análoga. Enquanto tem campos 

sensoriais e um corpo, o normal também traz esta ferida aberta por onde pode 

introduzir-se a ilusão; sua representação do mundo é vulnerável. (p. 458) 

 

 Merleau-Ponty, portanto, se ocupa em indicar, de diferentes modos, aquela 

indissociabilidade “corpomundo” que se dá antes mesmo de qualquer consciência do mundo e 

que permanece, mesmo quando, como defendeu o filósofo, a experiência do mundo está 

deslocada pela alucinação, do que também não está livre o normal, posto que o mundo da sua 

vivência ou a representação do mundo que decorre das suas vivências pode se refazer, tornar 

opaco, posto que não esgotou a experiência mesma do mundo. 

 A diferença entre o normal e o alucinado, dirá Merleau-Ponty é o que primeiro “não 

desfruta a subjetividade, ele se esquiva dela, ele deveras está no mundo, tem um poder franco 

e ingênuo sobre o tempo, enquanto o alucinado se beneficia do ser no mundo para talhar-se um 

ambiente privado no mundo comum e tropeça sempre na transcendência do tempo.” (p. 459) 

 No conjunto dessas considerações dirá o filósofo que até mesmo a percepção se sustenta 

sobre uma experiência originária do mundo: 

 

abaixo das percepções propriamente ditas, existe portanto, para subtendê-las, 

uma função mais profunda sem a qual aos objetos percebidos faltaria o índice 

de realidade, como falta ao esquizofrênico, e pela qual os objetos passa a 

contar ou a valer para nós. Ela é o movimento que nos leva para além da 

subjetividade, que nos instala no mundo antes de toda ciência e de toda 

verificação, por uma espécie de “fé” ou de “opinião originária” – ou que, ao 

contrário, se afunda em nossas aparências privadas. Neste domínio da opinião 

originária, a ilusão alucinatória é possível, embora a alucinação nunca seja 

uma percepção e o mundo verdadeiro seja sempre suspeitado pelo doente no 

momento em que este se desvia dele, porque ainda estamos no ser 

antepredicativo e porque a conexão entre a aparência e a experiência total é 

apenas implícita e presuntiva, mesmo no caso da percepção verdadeira. (p. 

459) 

 

 Seguramente tais afirmações podem levar a uma suspeita de que o filósofo se contradiz 

quando afirma que a nossa relação com o mundo, com o fenômeno já nos coloca em relação 
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com o ser, a essência, ao mesmo tempo que defende que também a experiência perceptiva do 

“normal” pode se envolver com ilusões. Todavia, não se trata de uma contradição, mas, 

novamente, o reconhecimento de que o corpo próprio e a sua relação com o mundo é sempre 

marcada pela abertura, que o mundo, embora vivido como uma unidade, em sinergia, nunca 

está esgotado, por isso mesmo permanece misterioso com horizontes repletos de possibilidades 

de sentidos. Tal é o mundo da criança quando o sonho é tomado como o próprio mundo. (p. 

459) 

 

O mundo é ainda o lugar vago de todas as experiências. Ele acolhe misturados 

os objetos verdadeiros e os fantasmas individuais e instantâneos, porque ele é 

um indivíduo que envolve tudo e não um conjunto de objetos ligados por 

relações de causalidade. Ter alucinações e, em geral, imaginar é aproveitar 

essa tolerância do mundo antepredicativo e nossa vizinhança vertiginosa com 

todo ser na experiência sincrética. (p. 459) 

 

 Essa capacidade sinérgica do corpo próprio diante desse mundo que aceita sustentar a 

permanente ampliação do sentido, é que permite compreender a experiência de mundo do 

alucinado e mesmo do normal. Trata-se de reconhecer que a experiência da percepção não 

coloca o corpo diante de uma verdade lógica, de uma plena consciência de si (p. 460). Ao 

mesmo tempo, não defenderá o filósofo a impossibilidade de chegar ao percebido. “O percebido 

é e permanece, a despeito de toda educação crítica, aquém da dúvida e da demonstração.” (p. 

460) E segue afirmando: 

 

o nascer do sol, e em geral, o percebido é real, de um só golpe nós o debitamos 

do mundo. Se cada percepção sempre pode ser “barrada” e passar para o rol 

das ilusões, ela só desaparece para dar lugar a uma outra percepção que a 

corrige. Cada coisa pode depois parecer incerta, mas pelo menos para nós é 

certo que existem coisas, quer dizer, um mundo. (p. 460) 

 

 O mundo, dirá Merleau-Ponty é um “reservatório inesgotável de onde as coisas são 

tiradas” (p. 460), por isso “o percebido tomado por inteiro, com o horizonte mundial que 

anuncia ao mesmo tempo sua disjunção possível e sua substituição eventual por uma outra 

percepção, absolutamente não nos engana.” (p. 460) 

 Disto resulta a confiança do filósofo no mundo, na percepção originária como 

fundamento de todo saber (p. 461), mesmo reconhecendo que a relação do corpo próprio com 
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o mundo é ambígua. Aliás, dirá Merleau-Ponty, que é na ambiguidade mesmo que nos 

conhecemos (p. 461) 

 Todas as considerações do filósofo sobre o mundo, que até aqui indiquei, desembocam 

em reconhecer que a relação corpomundo, que encontra significativamente as coisas, que as 

sente de muitos modos, mas sempre de modo sinérgico, não é apenas uma relação com o mundo 

natural, mas com o mundo humano, um mundo que decorre das nossas vivências e que, 

portanto, possui uma historicidade, enquanto remete a um passado e a um futuro que nunca são 

de plena posse do corpo próprio, posto que a experiência do tempo e do mundo está “circundado 

por um horizonte de porvir” (p. 464). 

 

Portanto, minha vida voluntária e racional sabe-se misturada a uma outra 

potência que a impede de realizar-se e lhe dá sempre o ar de um esboço. O 

tempo natural está sempre ali. A transcendência dos momentos do tempo 

simultaneamente funda e compromete a racionalidade de minha história: ela a 

funda, já que me abre um porvir absolutamente novo em que eu poderia refletir 

naquilo que há de opaco em meu presente, ela a compromete, já que, a partir 

deste porvir, eu nunca poderia apreender o presente que vivo com uma certeza 

apodítica, já que assim o vivido nunca é inteiramente compreensível, o que 

compreendo nunca alcança exatamente a minha vida, e já que enfim nunca me 

uno a mim mesmo. Tal é a sina de um ser que nasceu, quer dizer, que de uma 

vez por todas foi dado a si mesmo como algo a compreender. (p. 464) 

 

 A afirmação de que o vivido nunca é plenamente compreendido reitera o que o filósofo 

já indicou de diferentes modos: a experiência do corpo próprio no mundo se compreende 

vivendo. Por isso mesmo, dirá Merleau-Ponty que “não há nada a conhecer nessas terras 

inexploradas” (p. 464), não vividas. Também por isso, afirma o filósofo que “na vida 

intrauterina (...) nada foi percebido, e é por isso que dela não há nada para se lembrar.” (p. 464) 

O que é há é apenas um esboço de um eu e de um tempo natural. 

 A percepção do mundo natural, todavia, revela a experiência de um mundo habitado por 

outros corpos, de um mundo onde as coisas já estão envolvidas de significações humanas, que 

foram criadas a partir de um valor existencial para os corpos. É o mundo cultural (p. 465). 

 

Não tenho apenas um mundo físico, não vivo somente no ambiente da terra, 

do ar e da água, tenho em torno de mim estradas, plantações, povoados, ruas, 

igrejas, utensílios, uma sineta, uma colher, um cachimbo. Cada um desses 

objetos traz implicitamente a marca da ação humana à qual ele serve. Cada 

um emite uma atmosfera de humanidade que pode ser muito pouco 
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determinada, se se trata de algumas marcas de pessoas na areia, ou ao contrário 

muito determinada, se visito todos os cômodos de uma casa recém-

desocupada. (p. 465) 

 

 Dirá Merleau-Ponty que o mundo cultural também é experimentado em ambiguidade, 

posto que a sua presença ao mesmo tempo que fica disponível para a experiência perceptiva do 

corpo próprio, ele permite sentir de modo anônimo a presença de outrem (p. 466). Os objetos 

do mundo cultural revelam atos humanos e, de fato, são eles que permitem saber desse mundo. 

Deste modo a experiência do corpo próprio no mundo aponta para uma multiplicidade de “eus”, 

quando ele está em contato com o mundo da cultura e as condutas correspondentes. (p. 466) A 

questão que o filósofo considera é como se pode ter experiência de um mundo cultural que 

também é meu. E a resposta do filósofo é que interpretamos a condutas dos outros homens e 

mulheres, o uso que fazem dos objetos da cultura desde a minha e “por minha experiência 

íntima, que me ensina o sentido e a intenção dos gestos percebidos. No final das contas, as 

ações dos outros seriam sempre compreendidas pelas minhas; o “se” ou o “nós” pelo Eu.” (p. 

466) 

 Todavia, ainda resiste uma pergunta: como o eu pode ser dito no plural ou como posso 

falar de um outro eu que não o meu? A questão é saber como o corpo e os vestígios que deixa 

por onde passa pode ser testemunha de uma existência e, ao mesmo tempo como um gesto, uma 

intenção, um pensamento pode se separar do sujeito e ficar à disposição do meu eu, ficar fora 

do corpo e visível para um outro corpo. (p. 467) 

 A experiência de mundo que reconhece campos sensoriais e o próprio mundo como o 

campo de todos os campos (p. 470), bem como, aquela experiência originária, pré-pessoal, pré-

histórica, como apresentou o filósofo, é a possibilidade da percepção de outrem e da 

multiplicidade de consciências. 

 

Trata-se apenas de reconhecer que o corpo, enquanto edifício químico ou 

reunião de tecidos, é formado por empobrecimento a partir de um fenômeno 

primordial do corpo-para-nós, do corpo da experiência humana ou do corpo 

percebido, que o pensamento objetivo investe mas do qual ele não precisa 

postular a análise acabada. (p. 470) 

 

 Da mesma maneira, dirá o filósofo, a consciência não será uma consciência constituinte 

do mundo e do outro, mas “uma consciência perceptiva, como o sujeito de um comportamento, 
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como ser no mundo ou existência” (p. 470). É compreendendo assim o corpo e a consciência 

que o “outrem poderá aparecer no cume de seu corpo fenomenal e receber uma espécie de 

“localidade”.” (p. 471) 

 

Pela reflexão fenomenológica, encontro a visão não como “pensamento de 

ver”, segundo a expressão de Descartes, mas como olhar em posse de um 

mundo visível, e é por isso que aqui pode haver para mim um olhar de outrem, 

este instrumento expressivo que chamamos de um rosto pode trazer uma 

existência assim como minha existência é trazida pelo aparelho cognoscente 

que é meu corpo. (p. 471) 

 

 A argumentação do filósofo encaminha a resposta à questão anteriormente posta 

indicando que a experiência perceptiva de outrem se inscreve numa vivência, mas que, de modo 

distinto das coisas, é retomada, re-efetuada, dirá o filósofo numa reflexão. “Aqui, novamente, 

só tenho o rastro de uma consciência que me escapa em sua atualidade e, quando meu olhar 

cruza com um outro olhar, eu re-efetuo a existência alheia em uma espécie de reflexão. (p. 471) 

Há uma comparação entre o meu modo de ser e o de outrem que permite reconhecer correlações. 

Há um movimento entre o meu corpo e o corpo de outrem que “percebe suas intenções em seu 

corpo, com o seu corpo percebe o meu, e através disso percebe em seu corpo as minhas 

intenções.” (p. 472) 

 A relação do meu corpo com o corpo de outrem, dirá o filósofo, denota “uma relação 

interna que faz outrem aparecer como o acabamento do sistema. A evidência de outrem é 

possível porque não sou transparente para mim mesmo” (p. 472) e percebo outrem no meu 

campo, mas não como um ego, muito menos como um objeto: percebo o corpo de outrem como 

comportamento. Desse modo o meu corpo e o corpo de outrem ou o corpo que percebe e o 

corpo percebido são “seres que são ultrapassados por seu mundo e que, consequentemente, 

podem ser ultrapassados um pelo outro.” (p. 473) 

 Na experiência do corpo próprio no mundo, no seu campo de sensações do mundo, já 

há uma comunicação com o corpo de outrem, que age e que confere ao que o cerca camadas de 

significação e que apresenta um comportamento que age sobre o mundo de modo singular, de 

modo que esse mundo, os objetos do mundo não são apenas o que o meu corpo poderia fazer 

com eles. (p. 473) 
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Em torno do corpo percebido cava-se um turbilhão par onde meu corpo é 

atraído e como que aspirado: nessa medida, ele não é mais somente meu, ele 

não está presente somente a mim, ele está presente a X, a esta outra conduta 

que neste começa a se desenhar. O outro corpo já não é mais um simples 

fragmento do mundo, mas o lugar de uma certa elaboração e como que de uma 

certa “visão” do mundo. (p. 473-474) 

 

 O corpo do outro, dirá o filósofo, é percebido pelo meu corpo como um prolongamento 

de suas próprias intenções. O meu corpo, que é a potência das minhas condutas encontra no 

corpo do outro “uma maneira familiar de tratar o mundo” (p. 474) formando, como já indiquei, 

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 que habita 

doravante estes dois corpos ao mesmo tempo.” (p. 474) 

 Mas ainda se está tratando do corpo como um ser vivo, como “algo” que vive diante de 

mim. A percepção do corpo de outrem como ser humano se dará quando este ser vivo diante de 

mim for visto como uma vida aberta, tal como a minha e com a qual eu me comunico (p. 474). 

“Ela não se esgota em um certo número de funções biológicas ou sensoriais. Ela anexa a si 

objetos naturais desviando-os de seu sentido imediato, ela constrói-se utensílios, instrumentos, 

ela se projeta no ambiente em objetos culturais.” (p. 474) Aliás, é o que o filósofo afirma a 

respeito do corpo desde o prefácio da obra que aqui acompanho, com a diferença que agora se 

ocupa de tratar não apenas do corpo em relação ao mundo, mas de um corpo diante de outro 

corpo que, igualmente, enfeixa de sentido o mundo que habita. 

 Nessa relação, ou nesse reconhecimento do corpo do outro, a construção de 

correspondência do meu corpo com o corpo do outro, com o modo como se apossa da cultura, 

dos objetos, do mundo, a linguagem, dirá Merleau-Ponty, desempenhará papel importante, pois, 

no diálogo sustentado pela linguagem se constitui um terreno comum e os pensamentos são 

tecidos. (p. 474) 

 

Existe ali um ser a dois, e agora outrem não é mais para mim um simples 

comportamento em meu campo transcendental, aliás nem eu no seu, nós 

somos, um para o outro, colaboradores em uma reciprocidade perfeita, nossas 

perspectivas escorregam uma na outra, nós coexistimos através de um mesmo 

mundo. (p. 475) 
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O diálogo, possível pelo acesso a uma linguagem há uma apreensão do pensamento de 

outrem, ao mesmo tempo que lhe empresto pensamentos; ele me faz pensar, dar-me conta de 

pensamentos que eu não sabia possuir (p. 475). E é só terminado o diálogo, dirá o filósofo, que 

rememorando-o eu o integro como algo da minha vida privada. Isso, defenderá Merleau-Ponty, 

é um movimento do adulto. Reconhecer ali uma subjetividade privada decorre de saber que 

estamos “limitados a um certo ponto de vista sobre o mundo.” (p. 475) Isso não ocorreria com 

a criança, dirá o filósofo, posto que não tendo ciência do ponto de vista, nem mesmo consciência 

de si mesmo e do outro por isso crê nos seus pensamentos. (p. 475) E mesmo com o 

desenvolvimento na criança de uma consciência sensível para uma consciência intelectual, 

quando “o ponto de vista” é reconhecido, não representa o aniquilamento daquele mundo 

intersubjetivo comum, daquela “coexistência pacífica no mundo da criança.” (p. 476) Aliás, 

Merleau-Ponty dirá que é justamente a sua permanência que permite a luta das consciências. 

Não seria essa coexistência92 no mundo um aniquilamento do eu e mesmo do outro eu? 

Dirá o filósofo que embora coexistamos, partilhemos um mundo onde nos reconhecemos como 

seres abertos, nos percebemos como comportamento do mundo, tal comportamento nunca tem 

exatamente o mesmo sentido para ambos (p. 477). A cólera ou o luto que experimenta meu 

amigo são por ele vividos e a mim apresentados. Posso participar dessas situações, mas elas 

seguem sendo do meu amigo, de onde resulta afirmar que mesmo envolvidos num projeto 

comum ele não é um projeto único (p. 477). “Por mais que nossas consciências, por meio de 

nossas situações próprias, construam uma situação comum na qual elas se comuniquem, é a 

partir do fundo de sua subjetividade que cada um projeta este mundo “único”. (p. 477-478) 

Desse modo a coexistência dos corpos no mundo, que permite que se reconheça o corpo 

do outro no comportamento no mundo, no modo como esposa o mundo, não gera uma 

fagocitose do eu do outro no meu eu, como já indiquei: ainda que nossos comportamentos no 

mundo se comuniquem eles seguem marcados por uma experiência do mundo que é única. 

É preciso destacar, todavia, que a relação não é uma concessão que faço, ou seja aceito 

viver intersubjetivamente, mas porque eu dou lugar ao corpo do outro. Dirá o filósofo, que esse 

intermundo ainda seria um projeto meu, e mesmo que se afirme que se deseja o bem do outro, 

esse bem seria sustentado apenas por mim. Por isso, dirá Merleau-Ponty que “sem 

reciprocidade, não há alter Ego, já que agora o mundo de um envolve o do outro, e já que um 

                                                             
92 Sobre o corpo próprio como ser situado e coexistente com outros corpos, bem como a reflexão sobre a liberdade 

como situada. Cf. SANTOS, Maria Edivânia Vicente dos. Ética e corpo próprio em Merleau-Ponty. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Dr. Jesús Vásquez. Recife, 2006, p. 48-56. 
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se sente alienado em benefício do outro.” (p. 478) Reitere-se, todavia, que “a coexistência deve 

ser vivida por cada um.” (p. 478) 

Com isso o filósofo cuida de não afirmar um solipsismo intransponível, de um eu 

constituidor do mundo e do outro. Não será, diz Merleau-Ponty, a generalidade do corpo que 

“nos fará compreender como o Eu indeclinável pode alienar-se em benefício de outrem, já que 

ela é exatamente compensada por esta outra generalidade de minha subjetividade inalienável.” 

(p. 480) 

A reflexão de Merleau-Ponty resulta em afirmar que o outro me é dado, do mesmo modo 

que a reflexão nos dá o irrefletido (p. 482); a experiência do corpo no mundo me dá o outrem. 

“O que inicialmente é dado e verdadeiro é uma reflexão aberta a um irrefletido, a retomada 

reflexiva do irrefletido – e, do mesmo modo, é a tensão de minha experiência em direção a um 

outro cuja existência no horizonte de minha vida é incontestada, mesmo quando o conhecimento 

que dele tenho é imperfeito.” (p. 482) 

 A questão que se põe ao filósofo é como este sujeito universal (p. 480) pode saltar para 

fora de si e perceber o irrefletido, como pode perceber o outro que acaba por roubar-lhe a 

universalidade. (p. 482) 

 A resposta do filósofo afirma, inicialmente, que “eu sou dado a mim mesmo” (p. 482) 

indicando, com isso a condição de liberdade do corpo na situação, “de ser o sujeito de todas as 

minhas experiências” (p. 483), de não ser reduzido nem mesmo ao que se vive, a possibilidade 

mesma que recuar em relação a essa situação: isso porque somos seres transcendentes, abertos 

para e no mundo. O corpo não é refém nem do mundo social e nem do mundo natural, pois a 

experiência do corpo no mundo “não esgota a generalidade de meu ser” (p. 483). 

 Todavia, essa liberdade, a possibilidade de escapar do mundo social e cultural, de poder 

ir mais longe, não reserva a possibilidade de fugir do ser ou, como diz o filósofo “só posso fugir 

do ser para o ser” (p. 483). 

 A afirmação que de sou dado a mim mesmo não resulta, dirá Merleau-Ponty, na 

necessidade de escolher entre eu ou o outrem ou que o outro seja compreendido como objeto 

do meu campo perceptivo. “Na realidade, o olhar de outrem só me transforma em objeto, e meu 

olhar só o transforma em objeto se nós nos retiramos para o fundo de nossa natureza pensante, 

se nós dois olhamos de modo inumano, se cada um sente suas ações, não retomadas e 

compreendidas, mas observadas como as ações de um inseto.” (p. 484) 
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 O olhar do outro interrompe toda transcendência que o meu corpo possa fazer do corpo 

do outro. A comunicação, o gesto, a fala inaugura essa interrupção tornando-me o outro 

acessível. “Cada existência só transcende definitivamente as outras quando permanece ociosa 

e assentada em sua diferença natural.” (p. 484) Mas mesmo assim, defenderá Merleau-Ponty, 

um solipsismo não é possível, pois mesmo no “retiro reflexivo”, o corpo não pode fugir de que 

o seu existir é situado, é ser no mundo e, por isso mesmo não pode ignorar os outros corpos que 

coexistem com ele no mundo, pois, de algum modo “ele aprendeu para sempre a tratá-los como 

consortes” (p. 485). “A subjetividade transcendental é uma subjetividade revelada, saber para 

si mesma e para outrem, e a este título ela é uma intersubjetividade. A partir do momento em 

que a existência se concentra e se engana em uma conduta, ela cai sob a percepção.” (p. 485) 

 Disso resulta afirmar que percebo o outro no mundo e isso se dá sob o fundo inesgotável 

da experiência perceptiva que coloca sempre na condição de situação a um mundo natural, 

social, numa experiência de existir. Posso, como indicado, desviar dessa experiência, mas não 

posso dela escapar. E do mesmo modo que estamos sempre voltados a um mundo, também 

estamos sempre voltados a um mundo de relações sociais, não como um objeto, mas como uma 

existência que é coexistência, mesmo antes de qualquer objetivação. Assim, também a 

experiência com o outro remonta a uma experiência primordial, no mundo, com os outros 

corpos. Para dizer de modo mais amplo, aquela experiência primordial do mundo, de fato é uma 

experiência de um mundo habitado por outros corpos. Assim, o outro me é dado, ao mesmo 

tempo que me sou dado a mim mesmo, em relação, em coexistência. “O social já está ali quando 

nós conhecemos ou o julgamos. (...) Antes da tomada de consciência, o social existe surdamente 

e como solicitação.” (p. 486) Mesmo as ideias de classe social, para Merleau-Ponty, remetem 

a “modos de coexistência que o solicitam” (p. 487), ou seja, solicitam os valores, os motivos 

que reúnem as pessoas numa classe. 

 

O problema da modalidade existencial do social reúne aqui todos os 

problemas da transcendência. Quer se trate de meu corpo, do mundo natural, 

do passado, do nascimento ou da morte, a questão é sempre a de saber como 

posso ser aberto a fenômenos que me ultrapassam e que, todavia, só existem 

na medida em que os retomo e os vivo, como a presença a mim mesmo, que 

me define e condiciona toda a presença alheia, é ao mesmo tempo uma des-

presentação e me lança fora de mim. (p. 487-488) 

 

 A ambiguidade do corpo próprio no mundo, essa presença ambígua assim o é, ao mesmo 

tempo por evocar no presente um passado vivido, mas, ao mesmo tempo ser abertura para um 
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viver que só é possível a um corpo vivo. Assim, ao mesmo tempo a experiência do corpo é 

retomada do vivido e abertura para o mundo e o outro; é ressignificação do vivido no presente, 

que convoca a minha presença, mas que, ao mesmo tempo me coloca numa experiência 

inesgotável que me convida para ir mais longe. 

 

Se o passado e o mundo existem, é preciso que eles tenham uma imanência de 

princípio – eles só podem ser aquilo que vejo atrás de mim e em torno de mim 

– e uma transcendência de fato – eles existem em minha vida antes de 

aparecerem como objetos de meus atos expressos. Da mesma maneira ainda, 

meu nascimento e minha morte não podem ser para mim objetos de 

pensamento. Instalado na vida, apoiado em minha natureza pensante, fixado 

neste campo transcendental que se abriu desde minha primeira percepção e no 

qual toda ausência é apenas o avesso de uma presença, todo silêncio é apenas 

uma modalidade do ser sonoro, tenho uma espécie de ubiquidade e de 

eternidade de princípio sinto-me dedicado a um fluxo de vida inesgotável do 

qual não posso pensar nem o começo nem o fim, já que sou ainda eu enquanto 

vivo quem os pensa, e já que assim minha vida sempre precede e sobrevive a 

si mesma. (p. 488-489) 

 

 Ao mesmo tempo, dirá o filósofo, essa vivência geral sustentada desde as primeiras 

percepções do corpo, insere o corpo na contingência, de ser ultrapassado pela experiência do 

corpo de outrem no mundo. Nessa experiência situada percebo o outro como um estilo, um 

“meio de coexistência irrecusável” (p. 489). 

 Assim, o filósofo afirma a condição ambígua do corpo próprio que aponta para uma 

existência geral, universal, que liga existencialmente todas as coisas do mundo e, ao mesmo 

tempo, reconhece-se situado, correlacionado à existência de outros corpos, do seu próprio corpo 

e do mundo. 

 Toda a reflexão de Merleau-Ponty sobre o mundo percebido, apresentada nas 

considerações sobre o sentir, o espaço, as coisas no mundo natural e o mundo humano e a 

relação com o outro resultam em ampliar uma afirmação. O corpo próprio que só pode ser 

compreendido na vivência mesma do corpo, acaba por se descobrir corpo situado, engajado 

num mundo do qual não pode escapar, mas do qual não é refém; num mundo que encontra no 

corpo a unidade existencial de sentido, mas ao mesmo tempo permanece mistério convidando 

o corpo a abertura, a lançar-se no horizonte do mundo. Este corpo situado acaba por se 

descobrir, não como um desdobramento de si mesmo para si mesmo, mas como relações 

existencialmente significativas. “O homem é só um laço de relações, apenas as relações contam 

para o homem.” (p. 612) Assim, se o discurso sobre o corpo próprio se encerrou afirmando que 
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se conhece o corpo vivendo, a reflexão sobre o corpomundo termina afirmando que a 

experiência do corpo no mundo é relação com o mundo natural, o mundo cultural, o mundo 

social, com os outros corpos, enfim. 

 

3.3. Corpocotidiano. 

 Também na obra da poeta o sentido do corpo é sempre dado numa experiência de 

mundo, numa vivência num lugar. Entretanto, enquanto Josef Pieper e Merleau-Ponty 

tematizam o mundo, no sentido de que constroem um discurso sobre o mundo, Adélia Prado o 

toma como um dado, talvez, como um presente que acaba por ser a possibilidade mesma de se 

dizer algo significativo sobre nós e o próprio mundo. 

 E é a própria poeta que se esquiva dessa tematização ou de assumir que a sua obra 

tematiza o mundo ou o cotidiano. Na entrevista que concedeu ao programa Roda Viva93 da TV 

Cultura, na segunda pergunta, Ubiratan Brasil, pediu a Adélia que indicasse o motivo da ligação 

dela, da sua poesia com o público uma vez que, segundo o jornalista, por onde ela passa causa 

uma comoção. A resposta da poeta começa indicando que a ligação com o povo se deve ao fato 

de que também ela é plebe, que se sente muito povo, que gosta de gente, embora ela, 

imediatamente, indique que não sabe responder à pergunta. Na sequência a jornalista Josélia 

Aguiar pergunta se a saída de sua cidade para participar de um programa como aquele 

perturbava o processo trabalho da poeta ou se isso a inspirava, se alimentava a sua poesia uma 

vez que teria se dito povo também. Adélia Prado responde que o que motiva a sua poesia é o 

próprio espanto que tem com a vida, que é a vida de todo mundo. Trata-se do cotidiano que, 

segundo a poeta é o que todo mundo tem: o que a pessoa tem mais do que isso, pergunta Adélia 

Prado. E é nesse momento que ela menciona o enquadramento que fizeram dela como a poeta 

do cotidiano, quase um carimbo ela afirma, mas com simplicidade reconhece que é sobre ele 

que todos nós vivemos e é sobre ele que a sua poesia se desenvolve.94 A experiência de viver, 

de enfrentar, de acolher as necessidades básicas da vida, diz Adélia Prado, as paixões, boas e 

perversas, é disso que todo poeta e autor fala. Ela reconhece que todo poema estaria envolvido 

                                                             
93 A entrevista está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6E2afhdOogI. Último acesso: abril de 

2017. 
94 Cf. DOURADO, Wesley Adriano Martins. Os prados de Adélia: considerações sobre o cotidiano e a 

educação. Revista Internacional d’Humanitats 40 mai-ago 2017; CEMOrOc-Feusp / Univ. Autònoma de 

Barcelona. Disponível em: http://www.hottopos.com/rih40/93-110Wesley.pdf. Último acesso: abril de 2017. 
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com a esquisitice que é viver, com o assombro que é o viver, com a perplexidade de existir. É 

o que escreve no poema “O demônio tenaz que não existe”: 

Figura 8 – Poema Dolores publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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Por que um peixe é feliz e eu não sou? 

É esquisito ser gente. (2007a, p. 33) 

 

 E mais adiante, no mesmo poema escreve: “sob céu estrelado, ficarei sem dormir, 

admirada.” (p. 33)  

 Note-se que ela não se ocupa em dizer o que é o mundo e como nós nos relacionamos 

com ele: ela o admite como o lugar de possibilidade da palavra sobre o mundo, a vida dos 

homens e mulheres, sobre a política, sobre a religião, a morte. Ele é quase um “anônimo” que, 

todavia, sabe se apresentar como o solo das experiências dos homens e mulheres. Por isso 

mesmo, como mostrarei, o mundo aparece na obra da poeta, mas ele não é necessariamente 

explicado, nem mesmo justificada a presença do que se habitou a denominar de “cotidiano” nas 

prosas e poemas de Adélia Prado. 

 Que se diga, desde já, que isso não representa qualquer objeção à obra da poeta. Com 

rigor se pode dizer que o exercício de tematização do mundo ou do mundo vivido na obra dos 

filósofos mencionados anteriormente resulta em mostrar esta condição de cenário, de palco 

onde o espetáculo da vida dos homens e mulheres se desenrola, se desenvolve. Tal tematização 

se faz necessária para enfrentar discursos que ignoram o mundo que se desenvolve na vivência 

do corpo no mundo e na coexistência dos corpos. Não fosse a ignorância e o deliberado desprezo 

pelo mundo e o corpo, ou ainda, a redução do corpo e do mundo a um discurso em detrimento 

da experiência e as consequências para a própria compreensão do corpo e do mundo, este ou 

eles não precisariam ser tematizados, mas vividos, ressignificados, ampliados nos seus sentidos, 

reconhecidos nas relações dos corpos. 

 Adélia Prado, posto que não está em rivalidade teórica ou acadêmica95, relata, em prosa 

e verso, a experiência do corpo no cotidiano que, como mostrarei, é uma experiência de 

transcendência, de problematização de si, da vida, da convivência, das escolhas, da profissão, 

do casamento, da velhice, da fome, da política, do feminismo e tantos outros elementos próprios 

de quem acompanha a brincadeira da criança, a conversa das mulheres, o jeito dos homens, a 

                                                             
95 Que bem se entenda: os filósofos enfrentam perspectivas da tradição filosófica, científica e de dentro desses 

campos se ocupam em fazer aparecer o corpo e o mundo, sistematicamente ignorados. É preciso dominar as teses 

dessa tradição e problematizá-las de outras perspectivas, apresentando o corpo e o mundo que olvidam. 
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missa dominical, entre tantos outros aspectos. Cotidiano que está entrelaçado no corpo; 

cotidiano que é no corpo. 

 

Ai, nunca vou fazer ‘cantar d’amigo’. 

No entanto, como se eu fora galega, 

na minh’alma arrulham pombos, 

tem beirais, tem manhãzinhas, costureiras, pardais. (2007a, p. 31) 

 

 Se a poeta não se ocupa em tematizar o cotidiano presente em sua obra, é preciso 

destacar que ele foi identificado como o elemento de singularidade. Isso aparece no prefácio 

feito por Affonso Romano de Sant’Anna na segunda obra de Adélia Prado O coração 

disparado. O prefácio, que é menos uma apresentação do livro e mais um realce à 

particularidade da obra da poeta no cenário brasileiro e mundial da época, Affonso Romano 

indica que o seu susto com a poesia de Adélia Prado não se explica por uma ausência de 

produção poética. Já no segundo parágrafo do prefácio ele informa o seu envolvimento com 

publicações e eventos de difusão da poesia indicando que recebia, em média dois mil poemas 

por mês. (PRADO, 1978, p. 07) O seu susto com o maço de poemas que recebera de uma poeta 

de Minas, batidos à máquina e manuscritos, decorre do fato de que nele identificou um 

“autêntico gesto de abertura estética e política que correspondia a outras “aberturas” no plano 

institucional.” (p. 07) E ele segue explicando o seu espanto: diante da sua sensação de 

monotonia na poesia nacional, mas também na internacional, onde identificava dois rumos que 

denomina de vanguardistas e alienados – a adesão ao que chama de “uma das estéticas do 

momento ou então ia encontrar uma desinformação quase total do que fosse poesia” (p. 07) -, 
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os poemas da jovem mineira apontavam em outra direção, para aquilo que se convencionou 

chamar, a respeito de sua obra, de cotidiano96. 

                                                             
96 Sobre o cotidiano que se expressa na referência ao quintal, na horta, na cozinha, entre outros elementos, 

superficialmente indicado no texto que segue. Cf. CITELLI, Adilson. O cotidiano revelado na poesia de Adélia 

Prado. Comunicação & educação, Ano XIV, Número 1, jan/abr 2009. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/viewFile/43336/46958. Último acesso: abril de 2017. 

Figura 9 – Poemas Serenata; Almas de Fernando Pessoa e O sonho publicados no Suplemento Literário de 

Minas Gerais. Disponível em: http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último 

acesso: Março de 2016. 
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 Isso se confirma, no prefácio de Affonso Romano, quando apresenta os aspectos que 

seguem. O primeiro é que mesmo demonstrando que leu Guimarães Rosa e Drummond97, 

Adélia Prado escrevia em primeira pessoa (p. 08), portanto, uma clara evidência de que escrevia 

sobre as vivências, as suas, e a de todos os homens e mulheres que encontraram expressão nos 

seus poemas e prosa. Adélia Prado articula a sua percepção do mundo com os mundos presentes 

nas obras dos poetas que leu e que ela cita em seus poemas e prosas98. 

O segundo aspecto é o envolvimento irrecusável da poeta com as coisas, com o mundo, 

com o corpo. “Assistente de história da filosofia na faculdade de Divinópolis, na hora de 

escrever não filosofava, seguia aquele conselho de Mário, caía de quatro, com todas as vísceras 

no chão.” (p. 08) A afirmação que não filosofava é uma clara referência a uma tradição 

filosófica que defendeu essências sem corpo, ideias, conceitos sem mundos, mundos sem 

sentido humano, tal como mostrei na argumentação fenomenológica sobre o corpo e o mundo 

ou mesmo no desafio de reconhecer como princípio do filosofar a admiração do mundo. 

Também Adélia Prado, os seus primeiros escritos respiravam, transpiravam o cotidiano das 

vivências dos homens e mulheres. Aliás, foi essa sensibilidade para o seu lugar, para o 

cotidiano, que fez com Affonso Romano ligasse para Drummond e dissesse: “Mestre, acaba de 

aparecer uma poeta no interior de Minas.” (p. 08) Relata que leu alguns poemas para ele, entre 

eles, o que foi publicado em sua primeira obra o livro Bagagem, denominado “Briga no beco”. 

E o poema trata de um marido mulherengo, de uma mulher ciumenta que esbraveja em público 

e se sente cheia de força por conta do seu gesto. Diz a poeta: 

 

Encontrei meu marido às três horas da tarde 

com uma loura oxidada. 

Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. 

Ataquei-os por trás com mão e palavras 

que nunca suspeitei conhecer. 

Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei, 

gritei meu urro, a torrente de impropérios. 

Ajuntou gente, escureceu o sol, 

a poeira adensou como cortina. 

Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, 

sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea-ofendida, 

uivava. 

                                                             
97 No livro O homem da mão seca há uma explícita referência e homenagem à Clarice Lispector quando Adélia 

Prado escreve: “Por isso que eu gosto de poéticas, a forma clara da ambiguidade, a clareza lispector, isto é que é 

bom.” (2007, p. 76) 
98 O texto que segue trata da presença explícita de outros poetas na obra de Adélia Prado. Cf. PATRÍCIO, Rosana 

Ribeiro. Adélia Prado: a poesia em diálogo. Légua & meia: Revista de literatura e diversidade cultural. Feira de 

Santana: UEFS, v. 3, no 2, 2004. Disponível em: http://www2.uefs.br/ppgldc/revista2_227.html. 
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Gritei, gritei, gritei, até a cratera exaurir-se. 

Quando não pude mais fiquei rígida, 

as mãos na garganta dele, nós dois petrificados, 

eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, 

as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. 

Desde então faço milagres. (PRADO, 2012, p. 99) 

 

 O terceiro aspecto é que todo o sucesso das primeiras publicações de Adélia Prado não 

retirou dela a devoção ao cotidiano. A poeta se reconhecia como “mulher do povo” (PRADO, 

1978, p. 09), se sentia “povo”, tal como indicou na entrevista que mencionei anteriormente. 

“Adélia, que já se definia como “mulher do povo”, que faz a própria comida, que aos domingos 

bate o osso no prato pra chamar o cachorro e atira restos99, constitui um “caso” em nossa poesia” 

(p. 09), afirmou Affonso Romano. Adélia mesmo confirma que muitas vezes foi classificada 

como uma dona de casa que faz poesia100, o que, de minha perspectiva e na análise de Affonso 

Romano aponta para uma virtude, uma beleza e uma singularidade que coloca a sua obra entre 

as principais no Brasil e no mundo101. A personagem Violeta, no livro Os componentes da 

banda, diz algo que bem caracteriza a própria Adélia Prado: “É inacreditável que uma mulher 

que não fugiu à cama e à mesa tenha parido estas peças!” (1992, p. 139) 

 O quarto aspecto é que, mesmo sabendo dos riscos de fazer afirmações exageradas, ou 

como diz frases de efeito, contrariando-se, afirma que “Adélia Prado é a Clarice Lispector de 

nossa poesia.” (p. 09) E explica: “ambas já nasceram (ou surgiram literariamente) com uma 

linguagem pronta.” (p. 09) Além disso, a linguagem dessas poetas seria capaz de gerar no leitor 

uma epifania, levar a um desmoronamento, eu arriscaria dizer, tomando de empréstimo a 

afirmação de Pieper, um abalo existencial. Assim não temeria afirmar que a obra de Adélia 

Prado é, ao mesmo tempo fruto de um abalo com o cotidiano, com o acompanhamento da vida 

                                                             
99 Trata-se de uma referência direta ao poema “Grande desejo” do livro Bagagem. Esse poema apresenta uma 

recusa explícita às imagens femininas das produções poéticas de sua época. Diz Adélia Prado: “Não sou matrona, 

mãe dos Gracos, Cornélia...” (2012, p. 10) 
100 Cf. LAUAND, Luiz Jean; DOURADO, Wesley Adriano Martins. “Deuses no fogão” – o corpo na visão de 

mundo de Adélia Prado. Disponível em: http://www.hottopos.com/convenit13/55-78JeanWesley.pdf. Último 

acesso: abril de 2017, p. 55. 
101 O reconhecimento internacional mais recente de que tenho notícia foi obtido em 2014 quando ganhou o prêmio 

Griffin no Canadá. Cf. Jornal O Estado de São Paulo. Adélia Prado vence prêmio Griffin no Canadá. Disponível 

em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,adelia-prado-vence-premio-griffin-no-canada,1506108. 

Último acesso: abril de 2017. No Brasil o mais recente feito foi a conquista do Prêmio do Governo de Minas Gerais 

de Literatura em 2016. A reportagem informa que foi a primeira vez que uma mulher ganha essa premiação. Cf. 

O Globo. Adélia Prado vence Prêmio Minas Gerais de Literatura 2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2016/12/adelia-prado-vence-premio-minas-gerais-de-literatura-

2016.html. Último acesso: abril de 2017. 
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ordinária, mas, também, ela é abaladora e, por isso, capaz de romper aquilo que Pieper 

denomina de mundo cotidiano do trabalho. 

 O quinto aspecto é anunciado quando trata da “força irracional e aliciadora de sua 

poesia.” (p. 10) É um distintivo direto a um tipo de poesia que Affonso Romano chama de mais 

cerebral. A obra de Adélia Prado se deixa tocar pelas vivências e as reinventa nos seus poemas 

e prosa: ela “recria a vida do interior mineiro através de uma dicção inovadoramente feminina.” 

(p. 10) 

 E aqui indico o sexto aspecto: a linguagem de Adélia Prado não é tomada de empréstimo 

dos homens. (p. 10) Se obra da poeta é uma voz feminina, já indiquei na parte inicial dessa 

reflexão102 que a sua postura diante do mundo e cotidiano é, a seu modo, feminista, na medida 

que reconhece a desigualdade de gênero, ou a imposição de um jeito de viver 

predominantemente masculino103. Portanto, não se trata apenas de um poema de mulher, mas 

                                                             
102 Na parte em que apresentei o modo como o corpo aparece na obra de Merleau-Ponty e Adélia Prado, em duas 

notas mencionei as prosas 25 e 26 do livro Solte os cachorros para registrar como a questão de gênero e a postura 

feminista está presente na obra da poeta. São essas prosas que agora evoco para defender que a linguagem da poeta 

não é apenas feminina, mas feminista, pois não é apenas um poema de mulher, mas uma obra que reivindica a 

liberdade de ser mulher, não em oposição ao masculino, mas em convivência fraterna, como indico na sequência. 

Aliás, é importante registrar que seguir desejando os homens, como ela faz na prosa 25 da obra mencionada, não 

é uma via intermediária entre um feminismo e o feminino que se submete. É uma luta de gênero autêntico que 

reconhece, na luta pela paridade da liberdade de ser, que o que resulta não é o distanciamento entre homens e 

mulheres, mas um jeito novo de viver que gera um novo jeito de ser masculino também. A lógica que aqui se tem 

é a mesma do educador Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, quando argumenta que libertação do 

oprimido se desdobra na direção da libertação do opressor, também, pois o que se busca é um jeito de viver que 

supere, amplamente, o que oprimi e não apenas uma mudança nas posições políticas na geografia do viver, pois a 

violência dos opressores e, aqui no caso específico da violência do masculino contra o feminino, é uma ação 

desumanizadora, dirá o educador, que precisa ser vencida. Por isso, afirma Paulo Freire: “A violência dos 

opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção 

do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente 

tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se 

sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da 

humanidade de ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos 

opressores.” (Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 30). É com essa 

mesma lógica que Adélia Prado afirma, na já mencionada prosa 26, ser feminista apenas por causa dos homens. 
103 A reflexão indicada mostra a importância da obra de Adélia Prado na construção de uma literatura feminina e 

feminista como resistência a um universo literário predominantemente tomado pelo masculino e que, categorizava 

a produção poética da mulher como algo distinto da produção do homem. A autora do texto que segue destaca 

como a resistência ao mundo masculino está presente na obra de Adélia Prado sem que, todavia, abandone as 

imagens da casa, da mãe, da família, entre outros aspectos. A autora, comparando esse elemento com outros poetas 

indicará a tensão entre a problematização do seu tempo o que a aproxima da luta feminista, mas, ao mesmo parece 

fugir, com delicadeza, do discurso combativo feminista, e a conservação de elementos da tradição, de valores que 

a poeta consideram importantes. A autora chamará isso de uma dicotomia. De minha parte, juntamente com as 

tensões da época – as forças políticas de manutenção da ordem desigual e as lutas por liberdade e igualdade vividas 

também pela poeta -, Adélia Prado não está apenas procurando um caminho mediano entre a luta ideológica, 

política e social do feminismo e a manutenção do feminino: ela expressa uma vivência do cotidiano que, mesmo 

alheia ao que seja o feminismo, reconhece na experiência um desequilíbrio, um incômodo, uma insatisfação e 

grita. Cf. PINTO, Priscila Maini. Adélia Prado: o cotidiano e os conflitos femininos diante das pessoas e seus 

sentimentos. Leitura Maceió, N.48, P. 181-200, JUL./DEZ. 2011. Disponível em: 

http://www.seer.ufal.br/index.php/revistaleitura/article/view/931/608. Último acesso: abril de 2017. Merece 



- 183 - 
 

de uma obra que não deixa de reconhecer as diferenças e desigualdades que precisam ser 

vencidas, ao mesmo tempo que defende a convivência, a vida partilhada por homem e mulher, 

tal como no poema “Casamento” do livro Terra de Santa Cruz. Curiosamente a poeta faz essa 

defesa da convivência, evidencia isso de modo terno se referindo a uma instituição social que, 

com frequência, é lugar onde a mulher experimenta desrespeito, submissão, violência, desníveis 

das relações dentro de casa e que se desdobram por toda a vida social. 

 

Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como ‘este foi difícil’ 

‘prateou no ar dando rabanadas’ 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. (PRADO, 1986, p. 29) 

 

 Por isso me parece adequado a afirmação de que a linguagem da obra de Adélia Prado 

não toma emprestada a linguagem do masculino. Ela é a corajosa expressão de uma mulher do 

povo, que resiste a essa desigualdade fazendo um poema que não vê com normalidade que o 

prefeito, o dono da venda e por todos os lados só haja homem. Também por isso, parece-me 

insuficiente dizer que se trata de uma linguagem feminina: ela é também feminista. 

 O sétimo aspecto a indicar como elemento que evidencia o envolvimento encarnado da 

poesia de Adélia Prado com o mundo, é o que Affonso Romano chama de “fidelidade à sua 

                                                             
destaque que a adesão da poeta ao cotidiano a faz reconhecer que o machismo já se apresenta no mundo das 

crianças, embora aponte a possibilidade de que eduquemos as crianças para viverem de outro modo. Escreve a 

poeta: “Todo domingo, na folga da Jucineide, Glória, Maria e Ritinha sofriam o peso da cozinha e da casa enquanto 

Gabriel e os meninos continuavam “sendo homens”. Culpa minha, pensou Glória, que não consegui educá-los 

bem. Odiava nos serviços domésticos a excomunhão automática dos machos, o privilégio. As mulheres eram 

injustiçadas. Por isso enraivecia-se, bruta megera: Francisco, queime os papéis do banheiro. “Mãe, pelo amor de 

Deus, pode falar todas as palavras certinhas, mas não fala ‘papéis’ não.” O menino obedecia com raiva, a tromba 

virada, humilhado por fazer “serviço de menina”. Um dia Glória surpreendeu-se enormemente. Ele levantou cedo, 

arrumou a cozinha da véspera, forrou a mesa, fez o café, bebeu e foi para a escola. Milagre dos milagres, Francisco 

machinho machista, sem que ninguém mandasse, lavou pratos feito um homem que não deve explicações a 

ninguém. Glória se sentiu como um cavalo cansado ganhando um torrão de açúcar e dançou na cozinha. ” 

(PRADO, 1991, p. 34) 
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paisagem ambiental” (PRADO, 1978, p. 10). É desse compromisso inalienável com o seu lugar 

que o feminino, o feminismo se desdobra em sua obra; e dele que surgem as referências à 

enchente, à comida, à velhice, à brincadeira da criança, à formiga que tourearia se tive certeza 

que não pecava, a escola, entre tantos outros elementos que denunciam essa fidelidade ao lugar, 

essa assunção de uma poesia situada. Por isso mesmo, destaca Affonso Romano, o lugar de 

onde vem a poesia de Adélia Prado não é um lugar cósmico: é o sertão mesmo. Adélia Prado 

olha o seu lugar, olha o mundo a partir do seu lugar (p. 11), não tendo vergonha do que é seu, 

não temendo pensar a partir do seu lugar; não se envergonhando do seu cotidiano. Prova disso 

é a referência constante que faz a sua cidade Divinópolis, seja nas prosas e poemas, seja na 

entrevista que acima mencionei. Este é o lugar a partir do qual ela pensa o mundo todo; o lugar 

de onde a compreensão do existir se desdobra como um jeito de pensar a existência de todos. 

 Inequivocamente isso encontra convergência com a admiração de que fala Josef Pieper, 

do convite fenomenológico para ver o mundo apresentado por Merleau-Ponty. A ideia de um 

abalo existencial, a resistência ao cotidiano do mundo do trabalho, a ideia de um corpo que se 

torna próprio na vivência no mundo e na coexistência com os outros corpos. 

 O oitavo aspecto a destacar é que a referida fidelidade ao cotidiano se desdobra no júbilo 

com as pequenas coisas do cotidiano. (p. 11) Tal como Heráclito, que diante da perplexidade 

dos que o observavam junto ao fogão104, Adélia Prado reconhece a beleza do cotidiano e com 

ele se alegra. 

 O nono aspecto que realça o seu compromisso com o mundo é que Adélia Prado 

descobre e/ou trata, em sua obra, da mulher concreta105; assume uma eroticidade ausente na 

poesia feminina convencional. (p. 12) Entende que se trata de um afastamento da maneira 

masculina de ver o mundo (p. 12), constituindo um modo próprio de ver, como já indiquei, 

“sem pedir de empréstimo os lugares comuns da ideologia social e literária.” (p. 12) Neste jeito 

singular está conjugado o dizer, o pensar, ao modo de sentir o cotidiano. (p. 12) Isto permite 

uma compreensão da mulher, do feminino – eu diria por minha conta e risco do feminismo -, 

do erótico que livra o sexo das trapaças cotidianas que insistem em recalcar a abertura da mulher 

para outros modos de ser mulher e, em particular de viver a sexualidade. Adélia Prado apresenta 

                                                             
104 Cf. LAUAND, Luiz Jean; DOURADO, Wesley Adriano Martins. “Deuses no fogão” – o corpo na visão de 

mundo de Adélia Prado. Disponível em: http://www.hottopos.com/convenit13/55-78JeanWesley.pdf. Último 

acesso: abril de 2017, p. 60. 
105 Sobre como a mulher mesma aparece na obra de Adélia Prado em oposição às imagens femininas já consagradas 

da tradição poética. Cf. PAGOTO, Cristian; JACOMEL, Mirele Carolina Werneque. As mulheres de Minas: 

corpo e erotismo na poesia de Adélia Prado. Travessias – Educação, cultura, linguagem e arte. Ed. 03. 

Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3008. Último acesso: abril de 2017. 
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uma mulher fêmea, mas não mais envergonhada (p. 13). No poema “Com licença poética” se 

apresenta essa escrita que é “sentida” e essa referência a vergonha da mulher que ainda persiste, 

mas que reconhece a sua força para criar reinos. Diz Adélia Prado: 

 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

 - dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. (PRADO, 2012. p. 09) 

 

 A eroticidade de uma mulher não mais envergonhada, que se desdobra ampliando o seu 

jeito de ser, fica irreverentemente posta em duas prosas do livro Solte os Cachorros. Na prosa 

01, na parte final da prosa, a poeta escreve: 

 

O médico falou comigo: não coma sal se quiser viver mais. Peco, se comer 

assim mesmo? Os cemitérios da minha terra não dão vontade. Eu quero é o 

seio de Deus, quero encontrar Abraão e me insinuar junto dele, até ele perder 

o juízo e me fazer um filho que terá muitas terras e ovelhas. Emancipada eu 

não quero ser, quero ser amada, feminina, de lindas mãos e boca de fruta, 

quero um vestido longo, um vestido branco de rendas e um cabelo macio, 

quero um colchão de penas, duas escravas negras limpas e quatro amantes: um 

músico, um padre, um lavrador e um marido. Quero comer o mundo e ficar 

grávida, virar giganta com o nome de Frederica, pra se cutucar na minha 

barriga e eu fredericar coisas e filhos cor amarela e roxa, fredericar frutas, 

água fresca, as pernas abertas, parindo. Por dentro faço mel como colmeias, 

põe tua língua no meu favo hexágono.” (PRADO, 2006, p. 10) 
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 E se essas afirmações da poeta, mesmo irreverentes, poderiam indicar que ela ainda 

manteria o estereótipo de mulher parideira106, na prosa, quando trata do feminismo  ela afirma 

                                                             
106 A reflexão que segue trata do feminino na obra de Adélia Prado, em particular da ambiguidade aparente entre 

certa aceitação da relação de submissão do feminino ao masculino e da resistência às imposições masculinas 

notadas por todos os lados (p. 26 – 31). As considerações sobre o feminino surgem na esteira da reflexão sobre a 

religiosidade presente na obra da poeta que o autor chama, de modo preciso, de cotidiano sagrado. Uma vez mais 

se evidencia o cotidiano como o solo que alimenta a obra da poeta e uma experiência, uma vivência que manifesta 

na prosa e no verso um jeito de viver na unidade do sentido, tal como indiquei desde a obra de Merleau-Ponty. Tal 

como o texto que agora me refiro, outros tantos estudos no âmbito da teologia e da literatura, mesmo quando 

assumem tratar de um aspecto da obra da poeta, não conseguem fazê-lo sem, ao menos, mencionar o enredo ao 

qual se prende. Desse modo, tratar da religiosidade invoca o feminino, a morte, a sexualidade, a escola, a enchente, 

a política e as tantas dimensões do cotidiano que transformamos em temas para a filosofia e para a poesia. Cf. 

FRANCISCO, Felipe Magalhães. Jesus, poesia de Deus: o Cristo na teopoética de Adélia Prado. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Departamento de Teologia. Orientador: Prof. Dr. Manuel 

Hurtado. Belo Horizonte, 2015. Para voltar à questão de gênero, que o autor dessa dissertação trata, é adequado 

mencionar a polêmica afirmação da poeta de que o ato criativo é masculino – e não do macho ela bem o sublinha 

-, e que o papel fundamental da mulher é do serviço – que não deve ser confundido com o de escrava e submissão 

-, e que é a possibilidade mesma do masculino surgir. Essas afirmações foram feitas na entrevista que Adélia Prado 

concedeu ao Programa Roda Viva, em 1994, transcrita com o apoio da FAPESP (disponível em: 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/716/entrevistados/adelia_prado_1994.htm; último acesso: abril de 2017). 

“Sim, claro, sabia [sorri]. A pacata senhora mineira não é tão ingênua assim, não é? [risos]. Eu sabia exatamente. 

Mas é muito simples. Se você volta à entrevista, eu disse que o ato criador é masculino, [mas] ele não é um ato do 

macho, é tão simples isso, é um ato masculino, que é comum ao homem e à mulher. É isso que eu disse. O ato 

criador é masculino para mim. Quer dizer, eu não tenho uma teoria, eu não tenho um tratado filosófico sobre o 

assunto, mas é uma coisa que eu sinto, e nem sou original falando isso. Se você olha livros antigos, por exemplo, 

o próprio I Ching [um dos mais antigos livros chineses; pode ser lido como um oráculo ou como um livro de 

sabedoria], na cultura oriental você vê isso demais, porque a natureza está – não é que eu queira – dividida em 

masculino e feminino. Tudo, tudo tem um gênero. E está lá, é como uma intuição, não é um tratado filosófico, são 

tratados poéticos que dizem: o princípio criador é masculino. Então, é isso que eu estou dizendo, não é do macho, 

é masculino, que também está na mulher. Quer dizer, eu sou homem quando eu escrevo. Se eu fosse compositora, 

eu seria homem na hora em que eu estivesse compondo.” A segunda afirmação tratará do serviço: “Eu acho que a 

glória do feminino, continuo achando, é uma discussão complicada, porque mexe nos afetos, não é? Toda vez que 

você cuida disso, você não dá conta de ficar só no acadêmico ou na filosofia. Você mexe nos afetos, nas minorias 

espoliadas, aí vem tudo junto e ninguém pensa mais, começa: “Ah, um absurdo”. Mas eu acho exatamente isso. O 

feminino... assim como o ato criador é masculino, para mim, eu sinto as coisas assim, o papel do feminino é o 

papel do segundo lugar, é o do segundo, é o do serviço, do anonimato mais perfeito. É isso que para mim é o 

feminino. É a permissão para que o homem aconteça. É que, no caso, num sentido muito profundo mesmo. Sem 

isso, se nós, mulheres, aqui no caso, que somos até aparentemente, externamente mulheres, se esse feminino não 

se realizar em nós, da ordem espiritual e psicológica, o homem que está do meu lado não acontece. Porque há uma 

– como é que se fala? –, uma diluição dos papéis. Eu acredito que há um papel feminino, sim, e que é o papel do 

serviço. Agora, é muito fácil confundir o papel do serviço com escrava, doméstica etc., como confundir aquilo que 

eu disse, que o ato criador é masculino, [achando que] é macho. É a mesma confusão que se faz.” O que não 

identifico nessa argumentação é se, à semelhança do ato criativo, também o serviço, enquanto papel feminino, se 

aplica a homens e mulheres. No livro O homem da mão seca (2005b, p. 74-75) a poeta indica que o Espírito Santo 

é a forma feminina de Deus, o deus-mulher, ocasião onde indica que a bondade de Maria faz com que pareça mais 

forte que Jesus. É nesse contexto que a poeta afirma que o homem é fraco. No livro Solte os cachorros (2006, p. 

86), ao afirmar que é feminista por causa dos homens, novamente indica que o homem é fraco. Nesses dois lugares 

a fraqueza do homem é anunciada num contexto de afirmação da força do feminino: tal fraqueza do homem é a 

ausência do serviço, da disponibilidade para servir? O homem fraco o é porque o “seu” feminino não se apresenta? 

Em caso afirmativo isso é uma referência ao serviço? No livro Filandras, na prosa denominada “Análises” a ideia 

de Adélia Prado sobre o feminino está posta do mesmo modo que na entrevista mencionada. “Comia com a mão 

quando a conheci, a mulher por quem João Jeremias foi a vida inteira apaixonado. Vi depois seu único retrato de 

juventude, o mesmo penteado de avó. Acredito mesmo que nunca foi jovem, uma desiludida crônica, resumindo 

seu desconforto de existir entre os homens com o bordão que recitava nas dificuldades: ‘não servia pra ter nascido’. 

Não gostava do seu nome Diolinda e, nas infrequentes vezes em que se permitia relaxar, ria dele, confessando que 

ficaria muito satisfeita se se chamasse Nair, principalmente Maria Nair. Seu marido João Jeremias, também, nas 

poucas vezes em que ensaiou em público trata-la com carinho de marido chamando-a por Nairinha, não deu certo. 
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a força transformadora107, para o bem e para o mal, da mulher, tal como se lê no trecho da prosa 

que novamente anoto: 

 

Como eu ia dizendo, homem é fraco e mulher é forte, fortíssima. Move os 

dedos do pé, ele diz: meu amor. Move os lábios, ele diz: casa comigo. Move 

o que está fadado a mover-se, ele diz: pede o que quiseres. Se a gente for 

doida, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Se for santa, não 

pede nada e vai transformando o mundo devagarinho, passando trator, 

destocando, arando, semeando. Depois haja celeiro, haja lugar pra tanta flor e 

fruto. (2006, p. 86) 

                                                             
Ficou muito enfurecida, pondo em ridículo a paixão dele, que se recolheu e nunca mais ousou, com o que as 

psicologias não concordam. Devia ter batido nela, ou a porta, gritado, sei lá. A Diola, na minha soberba opinião, 

precisava de um marido mais avultado, a bem da verdade, um toureador que amansasse a leoa. Mulher, mansa ou 

brava, quer marido firme. Marido tem que proibir alguma coisa, nem que seja do tipo: ‘quero minha correia 

dependurada neste prego e ninguém me tire ela daqui.’ Porque senão as mulheres ficam muito infelizes e começam 

a ter maus pensamentos de querer ficar viúvas, de sumir no mundo, de dar os filhos pra avó criar, essas coisas. 

Natureza de mulher é de obedecer, de admirar, de servir, natureza de formiga, de abelha operária e gata no borralho, 

senão, meu deus, não sobra espaço pra ela virar cinderela. Até a princesa da Inglaterra, que Deus a tenha, arranjou 

o que fazer nas creches do mundo, não aguentava mais. Serviço nunca faltou pra Diola, aliás o que mais teve foi 

serviço, serviço e nervosia. Tinha a moda de falar sozinha, teria dado excelente madre superiora, ótima Joana 

d’Arc, Maria Bonita com grande vocação blasfema, uma santa e tanto, ou uma pecadora pública. No entanto, 

consumiu-se tolhida, ih... Disse no começo que as mulheres precisam de limite e agora vejo que ele atrapalhou a 

Diola e a mim? Bem, já me achei, Diola foi tolhida pela ausência de autoridade do Jeremias, pois ele não a 

contrariava em nada, o que é mesmo insuportável. E eu? Teodoro já me fez desaparecer de medo dele uma vez, 

uma não, duas. A bem da verdade, três. E chega, não quero saber de outra. Foi surra não, a comparação que me 

vem é como se um leão estivesse comendo e eu botasse a mão no cocho dele, só o rosnado me deixou sem fala! 

Sorte minha. Outro dia falei com o Teodoro: como será que o seu pai deu conta de sua mãe? Mole pra ele, Teodoro 

falou, a mãe nunca deu conta de exasperar o pai. Quando ela chegava no limite, ele pegava no braço dela com 

aquela mão enorme, levava até à porta da rua e falava: escuta Nairinha, obrigada você não fica comigo não. Você 

é livre. Impressionante, na hora da maior raiva dele, ele chama ela de Nairinha, sem desprezo, com todo respeito 

e paciência. Funcionava igual bomba atômica. Eu não sabia que João Jeremias, meu sogro, também tinha um prego 

onde pendurava a correia. A Diola me enganou bonito. Acreditei que a nervosia dela era culpa do Jeremias, um 

craque.” (2001, p. 63-65) 
107 É adequado recordar, a aproximação feita no início dessa reflexão, da obra de Adélia Prado, em particular dos 

três elementos que julgam fundamentais para o poeta – Deus, sexo e a morte -, com o profundo abalo existencial 

de que fala Pieper como força para nos tirar do mundo da utilidade, do reino na necessidade, do mundo cotidiano 

do trabalho. Esses elementos fundamentais, que a poetisa anuncia na entrevista a que já me referi, estão postas no 

poema “O modo poético”: 

 

Pode-se compreender de novo 

que esteve tudo certo, o tempo todo 

e dizer sem soberba ou horror: 

é em sexo, morte e Deus 

que eu penso invariavelmente todo dia.” (2012, p. 79) 

 

Com isso quero afastar qualquer possibilidade de se imaginar que se reduz a força da mulher a sua sexualidade, 

no sentido preconceituoso de que a mulher exerce a sua força com o ato sexual restrito. Trata-se de afirmar a 

sexualidade, a afetividade como uma das forças transformadoras dos seres humanos e que, seguramente, o 

feminino maneja com uma sabedoria e inteligência que o masculino deveria compreender para reinventar-se. O 

caráter transgressor da obra de Adélia Prado, seja em relação às reflexões sobre gênero, feminismo e sexualidade, 

seja sobre a religião estão postos, também, no texto que segue. Cf. BOEHLER, Genilma. Poesia, teologia e 

gênero: Adélia Prado e Marcela Althaus-Reid em diálogo. Educação & Linguagem, ANO 11 N. 18 107-122, 

JUL.- DEZ. 2008. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/EL/article/view/109/119. Último acesso: abril de 2017. 
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 A sexualidade da mulher na obra de Adélia Prado se desdobra em ousados rumos, mas 

que, de algum modo, reivindicam a liberdade humana também para a mulher. No livro Os 

componentes da banda a poeta fala da paixão de uma mulher casada108 por outro homem numa 

conversa com o padre que arremata dizendo: é o amor, e o amor vem de Deus. Em que pese 

que a paixão não parece ter sido vivida de fato, ela não foi encarada como um problema, como 

um pecado, embora na fala do padre se identifique algum impedimento para a paixão sentida: 

dormir junto não pode.... E mesmo que se possa argumentar que aquilo que sente a mulher passa 

pelo juízo masculino do padre, ainda assim permanece uma maneira singular reconhecer as 

paixões das mulheres como algo bom. Vem de Deus! 

 

Beta suspirava por Ramon, por isso não me perdoava. Mais oito dias fiquei 

naquela doçura de inferno, papai me dando fortificantes e eu só beliscando na 

comida, ou repetindo três vezes o prato cheio, por causa de Ramon. Pulchra 

falou, sem malícia de Beta: ‘o homem se apaixonou por você, Violeta.’ Vê lá, 

eu disse sem trair-me. ‘Apaixonou sim, a Paula disse, mas avisou pra ele que 

você é muito católica e nunquinhas que vai largar o marido por conta dele, 

mas ele não quer saber. Eh, Violeta, todo mundo doido com o homem e você 

pesca ele na moleza.’ Pulchra estava muito orgulhosa, era muito criança. Não 

sei dizer exatamente como a inocência de Pulchra me fez tomar ali mesmo a 

decisão de voltar pra Lísias. Desenhei muito naqueles dias e sempre peixes, 

peixes ruivos, como se de dentro deles saísse uma luz. Peixes, peixes. A 

sofreguidão da conversa de Pulchra não me saía do ouvido: ‘a Paula disse que 

no bar ele subiu na cadeira e ficou gritando: Violeta, Violeta, ah, minha 

paixão!’ Não fosse padre Longuinhos não teria suportado a morte de Lísias 

com aquele segredo no coração: - Com que então você desenha peixes? Como 

é mesmo o nome dele? – Eu dizia Ramon. – Como? – Ramon. Como é mesmo? 

– Ramon, Ramon eu falava e o padre Longuinhos gargalhava. Me sentia 

ridícula e má. Rafael crescendo na minha barriga, Lísias trabalhando pra me 

sustentar e eu às duas horas da tarde conversando em Ramon com o padre 

Longuinhos: ‘não se poupe de nenhuma fantasia, está ouvindo? Nenhuma, 

pode pensar no seu – como é mesmo o nome dele? -, pois é, pode pensar no 

seu Ramonzito. Olha o céu, filha, sol, estrela, lua, o que arde e brilha é puro 

amor. Amor é bom? Eu dizia, é sim, padre Longuinhos. – E o que é bom vem 

de onde? – De Deus. – Então ame. – Porque dormir junto não pode? Nunca 

pensei em deixar Lísias, em dormir junto com ninguém, nem com Ramon, 

meu poderoso instinto me guiava, mas aquele era o jeito humano de perguntar 

as coisas. – Porque esfacela – respondeu tranquilo – porque quebra, porque 

fragmenta, Violeta. Ou você não gosta mais do Lísias? – Gosto. – Então é 

amor a mais, tranquilizou-me: ‘não é preciso contar nada a seu marido agora. 

Vocês têm muito tempo.’ Posso continuar desenhando peixes? Perguntei 

aquilo sem nenhuma lógica e o bruxo entendeu: ‘pode, pode sim, desenhe o 

                                                             
108 Nesse livro a personagem Violeta, a professora, confessa amor, paixão por diferentes homens e parece ter se 

casado mais de uma vez. O que é curioso que isso não é apresentado de modo negativo e nem ela parece sofrer por 

conta das singularidades dos amores vividos e que, de algum modo, permanecem vivos. 
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quanto quiser.’ Lísias nunca notou o peixe ruivo saltando de jardins, de pedras, 

de torneiras, do prato, de pequenos remansos, corredeiras. Dizia: ‘você é meio 

artista, mulher’. Não me entendia mas guardava tudo cuidadosamente numa 

pasta de couro. Me amava, me deixava sonhar. (1992, p. 46-47) 

 

E padre Longuinhos afirma, sobre os sentimentos de Violeta: “você não é promíscua, Violeta, 

é abundante só” (p. 49). 

 Mais adiante, no mesmo livro, a poeta volta a tratar da sexualidade, mas para indicar o 

desejo como obra divina como é obra divina o cú da galinha. “Deus não me fez até a cintura 

pro diabo fazer o resto. Ou tudo é bento ou nada é bento. Cora diz: ‘o corpo vale ou não vale.’” 

(p. 48) 

 O fato a destacar é que, ela trata de uma feminilidade vivida, de uma mulher concreta, 

tal como o faz com todos os outros temas do cotidiano que aparecem em seus versos e prosas. 

 O décimo aspecto, de algum modo já indicado, é que Adélia Prado é uma poeta que tem 

família (PRADO, 1978, p. 13). Para dizer de outro modo: é uma poeta onde o cotidiano é o 

tema e a fonte de sua própria poesia e não os grandes temas que, ofuscando o singular, o 

ordinário, o cotidiano, apresentam-se como des-família, homem-ilha (p. 13). Affonso Romano, 

impactado pela poesia de Adélia Prado pergunta à poesia brasileira de sua época: onde está a 

família dos poetas, a casa, a mulher, o marido? Destaca que eram muitas as referências às 

noivas, aos noivos, amantes, mas se pergunta onde estava a casa, o amor, portanto, a vivência 

concreta onde o encontro dos amantes tem sentido (p. 13). 

 O décimo primeiro aspecto, também já esboçado anteriormente, é que a obra de Adélia 

Prado não é um elogio do concreto em detrimento de qualquer mistério, metafísica ou 
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imaginação, mas se coloca entre o místico109 e o natural110 (p. 14). À semelhança das 

considerações de Merleau-Ponty sobre o mundo e o corpo, não há recusa do pensar, da reflexão, 

mas uma assunção de que eles são sempre situados, encarnados, intencionais, voltados para o 

mundo, vinculados a um cotidiano. “Os místicos são pessoas normais, corriqueiras até, 

costumam ser uns pândegos” (2007b, p. 17) escreve Adélia Prado no livro O homem da mão 

seca. 

 O décimo segundo aspecto é que a obra de Adélia Prado revela uma alegria de estar viva 

que, seguramente, é a mesma alegria de viver a que se refere Paulo Freire quando apresenta as 

suas considerações sobre uma experiência de ensinar e aprender que se constitua em benefício 

da autonomia.111 No poema já mencionado “Com licença poética” Adélia Prado se refere à 

vontade de alegria como algo imbricado no seu existir desde sempre: “sua raiz vai ao meu mil 

avô”. (PRADO, 2012, p. 09) Viver não é um peso; a experiência do corpo, mesmo com suas 

dores, desejos, dilemas não é um problema. Por isso, defende Affonso Romano, Adélia Prado 

dessacraliza o corpo (PRADO, 1978, p. 14). E a alegria de viver se dá no modo de experimentar 

as coisas do cotidiano. No livro Cacos para um vitral Glória recebe um telefonema de João que 

                                                             
109 O texto que segue trata da mística na obra de Adélia Prado. É curioso, todavia, que o autor, antes de tratar da 

produção da poeta, se ocupa tratar o que é a mística e o faz vinculando-o com a experiência, com isso antecipando 

o sentido da mística na poesia e prosa da poeta mineira. Outro elemento a destacar é que o elemento religioso 

presente na literatura, em particular na produção de Adélia Prado, seria uma evidência da religiosidade impregnada 

na cultura, na vida ordinária das pessoas. Com isso, se tem mais um modo de afirmar a devoção de Adélia Prado 

ao cotidiano, mas sobretudo, ao reconhecimento de que é a vivência mesmo nossa de cada dia o alimento do poeta, 

do filósofo e, como espero mostrar, do educador. Cf. COSTA JÚNIOR. Josias da. Religião e literatura na 

poética mística de Adélia Prado. Horizonte, Belo Horizonte, v. 10, n. 25, p. 120-135, jan./mar. 2012. Disponível 

em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2012v10n25p120/3541. Último 

acesso: abril de 2017. Essa mística decorrente de uma vivência, essa experiência religiosa encarnada, sem distância 

do mundo, que se configura como uma religiosidade existencial, carnal é tratada de modo explícito no texto que 

segue e trata da mais recente obra da poeta “Miserere”, lançado em 2013. Cf. CARDEAL, Rafaela. O olhar 

sacramental na poesia de Adélia Prado. Revista Versalete, Curitiba, Vol. 3, nº 4, jan.-jun. 2015. Disponível em: 

http://www.revistaversalete.ufpr.br/edicoes/vol3-04/378RafaelaCardeal.pdf. Último acesso: abril de 2017. 
110 A relação entre o natural e o religioso ou, como se evidencia no trecho da prosa mencionada anteriormente, 

entre o religioso e o erótico está presente de modo acentuado na obra de Adélia Prado. O texto que segue faz uma 

análise literária da obra de Adélia Prado e, a partir de alguns poemas de suas obras, mostra esta relação entre a 

religiosidade e a eroticidade. Por se tratar de uma análise de caráter mais técnico, parece escapar a autora que se 

há tensão ou relação entre esses elementos nas prosas e versos de Adélia Prado isto se deve ao fato de que na 

vivência mesma do cotidiano tais tensões e relações são experimentadas, são enredadas pelos homens e mulheres 

no modo cotidiano de lidar com os desejos, os medos e a fé, os dogmas religiosos. Cf. RIBEIRO. Ana Gabriela 

Antunes. Poesia em carne, sangue e esperma: erotismo e religiosidade na lírica de Adélia Prado . Estação 

Literária Vagão-volume 2 (2008) – 1-12. Disponível em: http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL2Art11.pdf. 

Último acesso: abril de 2017. Tratando da mesma relação há o texto que segue. Destaque-se a imprecisa afirmação 

de que o cotidiano na obra de Adélia Prado é uma “temática” e a referência parcial ao texto de Carlos Drummond 

de Andrade feito para apresentar Adélia Prado. Tal como o faz Affonso Romano, Drummond elogia o cotidiano 

presente na obra da poeta: a casa, a linha do trem, ao lado do qual nasceu, entre outros elementos. Cf. BRITO, 

Ênio José da Costa. Erotismo e misticismo na poesia de Adélia Prado. Revista de Estudos da Religião – REVER. 

Disponível em: http://www.pucsp.br/rever/relatori/brito01.htm#footnote2texto. Último acesso: abril de 2017. 
111 Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1998, p. 160 161. 
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está em Belo Horizonte onde teria achado a salvação: um creme para rugas receitado por 

cirurgião plástico. 

 

Glória olhou-se no espelho e pensou: bem é possível. Uma notícia daquelas 

deixava-a animadíssima. “Por que a senhora tá tão alegre, mãe?” – “Eu?” É 

porque a vida é boa e um dia todo mundo vai ficar junto no céu, só 

aproveitando. Cantou entusiasmada: 

 

A minha alma tem sede de Deus 

Pelo Deus vivo suspira com ardor 

Quando irei ao encontro de Deus 

E verei tua face Senhor. 

 

Glória cantava alto, com gosto. Gabriel passou por ela picando as vagens na 

cozinha e deu-lhe um tapa nas ancas: é por causa de ontem que você está tão 

alegrinha? Ela disse é. E não mentia. Estava alegre por causa de tudo. 

(PRADO, 1991, p. 14) 

 

Alegria que se vive no jogo, tal como é a vida: 

 

Eu me regozijava vendo papai rir escondido de vovô: ‘compadre Almano fica 

botina de perder.’ Mamãe arriscava demonstrar uma alegriazinha, aprovando 

papai e minha felicidade era completa. Para ele, jogo era pra ser feliz, igual a 

vida. (PRADO, 1992, p. 18) 

 

Alegria que precisa ser desfrutada na celebração das coisas do cotidiano, das coisas do mundo: 

 

Não chupo mais uma bala sem pagar um dízimo de tristeza. Claro que está 

tudo errado, qualquer sacristão bobo sabe disso, menos eu que não atino com 

a forma de gozar dos frutos da terra, criados por Deus para todos comerem em 

perfeita alegria, eu inclusive. (1992, p. 21-22) 

 

 Por fim, o décimo terceiro aspecto a destacar no prefácio feito para o livro O coração 

disparado é que este – o livro - é “cotidiano”, diria, uma encarnação do cotidiano; nele “não 

tem o pecado da mentira, não tem o pecado da tristeza” (1978, p. 14) decorrente da negação do 

que se vive, da resistência ao que se sente. 

 Tudo isso para indicar: a obra de Adélia Prado é uma devoção ao cotidiano; uma tácita 

assunção dele, uma vivência das tensões, das ambiguidades do dia a dia, das alegrias da 
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ordinária experiência da festa, da brincadeira, da sexualidade, da religiosidade, da alimentação, 

do jejum, da fome, da miséria, da política, enfim, do cotidiano. 

 Na sequência percorrerei diferentes obras da poeta numa tentativa de apontar para esse 

cotidiano a que me referi e caracteriza a interpretação que se faz dos poemas e prosas de Adélia 

Prado. Sublinho: isso serve como exercício para ilustrar, pois, não há um poema, não há uma 

prosa que possa escapar dessa inegociável relação com o mundo, com o cotidiano. Mesmo o 

procedimento que aqui adotarei de privilegiar mencionar – mas, não apenas - os poemas e 

prosas onde a palavra “mundo” aparece será suficiente para mostrar plenamente como o 

cotidiano se apresenta. Ele está lá, mesmo quando não é anunciado. As vivências do mundo 

sustentam o enredo das prosas e poemas, mesmo quando uma referência direta ao cotidiano não 

aparece. 

 Dois poemas postos em sequência: “Módulo de Verão” e “Leitura”, do livro Bagagem, 

tratam da vida e da esperança. No primeiro é o canto insistente da cigarra que alimenta a 

esperança de viver.  

 

As cigarras começaram de novo, brutas e brutas. 

Nem um pouco delicadas as cigarras são. 

Esguicham atarraxadas nos troncos 

o vidro moído de seus peitos, todo ele 

- chamado canto – cinzento-seco, garra 

de pelo e arame, um áspero metal. 

As cigarras têm cabeça de noiva,  

as asas como véu, translúcidas. 

As cigarras têm o que fazer, 

têm olhos perdoáveis. 

Quem não quis junto deles uma agulha? 

- Filhinho meu, vem comer, 

ó meu amor, vem dormir. 

Que noite tão clara e quente, 

ó vida tão breve e boa! 

A cigarra atrela as patas 

é no meu coração. 

O que ela fica gritando eu não entendo, 

sei que é pura esperança. (2012, p. 16) 

 

 No segundo, as recordações de um quintal, talvez um sonho que recorda do pai, 

apresenta o sentimento de que a vida se refaz, de que mesmo aquilo que parece fenecer se 

inscreve no fluxo do viver: aduba. 
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Era um quintal ensombrado, murado alto de pedras. 

As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca vermelha 

de escuríssimo vinho, o gosto caprichado das coisas 

fora do seu tempo desejas. 

Ao longo do mundo eram talhas de barro. 

Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo 

que lá fora o mundo havia parado de calor. 

Depois encontrei meu pai, que me fez festa 

e não estava doente e nem tinha morrido, por isso, ria, 

os lábios de novo e a cara circulados de sangue, 

caçava o que fazer pra gastar sua alegria: 

onde está meu formão, minha vara de pescar, 

cadê minha binga, meu vidro de café? 

Eu sempre sonho que uma coisa gera, 

nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera. (2012, p. 17) 

 

 Na parte inicial do poema “Páscoa” a velhice é dita como um modo seja de lidar com a 

temperatura, seja do cachorro se deitar; ela é vista como um dia divido em três partes 

reservando-se a última parte dela, talvez, à semelhança da própria vida, para chorar. A velhice 

é compreendida na relação com os outros que aconselham fazer isso ou aquilo. A velhice dita 

como a coragem de se mostrar para um retrato. 

 

Velhice 

é um modo de sentir frio que me assalta 

e uma certa acidez. 

O modo de um cachorro enrodilhar-se 

quando a casa se apaga e as pessoas se deitam. 

Divido o dia em três partes: 

a primeira pra olhar retratos, 

a segunda pra olhar espelhos, 

a última e maior delas, pra chorar. 

Eu, que fui loura e lírica, 

não estou pictural. 

Peço a Deus, 

em socorro de minha fraqueza, 

abrevie esses dias e me conceda um rosto 

de velha mãe cansada, de avó boa, 

não me importo. Aspiro mesmo 

com impaciência e dor. 

Porque sempre há quem diga 

no meio da minha alegria: 

‘põe agasalho’ 

‘tens coragem?’ 

‘por que não vais de óculos?’ 

Mesmo rosa sequíssima e seu perfume de pó, 

quero o que desse modo é doce, 
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o que de mim diga: assim é. 

Pra eu parar de temer e posar pra um retrato, 

ganhar uma poesia em pergaminho. (2012, p. 28) 

 

 No poema “Clareira”, Adélia Prado parece apontar para a convivência como um valor, 

mas se pergunta se esse seu desejo é uma vivência ou uma invenção. Seguramente, as duas 

coisas, especialmente quando, na sequência indica o seu gosto pela metafísica, pela imaginação 

talvez, para depois voltar ao mundo e bordar ponto cruz; ou ainda quando afirma que o rumo 

do mundo está na sua opinião, na intuição, no modo mesmo como o imaginamos. 

 

Seria tão bom, como já foi, 

as comadres se visitarem nos domingos. 

Os compadres fiquem na sala, cordiosos, 

pitando e rapando a goela. Os meninos, 

farejando e mijando com os cachorros. 

Houve esta vida ou inventei? 

Eu gosto de metafísica, só pra depois 

pegar meu bastidor e bordar ponto de cruz, 

falar as falas certas: a de Lurdes se casou, 

a das Dores se forma, a vaca fez, aconteceu, 

as santas missões vêm aí, vigiai e orai 

que a vida é breve. 

Agora que o destino do mundo pende do meu palpite, 

quero um casal de compadres, molécula de sanidade, 

pra eu sobreviver. (2012, p. 35) 

 

 Cabe ainda indicar que a condição salutar de viver decorre da convivência com o outro 

no mundo, falando da vaca, das outras pessoas e suas decisões, dos meninos que mijam com os 

cachorros. E a brevidade do viver convida a essa convivência, a orar, mas a vigiar, a espiar o 

viver. 

 No poema “Para comer depois” (2012, p. 43) o domingo é reconhecido pelos sons, pelo 

movimento das pessoas, por aquilo que realizam. Mais do que isso, o domingo que se reconhece 

no cotidiano, na convivência, na brincadeira, precisará ser invocado quando o “progresso” 

roubar o lugar da convivência, da contemplação da vida simples. É adequado destacar, ainda, 

que a referência ao domingo se apresenta como um elogio ao tempo do descanso, da 

convivência, de ficar à sombra se deleitando com a vida, como um valor que precisa ser 

preservado em resistência ao tempo do progresso tecno-ilógico, aquele mundo do cotidiano do 

trabalho de que trata Pieper. 
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 Em convergência com a afirmação de que o mundo pende do palpite, cabe aqui retomar 

o poema “Momento” (2012, p. 46), já mencionado quando tratei do corpo. Nele a poeta fala do 

mundo como sendo sempre pra mim, ou seja, de um modo que se organiza a partir do modo 

como o sinto. É evidente a relação com as noções de mundo dos filósofos que anteriormente 

mencionamos. O mundo como constituição humana e como suporte dos acontecimentos ou 

como, afirma Merleau-Ponty, como espetáculo, é o que também se intui do poema. A alegria 

que se sente, o modo como se sente o latido do cachorro, o céu, as estrelas, constrói o mundo, 

um modo de viver no mundo. Enquanto a gente sente de um certo jeito o mundo se mantem de 

um certo modo, as coisas, em seu lugar, adquirem um sentido no cenário da vivência no mundo. 

 No poema “Reza para as quatro almas de Fernando Pessoa”, Adélia Prado aponta para 

um jeito de organizar as coisas, o mundo que revela um modo de ser dos homens e mulheres. 

Indica, ainda que o viver que acaba, posto que todos morremos, convida a celebrar a nossa 

capacidade de criar mundos, o nosso poder sobre os bois. 

 

Da belíssima “Ode à noite antiga” 

resulta que eu entendo, limpo de esforço 

e vaidade, se nos fosse possível: 

da oração verdadeira nasce a força. 

Ninguém se cansa de bondade e avencas. 

Os rebanhos guardados guardam o homem. 

Todos que estamos vivos morreremos. 

Não é para entender que nós pensamos, 

é para sermos perdoados. 

Pai nosso, criador da noite, do sonho, 

do meu poder sobre os bois, 

eis-me, eis-me. (2012, p. 52) 

 

 É curiosa a maneira da poeta indicar que o nosso pensar não é para a decifração, para 

esquadrinhar o que está diante dos olhos, mas para ampliar o modo de viver, a coexistência de 

que fala Merleau-Ponty. Pensamos para ser perdoados e, com isso, reencontrarmos a paz e o 

modo de bem viver junto. 

 O poema “Anunciação ao poeta”, que também poderia ser chamado de anunciação ao 

filósofo, ao educador, parece apontar para a impossibilidade de escapar do cotidiano; ele sempre 

no atingirá e a ele sempre voltaremos para saciar a nossa fome de viver. Até o jeito do corpo, a 

forma das mãos, concorrerá nesse jeito da gente ser no mundo. 
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Ave, ávido. 

Ave, fome incansável e boca enorme, 

come. 

Da parte do Altíssimo te concedo 

que não descansarás e tudo te ferirá de morte: 

o lixo, a catedral e a forma das mãos. 

Ave, cheio de dor. (2012, p. 68) 

 

 “Anímico” é um poema elogioso da vida ordinária, das coisas simples do cotidiano lugar 

onde está a essência mesma do viver, onde “animamos”, ressignificamos o que fazemos e o 

jeito como habitamos. 

 

Nasceu no meu jardim um pé de mato 

que dá flor amarela. 

Toda manhã vou lá pra escutar a zoeira 

da insetaria na festa. 

Tem zoado de todo jeito: 

tem do grosso, do fino, de aprendiz e de mestre. 

É pata, é asa, é boca, é bico, 

é grão de poeira e pólen na fogueira do sol. 

Parece que a arvorinha conversa. (2012, p. 69) 

 

 O poema “Duas maneiras” (2012, p. 72) mostra, tal como indiquei anteriormente, dois 

modos de compreender o sagrado. O primeiro modo provoca o medo, o pesadelo que paralisa, 

que requer que o outro nos socorra. O segundo modo pensa na vida, no cotidiano, nas pessoas 

para compreender deus de modo afetivo, terno. E é exatamente nessa experiência afetiva com 

o sagrado – pego Sua barba branca -, que é possível pegar o mundo, perceber o mundo como 

algo que a gente joga um pro outro numa vivência que procura a festa, a alegria. 

 Da mesma maneira que enquanto se está alegre o bule que ali está é significativamente 

acolhido, quando se está sofrendo dos nervos a relação com o mundo se configura de outros 

modos, o jeito de senti-lo e organizar a nossa presença nele e a convivência com os outros 

assume outros sentidos. É o que desprende do poema “Cabeça”. Note-se, também, a crítica 

explícita a uma vivência religiosa que entende a fé como algo que está lá em cima e, portanto, 

recusa a religiosidade encarnada que já mencionei anteriormente. 

 

Quando eu sofria dos nervos, 

não passava debaixo de fio elétrico, 

tinha medo de chuva, de relâmpio, 
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nojo de certos bichos que eu não falo 

pra não ter de lavar minha boca com cinza. 

Qualquer casca de fruta eu apanhava. 

Hoje, que sarei, tenho uma vida e tanto: 

já seguro nos fios com a chave desligada 

e lembrei de arrumar pra mim esta capa de plástico, 

dia e noite eu não tiro, até durmo com ela. 

Caso chova, tenho trabalho nenhum. 

Casca, mesmo sendo de banana ou de manga, 

eu não intervo, quem quiser que se cuide. 

Abastam as placas de ATENÇÃO! que eu escrevo 

e ponho perto. Um bispo, quando tem zelo 

apostólico, é uma coisa charmosa. 

Não canso de explicar isso pro pastor 

da minha diocese, mas ele não entende 

e fica falando: ‘minha filha, minha filha’, 

ele pensa que é Woman’s Lib, pensa 

que a fé tá lá em cima e cá em baixo 

é mau gosto só. É ruim, é ruim, 

ninguém entende. Gritava até parar, 

quando eu sofria dos nervos. (2012, p. 73) 

 

 O poema “Tabaréu” parece indicar que universal é o gesto das pessoas se reunirem ao 

redor do que tem sentido para o seu viver. O que escova o pensamento, o que organiza o 

entendimento do viver não é a filosofia, mas a vivência mesma, essa na qual pedimos e 

desejamos bom parto, moço bom pra casar. Esse poema confirma a afirmação de que Adélia 

Prado é mulher do povo. A convivência com as pessoas é lugar de entendimento, onde o 

pensamento de fato se escova. 

 

Vira e mexe eu penso é numa toada só. 

Fiz curso de filosofia pra escovar o pensamento, 

não valeu. O mais universal a que chego 

é a recepção de Nossa Senhora de Fátima 

em Santo Antônio do Monte. 

Duas mil pessoas com velas louvando Maria 

num oco escuro, pedindo bom parto. 

moço de bom gênio pra casar, 

boa hora pra nascer e morrer. 

O cheiro do povo espiritado, 

isso eu entendo sem desatino. 

Porque, mercê de Deus, o poder que eu tenho 

é de fazer poesia, quando ela insiste feito 

água no fundo da mina, levantando morrinho de areia. 

É quando clareia e refresca, abre sol, chove, 

conforme necessidades. 

Às vezes dá até de escurecer de repente 

com trovoada e raio. Não desaponta nunca. 
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É feito sol. 

Feito amor divino. (2012, p. 78) 

 

 O poema “O modo poético” é o lugar onde se lê os três elementos fundamentais para o 

trabalho do poeta, segundo Adélia Prado, e que já indiquei anteriormente. Nesse poema, 

novamente, a convivência inevitável no cotidiano, na fila onde se bate papo e cabo de 

sombrinha (2012, p. 79) é a possibilidade de dar novo sentido ao viver, de se recompor a alegria 

de viver. Na parte final a poeta assim escreve: 

 

Quando tudo se recompõe, 

é saltitantes que nos vamos 

cuidar de horta e gaiola. 

A mala, a cuia, o chapéu 

enchem o nosso coração 

como uns amados brinquedos reencontrados. 

Muito maior que a morte é a vida. (2012, p. 79) 

 

 A curiosa expressão “é saltitantes que nos vamos cuidar” apontaria para esse movimento 

de existir que, repleto de sentido, se revela quando cuidamos de dar ao mundo uma feição 

humana. De modo mais preciso: a redescoberta do sentido – quando tudo se recompõe -, 

reorganiza-nos enquanto cuidamos do mundo ou reorganiza-nos na nossa arrumação do 

cotidiano. Portanto, na vivência cotidiana vamos encontrando e reencontrando os cenários 

significativos que permitem escapar do cotidiano e cair nele novamente, mas agora numa outra 

composição que nos faz voltar, alegres para as coisas de antes como criança que reencontra 

brinquedos. 

 O livro de poemas Bagagem é dividido em cinco partes. O segundo, denominado “um 

jeito e amor” reúne poesia onde o tema predominante é o amor. Na maior parte delas o amor se 

relaciona à esperança, à sedução, a alegria, à sexualidade entre outros aspectos. O penúltimo, 

“Canção de amor”, embora também mencione a alegria, medita sobre o amor desde a tristeza, 

a dor da doença. E o que se destaca é o pedido para que se possa chorar, para que se possa viver 

a tristeza, também como uma dimensão da vivência cotidiana. Vou arrumar a camisa, mas me 

deixa chorar. Adélia Prado, na entrevista de 2014, já mencionada anteriormente, indica que o 

sofrimento é algo que todos partilhamos. Não há quem não sofra e isso faz parte da nossa 

vivência cotidiana, bem como, o esforço que fazemos para superar a tristeza. Assim, tal como 

defende Merleau-Ponty, sentimos o mundo, mas sentimos o mundo na coexistência com os 
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outros corpos. E o respeito ao modo como sentimos o mundo parece se apresentar, no poema, 

como uma forma de resistir àquele cotidiano da necessidade que a tudo atropela. 

 

Veio o câncer no fígado, veio o homem 

pulando da cama no chão e andando 

de gatinhas, gritando: ‘me deixa, gente, 

me deixa’, tanta era sua dor sem remédio. 

Veio a morte e nesta hora H, a camisa sem botão. 

Eu supliquei: eu prego, gente, eu prego, 

mas, espera, deixa eu chorar primeiro. 

Ah, disseram Marta e Maria, se estivésseis aqui, 

nosso irmão não teria morrido. Espera, disse Jesus, 

deixa eu chorar primeiro. 

Então se pode chorar? Eu posso então? 

Se me perguntassem agora da alegria da vida, 

eu só tinha a lembrança de uma flor miudinha. 

Pode não ser só isso, hoje estou muito triste, 

o que digo, desdigo. Mas a Palavra de Deus 

é a verdade. Por isso esta canção tem o nome que tem. (2012, p. 100) 

 

 O último poema dessa parte parece indicar que amamos as pessoas como amamos o 

mundo, as coisas do mundo. Para ser mais preciso: a experiência de amar dos homens e 

mulheres é expressão de um amor mais amplo pelo viver, pelo mundo. Trata-se de reconhecer 

que a ligação existencial e significativa que temos com o mundo, de algum modo, é a mesma 

ligação que amorosamente reúne os homens e mulheres. Isso é ampliação do que já indiquei 

sobre o corpo próprio e a afetividade ou sexualidade, tal como a concebe Merleau-Ponty. Ela é 

a afirmação do outro, mas também, o reconhecimento da presença do outro num mundo que o 

corpo ama porque compõe o cenário significativo do seu existir, do seu riso, da sua alegria, do 

prazer com os outros corpos. Amo o outro, mas amo o mundo que sustenta, enfeita e enfeixa 

de sentido a vivência com os outros corpos. Amo a existência objetiva do outro no mundo. No 

mesmo poema reaparece o que já se indicou sobre o sentido: a experiência do corpo próprio no 

mundo não é o testemunho da regência das causas ou de necessidades determinantes, mas de 

um corpo que envolve a sua condição objetiva de ser, de sentido. O amor é uma dessas 

expressões de sentido que se desdobram seja na direção do outro, seja na direção do mundo. O 

amor por esse homem faz amar até barata, o piolho. A relação afetiva, que é convite ao outro, 

é também afirmação do envolvimento significativo do corpo com o mundo. 

 

Eu te amo, homem, hoje como 
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Toda vida quis e não sabia, 

eu que já amava de extremoso amor 

o peixe, a mala velha, o papel de seda e os riscos 

de bordado, onde tem 

o desenho cômico de um peixe – os 

lábios carnudos como os de uma negra. 

Divago, quando o que quero é só dizer 

te amo. Teço as curvas, as mistas 

e as quebradas, industriosa como abelha, 

alegrinha como florinha amarela, desejando 

as finuras, violoncelo, violino, menestrel 

e fazendo o que sei, o ouvido no teu peito 

para escutar o que bate. Eu te amo, homem, amo 

o teu coração, o que é, a carne de que é feito, 

amo sua matéria, fauna, flora, 

seu poder de perecer, as aparas de tuas unhas 

perdidas nas casas que habitamos, os fios 

de tua barba. Esmero. Pego tua mão, me afasto, viajo 

pra ter saudade, me calo, falo em latim pra requintar meu gosto: 

“Dize-me, ó amado da minha alma, onde apascentas 

o teu gado, onde repousa ao meio-dia, para que eu não 

ande vagueando atrás dos rebanhos de teus companheiros”. 

Aprendo. Te aprendo, homem. O que a memória ama 

fica eterno. Te amo com a memória, imperecível. 

Te alinho junto das coisas que falam 

uma coisa só: Deus é amor. Você me espicaça como 

o desenho do peixe da guarnição de cozinha, você me guarnece 

tira de mim o ar desnudo, me faz bonita 

de olhar-me, me dá uma tarefa, me emprega, 

me dá um filho, comida, enche minha mãos. 

Eu te amo, homem, exatamente como amo o que 

acontece quando escuto oboé. Meu coração vai desdobrando 

os panos, se alargando aquecido, dando 

a volta ao mundo, estalando os dedos pra pessoa e bicho. 

Amo até a barata, quando descubro que assim te amo, 

o que não queria dizer amo também, o piolho. Assim,  

te amo do modo mais natural, vero-romântico, 

homem meu, particular homem universal. 

Tudo que não é mulher está em ti, maravilha. 

Como grande senhora vou te amar, os alvos linhos, 

a luz na cabeceira, o abajur de prata; 

como criada ama, vou te amar, o delicioso amor: 

com água tépida, toalha seca e sabonete cheiroso, 

me abaixo e lavo teus pés, o dorso e a planta deles 

eu beijo. (2012, p. 101-102) 

 

 Merece destaque, também, a expressão “homem meu, particular homem universal” na 

medida que permite aproximação com as afirmações dos filósofos que aqui apresentei, em 

particular, aquilo que indicam sobre a abertura para o todo que se faz desde a singularidade 
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dessa vivência, dessas coisas; daquilo que tratam sobre uma totalidade que se dá na 

particularidade dessa experiência que chamo de minha. 

 No poema “Corridinho” a poeta descreve as dificuldades da experiência de amar ao 

mesmo tempo que sugere que o amor implica na convivência: se o abraço não se der, se a carta 

não chegar, se a palavra não for dita o amor não sabe se é ou não. 

 

O amor quer abraçar e não pode. 

A multidão em volta, 

com seus olhos cediços, 

põe caco de vidro no muro 

para o amor desistir. 

O amor usa o correio, 

o correio trapaceia, 

a carta não chega, 

o amor fica sem saber se é ou não é. 

O amor pega o cavalo, 

desembarca do trem, 

chega na porta cansado 

de tanto caminhar à pé. 

Fala a palavra açucena, 

pede água, bebe café, 

dorme na sua presença, 

chupa bala de hortelã. 

Tudo manha, truque, engenho: 

É descuidar, o amor te pega, 

te come, te molha todo. 

Mas água o amor não é. (1978, p. 59) 

 

 No poema “Do amor”, do livro Oráculos de Maio a poeta apresenta o esforço de 

acolhimento e paciência com o outro que o amor precisa para sobreviver. Há uma energia a ser 

gasta para que o amor floresça; é preciso lidar com o esterco para que o jardim fique florido, 

bonito. 

 

Assim que se é posto à prova, 

na cinza do óbvio, quando 

atrás de um caminhão vazando 

o homem que pediu sua mão 

informa: 

‘está transportando líquido’. 

Podes virar santa se, em silêncio, 

pões de modo gentil a mão no joelho dele 

ou rainha do inferno se invectivas: 

claro, se está pingando, 
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querias que transportasse o quê? 

Amar é sofrimento de decantação, 

produz ouro em pepitas, 

elixires de longa vida, 

nasce de seu acre 

a árvore da juventude perpétua. 

É como cuidar de um jardim, 

quase imoral deleitar-se 

com o cheiro forte do esterco, 

um cheiro ruim meio bom, 

como disse o menino 

quanto a porquinhos no chiqueiro. 

É mais que violento o amor. (2007d, p. 27) 

 

 No poema “Flores”, Adélia Prado parece indicar que o cotidiano está sobre a gente, à 

semelhança do espírito de deus que paira sobre as águas. Parece sugerir que as flores que 

desabrocharam, a gaita do menino, a bênção de pai e de mãe que não posso mais, constituem 

uma atmosfera espiritual, um cenário de sentido que dá a objetividade do viver outros rumos, 

de modo que “é tão bom que nem ligo que Deus não me conceda ser bonita e jovem (um dos 

desejos mais fundos da minha alma).” (1978, p. 24) E é essa atmosfera significativa que nos 

fortalece: “Sobre o meu (espírito), pairam estas flores e sou mais forte que o tempo.” (p. 24) 

 O poema “A Casa”, que já apresentei anteriormente, é um bom modo de tratar do 

cotidiano, em particular, da dimensão espiritual acima indicada. O cotidiano não é uma 

referência apenas à objetividade da vida, às coisas concretas do dia a dia, mas também, um 

reconhecimento da presença do jeito humano no modo como o cotidiano foi organizado, naquilo 

que se considerou um valor, nas contradições do modo mesmo de viver. 

 O referido poema trata de uma casa que, como as outras, tem alpendre, enfeite de natal, 

um noivo e uma noiva lá dentro, mas que não fica em ruas conhecidas, em qualquer bairro e 

que resiste à demolição. Trata-se, portanto, do jeito de habitar, do modo como nos relacionamos 

com o mundo; do sentido de viver que desenhamos na relação com os outros corpos. 

 

Moro nela quando lembro, 

quando quero acendo o fogo, 

as torneiras jorram, 

eu fico esperando o noivo, na minha casa aquecida. 

Não fica em bairro esta casa 

infensa à demolição. 

Fica num modo tristonho de certos entardeceres, 

quando o que um corpo deseja é outro corpo pra escavar. 

Uma ideia de exílio e túnel. (1978, p. 25) 
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 O brevíssimo poema “Roça” parece indicar aquela abertura para o mundo de que falam 

os filósofos aqui apresentados; aquela disponibilidade para o mundo, de quem se esforça para 

apreender o mundo e os modos de viver; aquela ingenuidade que não apresenta interdições, 

espessuras para ver e viver o mundo. 

 

No mesmo prato 

o menino, o cachorro e o gato. 

Come a infância do mundo. (1978, p. 32) 

 

 O poema “Tempo”, eu o tomo como metáfora para a disponibilidade para o mundo; a 

fome de apreender o mundo para dar-lhe um sentido que o torne familiar; fome que, mantida, 

é a possibilidade da ampliação do sentido, de ressignificar o já vivido. E mesmo já vivido 

quarenta anos mantém-se o desejo da fome e não a faca e o queijo que rouba dela a força para 

comer o mundo e dar a ele uma feição humana. Mais do que a saciedade plena, se quer o desejo 

que renova a demanda por satisfação, o movimento na direção da saciedade. Querer a fome, 

como escreve a poeta, aponta para essa condição humana de abertura permanente para o mundo; 

fome portanto que movimenta o existir na buscar pela saciedade do ser, do viver. 

 

A mim que desde a infância venho vindo 

como se o meu destino 

fosse o exato destino de uma estrela 

apelam incríveis coisas: 

pintar as unhas, descobrir a nuca, 

piscar os olhos, beber. 

Tomo o nome de Deus num vão. 

Descobri que a seu tempo 

vão me chorar e esquecer. 

Vinte anos mais vinte é o que tenho, 

mulher ocidental que se fosse homem 

amaria chamar-se Eliud Jonatham. 

Neste exato momento do dia vinte de julho 

de mil novecentos e setenta e seis, 

o céu é bruma, está frio, estou feia, 

acabo de receber um beijo pelo correio. 

Quarenta anos: não quero faca nem queijo. 

Quero a fome. (1978, p. 33) 

 



- 204 - 
 

 “Nem um verso em dezembro” é mais um poema que aponta para o movimento do corpo 

de apreender o mundo, conquistar o mundo, dirá a poeta, o que explica percorrer o bairro, 

reclamar da vida e tocar o próprio corpo mesmo não faltando o sexo. O poema indica, também, 

o sofrimento da poeta de não conseguir escrever um verso, mesmo aberta para o mundo que 

deseja conquistar. Isso parece convergir com as afirmações sobre o sentido, sobre o modo como 

percebemos o espetáculo do mundo: ele não é um encadeamento lógico que uma racionalidade 

atenta facilmente identificará o enredo, mas uma vivência que caprichosamente se faz mistério, 

também se oculta, se constitui o fundo do cenário do nosso viver e fica lá como horizonte de 

novos sentidos. Assim, a abertura para o mundo não significará a possibilidade de dizê-lo 

sempre com clareza. Por vezes, a experiência do mundo resultará em silêncio, numa 

impossibilidade, ainda que momentânea de dizer o que se viveu nas ruas percorridas. Mesmo 

assim se deseja a vida. 

 

Não quero nunca desejar a morte, 

a não ser por santidade, como a chamou Francisco: “irmã”. 

É quase 25 e nem um verso. 

Movo as pernas sem conter meus quadris, 

como deveria ter feito a vida toda, 

pra conquistar o mundo. 

Borboletinhas pardas, ciscos, seixos, gravetos, 

água de sabão escapando do muro, duram ofertados 

enquanto percorro o bairro, 

a menina me olha do alpendre ladrilhado 

e nem um verso. 

Eu primo na minha obra porque é tudo que tenho. 

Na casa de três cômodos, de terreirinho escorrido, 

a vida é ruim, a alma fica gemendo: ô vida. 

Desguio dali uma ideia de suicídio 

que paira sobre o telhado junto com a antena do rádio, 

mas a ideia volta, e nem um verso. 

Preciso me confessar ao homem de Deus: 

cometi gula, ansiei pelos detalhes das fraquezas alheias 

e mesmo tendo marido explorei meu corpo. 

Nem um verso em dezembro, eu que para isso nasci e vim ao mundo. 

Minha alma quer copular. 

Os magos passam de jato, a estrela se esconde, 

chove torrencialmente no Brasil. (1978, p. 35) 

 

 É oportuno indicar que o cotidiano de Adélia Prado, em que pese possa ser 

compreendido como algo a que todos estamos envolvidos, portanto, uma referência à 

experiência humana no mundo tal como o diz Josef Pieper e Merleau-Ponty quando tratam do 

mundo, é uma referência à experiência no mundo vivida aqui, nessa situação, nesse lugar onde 
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agora chove torrencialmente chamado Brasil. Assim, não é um mundo idealizado, nem mesmo 

uma experiência de mundo imaginada no sentido negativo e impreciso de desligamento da 

realidade. 

 O poema “Tulha” sugere que a vida, a múltipla realidade vivida, é mais forte e profunda 

que os nossos sentidos podem captar. Trata-se daquela condição misteriosa do viver a que já 

me referi; de uma experiência do mundo, do outro e de si que não está esgotada. Por isso o 

modo de viver nunca é considerado terminado, o que não representa um impedimento para o 

viver, mas o seu motivo mesmo: a vida é boa mesmo quando temos apenas pequenas rodelas 

do maná que desejamos em abundância. Por isso nos esforçamos no amor, tal como acima 

indiquei, naquela disponibilidade para o outro e para o mundo. 

 

Ontem à noite a tentação me tentou, 

no centro da casa escura, no meio da noite escura. 

A noite dura seu tempo, mas a barra do dia barra, 

espanca a soberba das trevas. 

O que trêmulo e choroso vagou nos cômodos quietos 

encontra pardais palrando, 

mulheres com suas trouxas reverberando no sol. 

Declaro que a vida é ótima, a realidade múltipla, os nossos sentidos fracos. 

Mais belo que o épico é o homem pacientemente 

esperando a hora em que Deus for servido. 

Enquanto isso, as andorinhas pousam nos fios, as gotas de chuva caem, 

Marly Guimarães, esposa de Mário Guimarães, 

completa mais um aniversário e na oportunidade 

recebe os cumprimentos dos parentes. 

Vale a pena esperar, contra toda a esperança, 

o cumprimento da Promessa que Deus fez a nossos pais no deserto. 

Até lá, o sol-com-chuva, o arco-íris, o esforço do amor, 

o maná em pequeninas rodelas, tornam boa a vida. 

A vida rui? A vida rola mas não cai. A vida é boa. (1978, p. 40) 

 

 O poema “Hora do ângelus” é mais um que convida a olhar o cotidiano ou, para usar os 

termos de Pieper, para admirar o mundo. Convite que exige a paciência de quem sabe esperar, 

postar-se diante do mundo, inclinar-se sobre as tardes rompendo, desse modo, com a pressa do 

mundo da necessidade. Tem algo no mundo, o seu mistério, os seus horizontes não explorados, 

que obriga a gente a não ter pressa e a viver o instante, o cotidiano, tal como no poema “Canção 

de amor” (2012, p. 100), onde se pede que o necessário aguarde que a gente chore a tristeza. 

Sem paciência a beleza de viver perde suas cores vivas; sem contemplação do que se vive a 

vida que é boa fica opaca. 
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A poesia é pura compaixão. 

Até grávida posso ficar, 

se lhe aprouver um filho apelidado Francisco. 

Tem mesmo alguma coisa no mundo 

que obriga o mundo a esperar. 

O carroceiro pragueja: “ô deus, 

a minha lida é mais dura 

que a lida de um retireiro.” 

Sem paciência, a beleza turva-se, 

esta que sobre as tardes se inclina 

e faz defensáveis 

areias, ervas, insetos, 

este homem que jamais disse a palavra crepúsculo. (1978, p. 43) 

 

 O mesmo tema reaparece no poema “A poesia, a salvação e a vida II” quando escreve 

que sem a paciência se perde a capacidade de contemplar o cotidiano. Aliás é ela que permite 

reconhecer que o viver se sustenta de um poder que parece não existir, à semelhança do sonho, 

nas coisas que me povoam. 

 

Eu vivo sob um poder 

que às vezes está no sonho, 

no som de certas palavras agrupadas, 

em coisas que dentro de mim 

refulgem como ouro: 

a baciinha de lata onde meu pai 

fazia espuma com o pincel de barba. 

De tudo uma veste teço e me cubro. 

Mas, se esqueço a paciência, 

me escapam o céu 

e a margarida do campo. (1978, p. 93) 

 

 No poema denominado “Regional” também está o cotidiano festejado, celebrado e que 

contemplado instiga o pensamento daquele que escreve a carta. Carta que relata como estão as 

coisas aqui onde se vive: a morte do padre no dia da apuração, o que impediu de soltar os fogos; 

as dores de estômago, dos enjoos que se sente por conta da situação do país; o desejo de ficar 

noiva e de ir ao cinema. Na metade do poema se lê: 

 

Esta semana foi a festa de São Francisco, 

fiz este canto imitado: 

louvado sejas, meu Senhor, 
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pela flor da maria-preta, 

por cujo odor e doçura 

as formigas e abelhas endoidecem, 

cuja forma humílima me atrai, 

me instiga o pensamento 

de que não preciso ser jovem nem bonita 

para atrair os homens e o que neles 

ferroa como nos zangões. (1978, p. 44) 

 Figura 10 – Poema Campo Santo publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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E a celebração do cotidiano torna espantosa a afirmação de que quem crer viverá para 

sempre: é preciso meditar sobre isso, diz a poeta. 

 O poema “Campo Santo” (1978, p. 48-49), publicado também no Suplemento 

Literário de Minas Gerais, é outro que mostra como o cotidiano sustenta o nosso modo de viver, 

bem como, os modos de viver que podemos forjar. Aqui, em particular, a poeta mostra a 

importância do cemitério, posto que acaba por ser um convite ao viver, a abandonar a barulheira 

do viver ajudando-nos a romper, como sugere o poema, em benefício de outras dimensões da 

vida, especialmente, a convivência: como ir com o meu bem visitar a tia Zica. O cemitério é 

lugar de lembrar que o andar, o caminhar é próprio de quem vive, portanto, uma experiência. É 

da recordação disso, da disponibilidade para ouvir o galo cantar e aceitar o convite para ir ver 

Tiantônio, que ressurgimos, que encontramos outros modos de ser, que ampliamos o sentido da 

vida que ainda temos e perdemos enquanto vivemos. A ideia do cemitério como um lugar que 

colabora para ressignificar o viver, mesmo quando o cotidiano se apresenta duro, por exemplo, 

quando o menino cegou e sua mãe enlouqueceu, reaparece no poema “Porfia” (1978, p. 67) já 

mencionado quando tratei do corpo. No poema “Impropérios” a poeta sugere que se deve 

carregar os caixões como quem leva espigas para o campo, ou seja, se vive a tristeza da morte, 

mas não se perde a esperança de viver. (p. 90) No poema “Um homem habitou uma casa” a 

poeta afirma: 

 

A graça da morte, seu desastrado encanto 

é por causa da vida, 

porque o céu fica a oeste da casa de meu pai, 

onde moram: toda riqueza do mundo e minha alma. (1978, p. 99) 

 

 No poema “Boa morte”, do livro Oráculos de Maio essa percepção da morte como 

ingrediente do viver também se verifica quando Adélia Prado escreve: 

 

Dona Dirce chorava a morte da filha 

e com sincera dor o fazia, 

estendendo a mão em direção ao café 

que a irmã da morte servia. 

Eu prestava atenção em Dona Dirce 

que escutava Alzirinha, admirada: 

...o médico me proibiu expressamente... 

Alguém pôs a cara na porta procurando Dona Dirce: 

A senhora sabe a placa da caminhonete do Artur? 
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Alzirinha não queria café, por motivo de regime, 

era possível que Artur não fosse avisado a tempo. 

A adolescente sardenta, visivelmente feliz, 

chorava a morte da mãe. 

Também eu quis chorar, 

por diversos motivos, 

mas era impossível ali, 

celebrava-se a vida 

sob as caras contritas, 

sob o véu da morte, 

mais que sete. 

A cada desnudamento 

ela própria cobria-se 

visivelmente pra nos proteger: 

Ninguém quer café mais não? 

Modesta a morte, companheira, 

nos consolando, quase da família. 

Lucinda virou santa. 

Não contei a ninguém, 

pra não amolar a tristeza. (2007d, p. 23) 

 

 A maneira de ver o cemitério como lugar de reafirmação do viver também aparece no 

livro Os componentes da banda, quando Adélia Prado escreve: 

 

Amanhã é finados. As pessoas vão ao cemitério porque sentem saudade do 

seu próprio enterro112. Por isso é alegre visitar o campo santo. Sentir saudades 

nunca é só melancólico, é sempre meio bom. Eu gosto, lembra o fim do 

mundo, acontecimento que aguardo com impaciência. O melancólico de 

finados eu prezo. (1992, p. 34) 

 

 A admiração de que fala Josef Pieper, ou a miração de que fala Adélia Prado113 se 

apresenta também no poema “Desenredo”. Esta contemplação do cotidiano não é uma procura 

pelo extraordinário, pelo grandioso acontecimento. A admiração diz respeito ao navio que me 

encanta, ao meu esforço de imitar a letra de algumas pessoas, ver o homem de braguilha aberta, 

das coisas que vivemos, mas também daquelas que sabemos e que compõem o mundo de outros 

homens e mulheres que não conhecemos e nos qual não vivemos: Quênia, Tanzânia. A afetação 

é do mundo que vivemos em coexistência com os outros corpos. No meio do poema se lê: 

                                                             
112 Essa afirmação da poeta se aproxima daquela experiência pré-pessoal do corpo a que se refere Merleau-Ponty 

ao tratar das sensações. Nas palavras de Adélia Prado isso dito é como uma espécie de saudade do que não se viveu 

de fato. É algo que está dado no horizonte do existir, como anotei. 
113 Cf. LAUAND, Jean. Poesia e Filosofia – Entrevista com Adélia Prado. Disponível em: 

http://www.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm. Último acesso: abril de 2017. 
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Saberemos viver uma vida melhor que esta, 

quando mesmo chorando é tão bom estarmos juntos? 

Sofrer não é em língua nenhuma. 

Sofri e sofro em Minas Gerais e na beira do oceano. 

Estarreço de estar viva. Ó luar do sertão, 

ó matas que não preciso ver pra me perder, 

ó cidades grandes, Estados do Brasil que amo como se os tivesse inventado. 

(1978, p. 63) 

 

 “A fala das coisas” é um poema com um convite interessante em benefício do cotidiano 

e que vai na direção daquele retorno às coisas mesmas de que fala a fenomenologia, da abertura 

ao espetáculo do mundo, da totalidade vivida desde as coisas ordinárias de que fala Pieper: a 

gente descompreende com inteligência para fruir melhor, para ampliar o sentido, para se deleitar 

com o mistério do mundo que agora se apresenta no espetáculo do mundo. A mensagem secreta, 

o sentido que move o existir se intensifica: na fala das coisas, na disponibilidade de se deixar 

afetar pelo mundo, pelo cotidiano. O poema sugere que se nos enchermos das coisas do 

cotidiano encontramos a força para seguir, mesmo em meio a tanta dor. 

 

Desde toda vida 

descompreendi inteligentemente 

o xadrez, o baralho, 

os bordados nas tolhas de mesa. 

O que é isto? eu dizia 

como quem se ajeita pra melhor fruir. 

Fruir o que? Eu sei. A mensagem secreta, 

o inefável sentido de existir. 

Tia Clotilde está desesperada: 

“para minha família Deus não olha.” 

Meu amor, quando tira o dia pra chorar, 

não quer saber de mim, até que fala: 

“abri a porta da rua, achei três bilhas azuis, 

como um recado da alegria.” 

É sonho, eu sei, 

mas nesse dia ele não chora mais. 

Se a senhora quiser, depois do almoço, 

vamos no ribeirão buscar argila, 

areia fina pra arear as panelas. 

Olha o céu que se estende sobre nós, 

seu manto cor de anil, 

sua capa de veludo negro 

cravejado de estrelas. 

A flor de maio, a cravina 

viçam na terra estercada, 

sobre Totônio bebe, 
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Válter não para no emprego, 

Noêmia quer casar mas não tem sorte. 

Tua dor de cabeça tem origem psíquica; 

tantos comprimidos à mão, 

nenhum para o esquecido calor de entre as pernas, 

ai, papai, me deixa namorar, 

tem duas borboletas voando agarradinhas! 

Meu corpo de velha quer salmodiar. 

Quer ter um menino e tece, 

faz tachos de doce e borda, 

tapa com buchas de pano 

as frestas da janela 

e canta 

em meio de tanta dor. 

Tendo orvalhado tudo, 

a madrugada orvalhou a pimenteira, 

cuja flor estremeces, ó minha pobre tia. 

Deus mastiga com dor a nossa carne dura, 

Mas nem por chorar estamos abandonados. 

A água do regador alçado sobre as couves 

alvoroça os insetos. 

A larva na hortaliça nos distrai. 

Não inventamos nada. 

O ponto cruz é iluminação do Espírito; 

o rei, a dama, o valete, são sérios fandoleiros. 

Se nos mastiga com dor, 

é por amor que nos come. 

Vamos rezar as matinas. (1978, p. 71-72) 

 

 Note-se que o poema se vale das visões do cotidiano para dizer, por exemplo, do desejo 

de namorar ou mesmo do desejo sexual: duas borboletas voam agarradinhas. 

 Quando tratava do modo como o corpo aparece na obra de Merleau-Ponty e de Adélia 

Prado mencionei a parte inicial do poema “Paixão”, muito conhecida por ser suficiente para 

bem indicar o sentido que dá ao mundo uma feição familiar, que o transforma em mundo para 

mim que, quando ausente, faz com que o olhar para o mundo não tenha transcendência: a gente 

olha a pedra e vê pedra mesmo. 

 Todavia, a continuação do poema tem igual beleza e importância, especialmente, porque 

apresenta aquela abertura para o mundo, aquela disponibilidade de voltar ao mundo que aqui já 

indiquei. Olhar novamente o cotidiano é o reconhecimento da possibilidade mesma da feitura 

do poema, de que se possa dizer algo sobre a vida e o viver. Disso resulta a decisão de 

permanecer no alpendre. Por isso a disponibilidade para se apaixonar todos os dias, pois não é 

possível viver sempre do mesmo modo, especialmente, não se pode viver sob penitência, 

resignado o tempo todo: só quaresmal ninguém suporta ser. É a contemplação da vida ordinária 
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que permite, ainda, suportar o fato de que nem tudo tem páscoa, nem tudo ressurge ou adquire 

novo sentido. Dirá a poeta que o que tem corpo é a alegria; a morte tem apenas retratos, peças 

de roupa, remédios, entre outros elementos que indicam a ausência de vida, de sentido. 

Além disso há uma explícita referência a uma visão de mundo fragmentada, ou 

departamentalizada por saberes particulares ou especializados. Esse mundo que aparece nos 

discursos da ciência (e por que não, dá própria filosofia) não é o mundo que decorre das nossas 

vivências, palco do nosso modo de ser e coexistir. 

Note-se também, a passagem, no poema, da sexta para o domingo. A primeira ainda é o 

lugar dos misteriosos dolorosos114 enquanto o domingo é o lugar de mistérios gloriosos, 

seguramente, como já indiquei, porque o dia do descanso, da fruição, da contemplação do viver, 

da convivência, da brincadeira das crianças. 

 

De vez em quando Deus me tira a poesia. 

Olho pedra, vejo pedra mesmo. 

O mundo, cheio de departamentos, 

não é a bola bonita caminhando solta no espaço. 

Eu fico feia, olhando espelhos com provocação, 

batendo a escova com força nos cabelos, 

sujeita à crença em presságios. 

Viro péssima cristã. 

Todo dia a essa hora alguém soca um pilão: 

em vem o Manquitola, eu penso e entristeço de medo. 

“Que dia é hoje?” a mãe fala, 

“sexta-feira é mistérios dolorosos.” 

A lamparina bruxeleia sua luz já humílima, 

estreita de vez o pretume da noite. 

Comparece, no acalmado da hora, 

o zoado da fábrica em destacado contínuo. 

E meu cio que não cessa, 

continuo indo ao jardim atrair borboletas 

e a lembrança dos mortos. 

Me apaixono todo dia, 

escrevo cartas horríveis, cheias de espasmos, 

como se tivesse um piano e olheiras, 

como se me chamasse Ana da Cruz. 

Fora os olhos dos retratos, 

ninguém sabe o que é a morte. 

Sem os trevos do jardim, 

não sei se escreveria esta escritura, 

ninguém sabe o que um dom. 

Permaneço no alpendre olhando a rua, 

Vigiando o céu entristecer de crepúsculo. 

Quando eu crescer vou escrever um livro: 

                                                             
114 Sexta-feira, no terço católico, é dia dos “mistérios dolorosos”. 
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“Pirilampos é vagalumes?” me perguntavam admirados. 

Sobre um resto de brasas, 

o feijão incha na panela preta. 

Um pequeno susto, ia longe a cauda da reza. 

Os pintos franguinhos 

não cabiam todos debaixo da galinha, 

ela repiava em cuidados. 

Este conto ameaça parar, represado de pedras. 

Só quaresmal ninguém suporta ser. 

Uma dor tão roxa desmaia, 

uma dor tão triste não há. 

A cantina das escolas 

e a ginástica musicada transmitida no radio 

sustêm a ordem do mundo, à revelia de mim115. 

Mesmo os grossos nódulos extraídos do seio, 

o cobalto e seu raio sobre a carne em dores, 

mesmo esses sobre os quais eu lançara a maldição: 

não lhes farei um verso; mesmo esses 

acomodam-se entre as achas de lenha, 

querem um lugar na crucificação. 

Foi cheia de soberba que comecei esta carta, 

sobrestimando meu poder de gritar por socorro, 

tentada a acreditar que algumas coisas, 

de fato, não têm páscoa. 

Mas o sono venceu-me e esta história dormiu, 

uma letra depois da outra. Até que o sol nasceu. 

As moscas acordaram. 

A vizinha passa mal dos nervos 

e me chamam do muro, com urgência. 

A morte deixa retratos, peças de roupa, 

remédios pela metade, insetos desorientados 

no mar de flores que recobre o corpo. 

Este poema visgou-se. Não se despega de mim. 

Enfaro dele, de sua cabeça grande; 

pego a sacola de compras, 

vou passear no mercado. 

Mas lá está ele, os cuspos grossos de pinga, 

os calcanhares rachados das mulheres, 

tostões na palma da mão. 

Não é uma vida exemplar esta que tira de um velho 

o doce modo de ser um homem com netos.116 

Minha tristeza nunca foi mortal, 

renasce a cada manhã. 

O óbito não obsta o repinicado da chuva na sombrinha, 

                                                             
115 No poema “Clareira” a poeta sugere que o mundo surge do palpite dos homens e mulheres. No poema que 

agora apresento a poeta indica um mundo que se dá à revelia de mim. Não há dificuldade em notar aqui a 

ambiguidade da experiência “corpomundo”, que indiquei anteriormente, decorrente de um certo anonimato do 

corpo e do mundo, bem como, daquela pré-história do corpo no mundo que, anonimamente, colabora com o 

presente da nossa percepção do mundo e do outro. Há um mundo que decorre das nossas vivências, da doação de 

sentido que damos às coisas, que delas recebemos, mas ao mesmo tempo há um mundo percebido que permanece 

latente e escorregadio a mim mesmo. 
116 Essa expressão, tal como aparece aqui, também está anotada na prosa 11 do livro Solte os Cachorros (2006, p. 

37). Nos dois lugares em que aparece há um contexto de um comportamento grosseiro que, nos dois textos, a poeta 

parece dele escapar. Para além disso, não sei explicar o que justifica a repetição da frase. 



- 214 - 
 

as gotículas 

incontáveis como constelações. 

Vou atrás do pio cortejo, 

misturo-me às santas mulheres, 

enxugo a Sagrada Face. 

“Vós todos que passais, olhais e vede, 

Se há dor tão grande como a minha dor.” 

“Que dia é hoje?” a mãe fala, 

“Domingo é mistérios gloriosos.” 

O que tem corpo é a alegria. 

Só ela fica pendida, 

de olhos turvos e boca. 

Peito e membros magoados. (1978, p.75-77) 

 

 Na primeira linha do poema “Códigos” encontro uma afirmação que será foco da minha 

meditação mais adiante: o lugar do cotidiano na educação e, especificamente, na escola. Diz a 

poeta: “o perfume das bananas é escolar e pacífico.” (p. 79) Por enquanto cabe apenas 

perguntar: há espaço na escola para sentir o mundo, o perfume das bananas? Que satisfação é 

essa que aparece no poema quando a morte desobriga a comparecer a aula? Voltarei a isso mais 

adiante. 
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 O poema “Bitolas”, de modo explícito, trata da relação “corpomundo”, da inevitável 

ligação com o mundo, do irrecusável convite para contemplar o cotidiano quando afirma: 

Figura 11 – Poema Bitolas publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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“qualquer homem é estrangeiro, comparado a outro homem que nunca viu sua terra.” (p. 81) 

Não olhar o seu próprio lugar, ignorar sistematicamente as nuances e belezas do cotidiano das 

nossas vivências é constituir-se estrangeiro em sua própria terra; implica em recusar que o que 

somos e pensamos sobre nós, o mundo e os outros se alimenta do modo como nos situamos. 

Por isso, diz a poeta, “não quero saber do mar. No fundo da mina, em minas, também tem 

frestas de luz.” (p. 82) O nosso lugar é o ponto de partida para pensar a totalidade das coisas, 

para imaginar o mar pelo qual não se navegou. 

 O poema “Sesta” é a explícita afirmação daquilo que a poeta mencionou na sua mais 

recente entrevista ao programa Roda Viva, em 2014, à qual já fiz referência: o poeta é um 

homem comum. E justamente por estar aberto ao cotidiano que é capaz de decifrar os mistérios 

da vida: quando faz poesia se destaca, escapa do óbvio e fica incomum. Note-se, que também 

nesse poema o cotidiano é uma referência ao lugar em que vivemos: em Minas tem um canavial 

a partir do qual intuímos os mistérios da vida. 

 

O poeta tem um chapéu, 

um cinto de couro, 

uma camisa de malha. 

O poeta é um homem comum. 

Mas, quando diz: 

a tarde não podia tanger 

com “os bandolins e suas doces nádegas”, 

eu me prostro invocando: 

me explica, ó decifrador, o mistério da vida, 

me ama, homem incomum. 

No oeste de Minas tem um canavial, 

onde as folhas cortam, 

entre as canas é doce, doce e fresco, 

entre os bancos da igreja. 

Repouso lá e cá, 

um poder em círculos me dilata, 

eu danço na mão de Deus. 

Na hora do encantamento, 

o reverso do verso dá sua luz: 

“os bandolins e suas doces nádegas”, 

um mistério santíssimo e inteligível. (1978, p. 86) 

 

 Outro poema que demonstra a devoção da poeta pelo cotidiano chama-se “A poesia, a 

salvação e a vida” (1978, p. 92). Aquela capacidade de pensar a totalidade das coisas visíveis e 

invisíveis de que fala Pieper está posta nesse poema de Adélia Prado quando afirma que a calça 

azul do seu Raul tem relação, que não se sabe bem qual é, com Pilatos quando, na crucificação, 
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escreve: Jesus nazareno rei dos judeus. A calça azul do seu Raul esconde a salvação do evento 

da crucificação, pois o azul, significativamente, leva ao roxo das violências sofridas pelo Cristo, 

do sangue pisado e, talvez, dos olhos do centurião: eram azuis? 

 Como indiquei, Merleau-Ponty ao tratar da percepção das cores fala em significação 

motora das cores, portanto, de uma experiência do corpo que percebe a cor numa relação de 

sentido com outros elementos que não são necessariamente coloridos. Não é a identificação de 

uma qualidade, mas decorrência de um certo jeito de ser no mundo. Aliás, é curioso como em 

boa parte das prosas e poemas de Adélia Prado o amarelo é associado ao sol e à vida e o roxo à 

tristeza e ao sofrimento. Não é apenas uma cor, mas uma experiência de mundo. Assim, a calça 

azul do seu Raul invoca uma experiência maior de sofrimento e dor. 

 

Seu Raul tem um calça azul-pavão 

e atravessa a rua de manhã 

pra dar risada com o vizinho. 

Negro bom. 

O azul da calça de seu Raul 

parece que foi pintado por pintor; 

mais é uma cor que uma calça. 

Eu fico pensando: 

o que é que a calça azul de seu Raul 

tem que ver com o momento 

em que Pilatos decide a inscrição: 

JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM. 

Eu não sei o que é, 

mas sei que existe um grão de salvação 

escondido nas coisas deste mundo. 

Senão, como explicar: 

o rosto de Jesus tem manchas roxas, 

reluz o broche de bronze 

que prende as capas nos ombros dos soldados romanos. 

O raio fende o céu: amarelo-azul profundo. 

Os rostos ficam pálidos, a cor da terra, 

a cor do sangue pisado. 

De que cor eram os olhos do centurião convertido? 

A calça azul de seu Raul, 

pra mim, 

faz parte da Bíblia. (1978, p. 92) 

 

 No livro Cacos para um vitral a presença do cotidiano se verifica ao longo de toda a 

prosa. E, à semelhança dos poemas que já apresentei, os temas tratados no texto, sempre evocam 

uma experiência vivida pelos personagens. 
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 Na parte inicial da prosa o tema da morte se apresenta e faz desdobrar as desavenças 

familiares, a ganância pelos bens materiais, os remédios caseiros, a pobreza de D. Cessa e a 

afirmação de D. Zi: “o mundo é um vale de lágrimas e o nosso lugar é o Reino de Deus”. (1991, 

p. 09) Tal como nos poemas acima indicados, especialmente o Campo santo, a morte convida 

a refletir sobre o viver: “será que duro mais uns trinta anos?” (p. 10) diz Glória a personagem 

principal da prosa, a quem cabe a narrativa. 

 Nessa prosa há um confiança no mundo, nos saberes decorrente da vivência. De algum 

modo isso está expresso na procura de D. Cessa por agrião e mentruz, posto que não aguentava 

mais tomar remédio de farmácia. (p. 09). Trata-se de um desejo pelo mundo que esconde uma 

busca por um viver feliz que não se constituirá sem que a gente se debruce sobre o jardim. 

 

O jardinzinho de tia Palmira, o xarope de D. Cessa, seu pai reformando a casa: 

“... Na platibanda a gente põe assim uns fingimentos de estrela, eu mesmo 

faço, de massa forte. Pra canteiro, acho melhor forma de meia lua e doce de 

leite...” Que espécie de coisa eram tais coisas? O pai reforçava: “canteiro 

quadrado não; sem poesia.” Então era isso, falou Glória descobrindo, 

nomeando o tesouro: poesia, as orgiazinhas, orgasmozinhos faiscantes; nos 

canteiros, no matinho, no xarope que a velha queria a qualquer custo, sem 

poder explicar a mais funda razão do seu querer. (p. 11) 
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 Por isso, mesmo diante do sofrimento e da morte a vida ainda era uma maravilha (p. 

12). Glória quando perguntada por sua criança o motivo do seu canto e alegria responde: “é 

porque a vida é boa e um dia todo mundo vai ficar junto no céu, só aproveitando.” (p. 14) 

Figura 12 – Poema A treva publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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 Um elemento interessante para falar da força do vivido sobre o corpo é a constrangedora 

pergunta que Glória, professora, tem que enfrentar. Luíso Estadeu, pretinho retinto afirma: 

“coelho é sinal de páscoa porque é branco.” (p. 14) Todo esforço de Glória foi insuficiente para 

livrar do preconceito que tão cedo as crianças vivem. A explicação não era suficiente para 

modificar o que se vivia. “Explicou, explicou, o menininho assentiu com a cabeça, mas a aula 

entornara-se. Ela sentia o mau cheiro do desânimo.” (p. 15) 

 Mais adiante, na prosa, o convite a viver, a se deliciar com as possibilidades do 

cotidiano, aparece no diálogo entre Glória e o seu marido Gabriel. Esse deseja ir, com o amigo 

Carlos, aparentemente com condição financeira melhor, para Porto Alegre de avião. Toda a 

racionalidade professoral de Glória se apresenta, bem como toda a sua dificuldade em desfrutar 

do cotidiano. A ela resiste Gabriel lembrando: “a vida é tão curta, se a gente não puder ter umas 

alegriazinhas dessas, sem ficar com um cara condenada como essa sua agora, deus me livre, 

não vale a pena viver não.” (p. 23) E acaba por se exasperar que algo tão simples pudesse 

parecer tão complicado para Glória. 

 

Uma coisa tão à-toa, fazer uma viaginha, será que eu não posso? – Pode, pode 

sim, ela falou e foi dar a aula dela, querendo um lugar pra chorar, enfarada de 

tanto viver adernada, não sabendo tirar um gostinho da vida, sem fazer depois 

um ato de contrição. E pior, sem se sentir avarenta e mesquinha. Pensa bem, 

Gabriel lhe dissera um dia, você acha que tem uma vida de rainha só porque 

de vez em quando tira uma folga de cozinha e vai em Belo Horizonte?117 

Glória cogitava nas razões de Gabriel, detestando-se porque anuviara a alegria 

dele: quem pensar estar com a razão, como eu penso, provaria tal desconforto 

e amargura? A noite encontrou-a diligente, arrumando sua mala, caprichando 

no friso das camisas. (p. 23-24) 

 

 A maneira como Glória resiste a viagem de Gabriel parece indicar o seu medo do mundo 

– das pererecas, por exemplo (p. 31) e do seu próprio corpo – demorou a usar maiô (p. 32). Isso 

se desdobra na dificuldade de Glória de simplesmente viver: ela precisa explicar, interrogar 

catalogar a sua experiência cotidiana. 

 

Glória desabou na primeira cadeira com sua bolsa pesada de cadernos, 

reavendo sem mais uma questão antiga que tanto a incomodava. Não estava 

                                                             
117 No tratamento das noções de corpo e mundo com a educação e formação de professores espero retomar este 

diálogo, bem como, a falsa alegria que era essa viagem para Belo Horizonte, tal como se evidencia nas afirmações 

iniciais da prosa. (1991, p. 10). Sendo a personagem principal uma professora há elementos provocadores para a 

reflexão que aqui se propõe sobre corpo, mundo e educação. 
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apenas saboreando o incidente, catalogava-o, por compulsão, e ele passava a 

ser moral, e, logo imprescindível malha na tessitura de sua vida. Aquilo 

cansava. Desde de sua juventude invejava as amigas que comiam comendo, 

namoravam namorando e até mesmo colavam colocando, com afinco e 

esmero, confundidas elas próprias como o objeto de suas ações118. Como o pai 

na mesa, batendo o osso no garfo pra tirar o tutano, de tal modo embebido e 

completo que ela entendia o que era uma forma, o inteiro sem fragmentos119. 

Desejou ser assim. Desejaria sempre. Tomava banho “sabendo”, “sabia” que 

namorava, assistia-se existindo, exaurida, desejando ser expulsa de si pra 

gozar a existência como coisa, bicho e algumas pessoas parecem gozá-la. Não 

sabia formular o confuso e incômodo sentimento. Quando melhor o explicou 

já era quase noiva, confessando-se: padre, eu queria muito ver leviana, quero 

dizer, não me tornar agora uma leviana, por decisão, mas ter nascido leviana, 

bronca, suficientemente estúpido pra fazer as coisas sem interrogação. Não se 

lembrava de o padre havê-la compreendido. (p. 45) 

 

 Mais adiante, a poeta coloca na narração de Glória uma frase que ajuda na compreensão, 

que aqui se persegue, da importância do cotidiano no trabalho de Adélia Prado. A professora 

anotou no seu caderno: “a vida é servidão, descubro olhando meus sapatos. Tenho pertences: o 

relógio, a bota, o argumento terrível. Deus não tem nada.” (p. 64-65) 

 No seguimento da narrativa questiona-se como alguém que quer ser professora não sabe 

medir um terreno, algo que se apresentava significativo para o avô que precisava medir o terreno 

para acertar os papéis da escritura (p. 92-93), o que mais adiante alimenta a tentativa de resposta 

para a relação entre educação e cotidiano. 

 No livro de poemas Terra de Santa Cruz todos os versos exalam cotidiano. O primeiro 

poema, denominado “Boca”, se apresenta como uma metáfora de uma vida bem degustada; 

vivida sem muitas explicações: “quantos sacos de arroz já consumi?” (1986, p. 13) Desse modo 

afirma: “tenho missão tão grave sobre os ombros e quero só vadiar.” (p. 13) 

 O poema “Móbiles” é mais uma afirmação de que a poeta se alimenta do cotidiano. As 

coisas miúdas do mundo o explicam. No meio do poema se lê: 

 

Uma laranjeira rebrota, 

preciosa árvore do mato dá espinhos, 

folhinhas miúdas, flores cujas pétalas 

são fios agrupados em contas de odorífero ouro. 

                                                             
118 Explícita convergência com as afirmações de Merleau-Ponty sobre a relação corpo próprio e mundo: o corpo 

se funde com o mundo numa vivência de sentido, sentida. 
119 Também aqui identifico convergência com as afirmações dos filósofos considerados nessa reflexão. A 

experiência do corpo próprio como vivência percebida na unidade de sentido e a abertura para a totalidade, são 

elementos que vejo escondidos na afirmação da poeta. Todavia, a professora Glória não consegue ser assim. 
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Elas explicam o mundo como os pintinhos explicam, 

perfeitos até às unhas, emplumados, vivos, 

invencível delicadeza 

que homem algum já fez com sua mão. (1986, p. 23) 

 

 No poema “Uns outros nomes de poesia”, Adélia Prado faz uma afirmação que, uma 

vez mais, elogia o cotidiano como fonte de compreensão do mundo: 

 

Não há no mundo poder que nos conteste 

quando o discurso é sobre luz e sombra, 

crina e focinho orvalhados. (1986, p. 41) 

 

 O poema “O alfabeto no parque” descreve o mundo como o palco do modo de ser do 

corpo: lugar de alegrias, choro, de ódio, de invenções. É nesse mundo que ambiguamente se 

vive: “sou alegre e sou triste, meio a meio.” (p. 43) Aqui... 

 

Moro num lugar chamado globo terrestre 

onde se chora mais 

que o volume das águas denominadas mar, 

para onde levam os rios outro tanto de lágrimas. 

Aqui se passa fome. Aqui se odeia. 

Aqui se é feliz, no meio de invenções miraculosas. (1986, p. 43) 

 

 E justamente porque é no cotidiano, no mundo, que o viver se constitui com sentido que 

a poeta encerra o referido poema dizendo: 

 

Com perdão da palavra, quero cair na vida. 

Quero ficar no parque, a voz do cantor açucarando a tarde... 

Assim escrevo: tarde. Não a palavra. 

a coisa. (p. 43) 

 

 De modo poético Adélia Prado coloca em questão o mapa como indicativo de lugar: 

este se identifica pelas vivências deixadas pelos corpos. O lugar surge por conta dos corpos cuja 

existência é sempre situada. É o que se lê no poema “Legenda” com a palavra mapa. 
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O mapa é a certeza de que existe O LUGAR, 

o mapa guarda sangue e tesouros. 

Deus nos fala no mapa com sua voz geógrafa. (1986, p. 51) 

 

 Já indiquei anteriormente estudos que mostram que a experiência cultural é, de algum 

modo, uma experiência religiosa quando se considera a profunda presença de diferentes 

religiões no cotidiano da vivência das pessoas. Assim, as reflexões sobre a religião dizem algo 

sobre o modo como os homens e mulheres vivem no mundo. Não sem razão Adélia Prado, no 

poema “O homem humano”, afirma compreender o mundo desde o Teu Nome. 

 

Se não fosse a esperança de que me aguardas com a mesa posta 

o que seria de mim eu não sei. 

Sem o Teu Nome 

a claridade do mundo não me hospeda, 

é crua luz crestante sobre ais. (1986, p. 77) 

 

 A referida relação entre cotidiano e religiosidade reaparece no poema “Responsório” 

quando a poeta pede para Santo Antônio procurar sua carteira perdida. Se não o fizer que ensine 

a ser pobre. 

 

Santo Antônio, 

procurai para mim a carteira perdida, 

vós que estais desafadigado, 

gozando junto de Deus a recompensa dos justos. 

Estão nela a paga do meu trabalho por um mês, 

documentos e um retrato 

onde apareço cansada, com uma cara 

que ninguém olhará mais de uma vez 

a não ser vós, que já em vida 

vos apiedáveis dos tormentos humanos: 

sumiu a agulha da bordadeira, 

sumiu o namorado, 

o navio no alto-mar, 

sumiu o dinheiro no ar. 

Tenho que comprar coisas, pagar contas, 

dívidas de existir neste planeta convulso. 

Prometo-vos uma vela de cera, 

um terço do meu salário 

e outro que rezarei 

pra entoar vossos louvores, ó Martelo dos Hereges, 

cuja língua restou fresca 

entre vossos ossos, intacta. 

Servo do Senhor, procurai para mim a carteira perdida 
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e se tal não aprouver a Deus para a salvação da minha alma, 

procurai antes me ensinar 

a viver como vós, 

como um pobre de Deus. 

Amém! (1986, p. 24) 

 

 Ela se verifica, também, no livro Os componentes da banda quando se lê: “Acabava a 

adoração, aí sim, na rua, em casa, eu pensava em Deus, no céu, porque enfim é só nisto mesmo 

que eu penso a vida toda, um pensar sem pensamento, uma alegria de existir caminhando para 

um futuro terrível e maravilhoso, caminhando para a minha linda morte.” (1992, p. 97) 

 Essa religiosidade é tão imbricada no cotidiano que Deus é descrito desde as 

características do corpo humano. É o que se lê na parte inicial do poema “Festa do corpo de 

Deus” do livro Terra de Santa Cruz. 

 

Como um tumor maduro 

a poesia pulsa dolorosa, 

anunciando a paixão: 

“Ó crux ave, spes única 

Ó passiones tempore” 

Jesus tem um par de nádegas! 

mais que Javé na montanha 

esta revelação me prostra. 

Ó mistério, mistério, 

suspenso no madeiro 

o corpo humano de Deus. (1986, p. 73) 

 

 No mesmo livro, no poema “O servo”, a relação religião e cotidiano é, novamente, 

indicada: 

 

O que sei da ressurreição começa aqui, 

em ruas que os homens fizeram e nelas passam 

carregando sacolas, bolsinhas presas no cinto 

onde guardam seus óculos. (1986, p. 79) 

 

 No poema que leva o nome do livro “Terra de Santa Cruz” Adélia Prado se refere a 

Deus, tal como segue: 
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É bom pedir socorro ao Senhor Deus dos Exércitos, 

ao nosso Deus que é uma galinha grande. 

Nos põe debaixo da asa e nos esquenta. (1986, p. 90) 

 

 No poema “Genesíaco”, do livro O pelicano, reaparece o tema da contemplação do 

mundo que, inequivocamente, é convergente com as afirmações do filósofo sobre a admiração. 

Olhar as estrelas e o encantamento que proporcionam; o fogo que mantenho aceso despertam o 

mundo para a admiração dos outros. De onde resulta que a poeta defenda que a poesia começa 

com o vocativo: ele chama o mundo que contemplamos e os outros para se admirarem do mundo 

conosco. A admiração não seria apenas abertura para o mundo, mas chamamento: do mundo e 

dos outros. 

 

Um homem na campina olhava o céu. As estrelas 

pareciam aumentadas, de tamanho brilho. 

Estrelas, ó estrela, estrelas, 

ele suplicou como se injuriasse. 

Os que alimentavam o fogo 

aproximaram-se se admirados: 

nós também queremos, repeti para nós. 

Ó noite de mil olhos, reluzente. 

Os vocativos 

são o princípio de toda poesia. 

Ó homem, ó filho meu, 

convoca-me a voz do amor, 

até que eu responda 

ó Deus, ó Pai. (1987, p. 13) 

 

 O poema “Lirial” se junta à compreensão dos filósofos sobre o mundo como mistério e, 

ao mesmo tempo, a insistência para admirá-lo, para retornar a ele. 

 

Lírios, lírios, 

a vida só tem mistérios. 

Destruo os lírios, 

eles me põem confusa. 

Os finados se cobrem deles, 

os canteiros do céu, 

onde as virgens passeiam. 

Como cabeças de alho, 

os bulbos ficam na terra 

esperando novembro para que eu padeça. 

Como pessoas, esta flor espessa; 

Branca, d’água, roxo-lírio, 
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lírio amarelo – um antilírio – 

lírio de nada, espírito de flor, 

hausto floral do mundo, 

pensamento de Deus inconcluído 

nesta tarde de outubro em que pergunto: 

para que servem os lírios, 

além de me atormentarem? 

Um lírio negro é impossível. 

Inocente e voraz o lírio não existe 

e esta fala é delírio. (1987, p. 15) 

 

 O poema “O nascimento do poema” se constitui numa veemente advertência para que 

se contemple o mundo, posto que o entendimento, além de decorrer do cotidiano, é um rapto 

que me tira do lugar onde entender é possível: o próprio mundo. Por isso é preciso ir às coisas 

que existem e que estão disponíveis à admiração e a elas se vai não por uma utilidade, não 

porque possuam algum valor, mas apenas pelo Espírito, que desejando ser adorado, me faz ver 

o cotidiano: baldes, vassouras. 

 

O que existe são coisas, 

não palavras. Por isso 

te ouvirei sem cansaço recitar em búlgaro 

como olharei montanhas durante horas, 

ou nuvens. 

Sinais valem palavras, 

palavras valem coisas, 

coisas não valem nada. 

Entender é um rapto, 

é o mesmo que desentender. 

Minha mãe morrendo, 

não faltou a meu choro este arco-íris: 

o luto irá bem com meus cabelos claros. 

Granito, lápide, crepe, 

são belas coisas ou palavras belas? 

Mármore, sol, lixívia. 

Entender me sequestra de palavra e de coisa, 

arremessa-me ao coração da poesia. 

Por isso escrevo os poemas 

pra velar o que ameaça minha fraqueza mortal. 

Recuso-me a acreditar que homens inventam as línguas, 

é o Espírito quem me impele, 

quer ser adorado 

e sopra no meu ouvido este hino litúrgico: 

baldes, vassouras, dívidas e medo, 

desejo de ver Jonathan e ser condenada ao inferno. 

Não construí as pirâmides. Sou Deus. (1987, p. 29) 
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 O tema da morte como admoestação para o viver reaparece no poema “Duas horas da 

tarde no Brasil”. Aqui a poesia é apresentada, uma vez mais, como essa experiência de dar 

sentido ao mundo, por mais duro e sofrido que seja o cotidiano. Na parte final a poeta escreve: 

 

Frigoríficos são horríveis 

Mas devo poetizá-los 

para que nada escape à redenção: 

Frigorífico do Jibóia 

Carne fresca 

Preço jóia. (1987, p. 31) 

 

 A mesma imagem reaparece na prosa 1 do livro Solte os cachorros quando a poeta 

escreve: “quando quero ficar humilde eu visito os açougues, entro de um em um, pra ver as 

mulheres de chinelo de borracha, apertando os pedaços com aqueles dedos grossos que não 

merecem anéis.” (2006, p. 07) 

 Também no poema “O bom pastor” o cotidiano está lá na procura por Deus. 

 

Clamo por Deus e Ele me devolve ao tempo, 

às notas fiscais que 

- por ordem do governo - 

devo exigir dos maus negociantes. (1987, p. 40) 

 

 O poema “O Pelicano” parece tratar daquela inevitável ligação que o corpo tem com o 

mundo ou, como já tratei anteriormente, do amor que temos por alguém e pelo mundo, palco 

dessa vivência. 

 

Um dia vi um navio de perto. 

Por muito tempo olhei-o 

com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan: 

primeiro as unhas, os dedos, seus nós. 

Eu amava o navio. (1987, p. 67) 

 

 A mesma ideia se apresenta no poema “A criatura”, onde a figura do homem amado 

Jonathan novamente aparece. Aqui, mais do que dizer que amamos o mundo a poeta parece 

sugerir que o afeto move o mundo. 
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a vida é tão bonita, 

basta um beijo 

e a delicada engrenagem movimenta-se, 

uma necessidade cósmica nos protege. (1987, p. 76) 

 

 No poema “A formalística” reaparece a relação das palavras com as coisas, ocasião onde 

se reafirma que o poeta cerebral, com seu bisturi, ignora a força da vivência do mundo. 

 

As rãs pulam sobressaltadas 

e o pelejador não entende, 

quer escrever as coisas com as palavras. (2007a, 13) 

 

 Belo ao apresentar o cotidiano é o poema “História” onde a poeta escreve: 

 

Quando Deus criou o mundo 

criou junto a bicicleta e o caminho relvado 

onde Jonathan me espera para esta bela sequência: 

à passagem dos amantes, 

o capim florido estremece. (2007a, p. 19) 
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 Não há nenhum impedimento em dizer que o mundo criado se manifesta no cotidiano, 

no modo de viver dos corpos, na bicicleta e no encontro com o outro. De outra perspectiva: a 

mesma força criadora do mundo de Deus se mostra no corpo quando organiza o mundo de modo 

que possa amar, caminhar como num lugar familiar. 

Figura 13 – Poema A terceira via publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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 No poema “As palavras e os nomes” a poeta indica que tanto os místicos quanto o 

cotidiano – as lojas de roupa com seus preços – a atordoam, mas confessa que em sua alma 

arrulham os pombos, tem manhas, pardais. (2007a, p. 31) 

 O poema “O aprendiz de ermitão” também se refere ao mundo, esse que brota do nosso 

cotidiano. Cotidiano que eu conheço vivendo, comendo-o. 

 

Com a boca decifro o mundo, proferindo palavras, 

beijando os lábios de Jonathan que me chama Primora, 

nome de amor inventado. (2007a, p. 83) 

 

 Esse modo da poeta de dizer a relação “corpomundo” aparece também na prosa 5, do 

livro Solte os cachorros (2006, p. 19), tal como já apresentei. 

 Desde a filosofia e a poesia podemos afirmar uma compreensão do corpo que não se faz 

sem reconhecer esta ligação, esta abertura, esta devoção pelo mundo, para o cotidiano. 

Abertura, disponibilidade para olhar o mundo novamente que é a possibilidade mesma do 

filosofar e do “poetar”. E sem medo de incorrer em erro: é este voltar-se para o mundo a 

possibilidade da produção e compreensão da própria ciência, como defende a fenomenologia. 

 Se o corpo, o mundo, o cotidiano, compreendidos numa unidade de sentido, numa 

sinergia existencial, numa abertura para a totalidade do que aí está e do que ali não está, 

constituem o alimento da poesia e da filosofia, em que pesem as suas singularidades120, cabe 

perguntar se o mesmo deve valer para a educação. 

  

                                                             
120 No texto que segue indiquei que Pieper e Merleau-Ponty reconhecem a familiaridade entre poesia e filosofia. 

Isso, todavia, não significa que se trate da mesma coisa: elas apenas se debruçam sobre a mesma matéria prima: o 

mundo e o modo como os corpos constroem mundos. Cf. DOURADO, Wesley Adriano Martins. Os prados de 

Adélia: considerações sobre o cotidiano e a educação. Revista Internacional d’Humanitats 40 mai-ago 2017; 

CEMOrOc-Feusp / Univ. Autònoma de Barcelona. Disponível em: http://www.hottopos.com/rih40/93-

110Wesley.pdf. Último acesso: abril de 2017. 
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4. CORPOCOTIDIANOEDUCAÇÃO. 

 A educação não tem corpo e nem mundo, foi o que afirmei na introdução. O que 

apresentei sobre o corpo e o mundo colabora para melhor compreender a frase. O corpo, de 

discente e docente; o mundo de discente e docente se apresentam, na maior parte do tempo da 

vivência escolar, da atividade docente, da formação docente, desprovidos de um sentido 

existencial; raramente essa vivência está ancorada numa experiência “corpomundo” que se 

reconhece situada e coexistente. As redes institucionais121, as políticas públicas para educação, 

os hábitos educacionais sedimentados nas práticas de docentes, gestores, discentes e mesmo 

nas famílias das crianças, o currículo escolar, a redução da atividade escolar ao preparo para o 

enfrentamento dos processos seletivos diversos (empregos de nível médio ou para a entrada no 

Ensino Superior), entre tantos outros aspectos, se constituem num impedimento sistemático 

para que a escola possa ser lugar de experiência122 educacional, ou seja, de ser vivência que se 

faz com os outros no lugar em que se está ou, ainda, naquela ampliação do perímetro, de 

colocar-se para além dos limites habituais ou, ainda, do “ser mais” de que fala Paulo Freire ou 

do ir mais longe a que se refere Merleau-Ponty quando trata do corpo próprio no mundo. 

 Seguramente que a afirmação tem aspecto retórico: o corpo está lá, mas amordaçado 

pelos processos escolares, pelas exigências burocráticas, pelos limites da própria estrutura do 

prédio, por uma experiência docente que trata o corpo e o mundo como ideias ou como objetos 

dos quais já se tem profundo, suficiente e acabado conhecimento. Por todos os lados há 

estratégias para o impedimento de uma vivência escolar que possa ser cultivo de sentido. Os 

processos escolares, sem sentido, fazem o pensamento divagar, tal como diz Adélia Prado no 

poema “A carpideira”: 

 

São tão maus os congressos, as escolas, 

tão cheios de café velho e açúcar 

que o pensamento divaga: 

são elementares Deus e sua obra, 

é macho e fêmea 

sete cores 

três reinos 

                                                             
121 Esclarecedora é a reflexão de Saes sobre a escola pública e o fracasso que prevê e permanecerá enquanto ela 

for regida pela ideologia capitalista e os interesses de classe da burguesia brasileira. Cf. SAES, Décio Azevedo 

Marques de. Escola Pública e Classes Sociais no Brasil Atual. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 27, p. 165-176, 

jul./dez. 2008. 
122 Cf. SANTOS, Sergio de Oliveira; DOURADO, Wesley Adriano Martins. Movimentos em educação: corpo, 

motricidade e experiência educativa. Revista Internacional D'Humanitats 34 - Mai-ago 2015 CEMOrOc-Feusp 

/ Univ. Autônoma de Barcelona, p. 43-54. 



- 232 - 
 

um mandamento só: amai-vos. (1986, p. 47) 

 

O corpo está lá na formação do docente, escondido nas teorias sem corpo e mundo, nas aulas 

dadas tal como um cientista no laboratório: numa assepsia que expurgou o corpo, os sentidos, 

as contingências, o mundo. O corpo e o mundo estão lá fragmentados em disciplinas, na fé em 

teorias que olham o corpo e o mundo por meio da lógica de fases, estágios, como um “eu” sem 

cheiro de corpo e mundo. 

 O que apresento são intuições educacionais desde as provocações filosóficas e poéticas 

sobre o corpo e o mundo. Delas se desprendem muitos aspectos que colaboram para pensar a 

educação: o sentir, o corpo como ser situado, o mundo como vivência, a experiência como 

vivência do corpo no mundo, a admiração do mundo, a abertura para a totalidade das coisas, a 

transcendência que “foge” na direção do mundo, o cuidado, o querer bem e o compromisso, e 

tantos outros elementos que apresentarei como desafios para uma experiência educativa aberta 

ao sentido. 

 

Queria ter a coragem para rezar assim: em troca do que Vos suplico, ó Deus, 

ofereço-Vos o supremo holocausto: nunca mais seja eu amada por ninguém, 

extirpado seja do meu coração o poder igual de desejar e tornar minha vida 

um caminho de rosas, que eu viva sem encantamentos, sem ardores, sem 

brilhos como uma pobre mulher que ninguém vê. Quem sopra no meu ouvido 

esta oração? Deus ou o Diabo? (PRADO, 1992, p. 133) 

 

 Afinal, quem soprou em nossos ouvidos que a docência e a educação devam ser sem 

sentido, sem encantamento? Deus ou o Diabo? 

 

4.1. Com a boca entendo quase tudo. 

No início das considerações sobre o corpo apresentei as afirmações de Merleau-Ponty e 

Adélia Prado sobre o corpo. De modo convergente afirmam a condição inaugural do corpo, 

querendo indicar que é a vivência do corpo, no mundo, com os outros corpos o lugar existencial 

onde o cotidiano, a cultura, a natureza, os outros corpos, o próprio corpo, são envolvidos pelo 

sentido, por uma significação vivenciada que organiza tal experiência num mundo de sentido 

para os corpos. Disso resulta recusar qualquer situação que se apresente como determinante do 

modo de ser do corpo: tudo o que o afeta ou tudo que ele toca está enredado no sentido, numa 
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vivência que envolve o que afeta ou o que foi tocado pelo corpo de valor existencial. E é esse 

movimento do corpo; é esse deslocamento que o corpo provoca no que vive, no que o afeta, no 

que toca: é o lugar que dá rumo, direção, sentido ao próprio corpo, ao mundo e à coexistência 

com os outros corpos. Não há nada, portanto, que seja capaz de atingir os corpos sem que esses 

impinjam sentido ao que lhes afeta. O corpo é a fonte absoluta. 

Tal afirmação, na argumentação de Merleau-Ponty, Adélia Prado e Josef Pieper sempre 

implica o mundo. Há uma natureza anterior ao corpo. Há uma natureza transformada em 

mundo, portanto, organizada com um sentido existencial pelos corpos que nos precederam, 

posto que antes de nós, já experimentaram a abertura para o todo, o espetáculo do mundo, a 

transcendência na direção do mundo mesmo. Não sem razão que, desde o prefácio da obra de 

Merleau-Ponty, sobre a qual me detive, a afirmação sobre o corpo sempre implica, invoca, 

convoca o mundo. Não é possível um discurso sobre o corpo que não seja, desde o início um 

discurso sobre o mundo e, por sua vez, não é possível falar do mundo - compreendido como 

uma ordenação, como um jeito de organizar o modo de existir no mundo, como uma ordenação 

significativa -, sem falar do corpo e que ao fluxo da natureza atribua um sentido humano. 

Seguramente, a natureza que lá está, compõem o cenário que se transforma num espetáculo de 

sentido na vivência dos corpos. Desse modo, sem a natureza, não há a experiência do corpo de 

criar mundos. 

Assim, inevitavelmente, o corpo como absoluto, como aquilo que permite saber o sabor 

de tudo, assume a condição absoluta do mundo que sustenta a sua dança com os outros corpos. 

Por isso, como indiquei, desde o prefácio o filósofo já afirma que é no mundo que os corpos se 

conhecem. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 06) 

Corpomundo, fonte absoluta, lugar onde tudo é degustado e existencialmente envolvido 

por um valor corporal, por um sentido existencial. Se não há nada que afete o corpo que não 

seja por ele fagocitado de sentido, do mesmo modo, não há experiência própria do corpo que 

não esteja empoeirada da natureza, do mundo, do cotidiano. 

Essa afirmação filosóficopoética sobre o corpo e o mundo; o reconhecimento que não 

se pode apartar do corpo e do mundo quando se fala sobre o corpo e o mundo, apresenta um 

embaraço quando se quer pensar a educação, especialmente, quando tenho de retomar o sentido 

da afirmação de que, não raro, se vive uma condição educativa sem corpo e sem mundo. 

A despeito do aspecto retórico da afirmação, como indiquei, a dinâmica educacional, 

especialmente, a que se dá no âmbito da escola, portanto, dos processos institucionalizados, 
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dedica esforço cotidiano para recusar a experiência corpomundo de todos os que participam da 

referida dinâmica. Os modos de sentir a ação de educar, de educar-se são constrangidos, 

cotidianamente, pelos mecanismos que dão vigência e segurança a um certo jeito de educar e 

aos processos que os mantém válidos. Há um enrijecimento de como os corpos se educam, 

criam caminhos para apropriarem de si e do mundo, em detrimento da efervescência de sentido 

que sempre há na vivência mesma dos corpos no mundo, no cotidiano das nossas vivências. Há 

um jeito de amarrar o que se sente, tal como a mãe de Violeta no livro Os componentes da 

banda. 

 

Mamãe sabia muito bem as brincadeiras que vovô e Tio Dan-Dan faziam com 

ele, mas não protestava, não lhe tomava a defesa, porque mamãe era uma 

pessoa de sentimentos amarrados e achava pouco fino papai dizer alto o que 

sentia e pensava. (PRADO, 1992, 16) 

 

Por isso, o corpo e o mundo estão lá na dinâmica escolar, mas permanentemente crivados pelo 

corpo e mundo dos currículos, dos processos burocráticos, das teorias educacionais vindas de 

todos os lugares - da política, da sociologia, da psicologia, da filosofia, da medicina e suas 

tantas ramificações, da economia, entre tantos outros -, das demandas desse “quase ser” 

denominado mercado, pelos limites mesmo da formação dos docentes e das expectativas da 

própria comunidade, igualmente influenciada, por vezes, por valores que não são seus, que não 

são convergentes com a sua história, mas que se impõem pelos mecanismos de convencimento 

dos quais, contraditoriamente, a escola participa, especialmente quando deixa de ser lugar de 

problematização do modo de existir dos homens e mulheres. O corpo, os sentimentos ficam 

amarrados. Por isso a recomendação da poeta: “Deve-se perder o medo dos sentimentos, quanto 

mais que Deus aprecia o coração sincero.” (PRADO, 2007b, p. 151) 

O que indico é que o lugar da vivência, da experimentação, da criatividade é monitorado 

para que esteja em nível que não provoque mudanças estruturais, servindo como um alívio para 

os corpos impedidos de dar sentido ao ato de aprender e ensinar. São estratégias que 

distencionam a inversão que submete a experiência, a vivência aos conteúdos, ao currículo, à 

avaliação, à frequência, à burocracia escolar. 

Não ignoro que o modo como se organiza a educação escolar é obra dos corpos. 

Inventamos essa maneira de nos educarmos num sistemático estranhamento do cotidiano, do 

mundo, nessa desconfiança da cultura, da regionalidade, das singularidades da comunidade 
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escolar. A questão é que esse modo se tem constituído num impedimento para reviver a 

condição de sua existência: ele, que também é invenção humana se apresenta como natural, 

existente desde sempre, universal. Por todos os lados, retomar as dinâmicas existenciais para 

validar as práticas educacionais é um movimento evitado, posto que o que se deve saber sobre 

a educação, sobre como se aprende e se ensina, já está dado nas ciências da educação ou que se 

voltaram para pensar a educação. Não é preciso olhar de novo o que fazemos, o que vivemos, 

o modo de ser que almejamos. 

Para que esse distanciamento tenha êxito os elementos da vida cotidiana aparecem como 

temas curriculares e/ou como ações educacionais extracurriculares que criam a aparência de 

envolvimento com o mundo, com o cotidiano. Os elementos próprios da vida dos que compõem 

a dinâmica educacional na escola, como diz Adélia Prado, não descem aos intestinos, lugar 

verdadeiro de aprendizagem. (PRADO, 2001, p. 130) Na prosa “Teses”, do livro Filandras, 

Adélia Prado faz essa afirmação no contexto de um relato de uma menina que procura 

informações sobre o machismo, a violência contra a mulher. A estudante quer algo pequeno, 

um artigo de jornal – livro ela não terá tempo de ler -, posto que a sua intenção era dar conta da 

demanda apresentada pela professora que, segundo a menina, era “fogo na jaca”. (2001, p. 129) 

Essa postura causava na dona Célia “uma raiva perigosa das escolas” (2001, p. 129). 

 

A moça era muito bonita e preferia que fosse analfabeta. A deficientíssima 

instrução burlava nela algo muito delicado, punha em sua voz uns meios-tons 

acima do natural, tisnava de ansiedade sua respiração, com a horrível 

qualidade dos males inconscientes. É sal em carne podre, pensei, não vou fazer 

artigo nenhum. Primeiro, porque as mulheres são as culpadas de todo mal, 

portanto merecem o que sofrem. Segundo, porque não vou salvar a escola do 

Brasil, nem esta menina, escrevendo lugares-comuns sobre nossa condição. 

Terceiro porque não quero colaborar com esta mania estúpida das escolas de 

‘trabalharem o folclore’, ‘trabalharem o social’ e o que mais seja, nestas 

ocasiões fixas como calendários lunares: trabalhinhos, textinhos, 

exposiçõezinhas, tudo como num ritual de boas maneiras. Nada desce aos 

intestinos, vero lugar da aprendizagem. Dia da Mulher? Ah, sei. E daí? (2001, 

p. 130) 

 

Há um fingimento de que o mundo das vivências, os sentidos que os corpos rascunham 

cotidianamente são parte desejada da dinâmica escolar. O que está olvidado é que tudo concorre 

para a manutenção de uma ideia de ser humano e de mundo em detrimento dos mundos e os 

modos de ser que poderiam existir dentro da vida escolar. De fato, essa pluralidade está lá, mas 
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na forma de anomalia, de algo indesejável, que transtorna os objetivos mais “nobres” de ter um 

emprego e/ou chegar ao ensino superior. 

Na mesma prosa Adélia Prado indica esse movimento que impede que as crianças 

respondam com alegria ao que existencialmente as chama, as convoca. Diz a poeta: 

 

Tão bonita ela, podia cuidar da vida enquanto descobria sua vocação real, ser 

uma manicura competente, uma doceira de fama, mas não, quer ‘fazer 

faculdade’. Quer porque quer. De quem é a culpa, já que as escolas são ma-

ra-vi-lho-sas? (2001, p. 130-131) 

 

Pensar a educação desde a compreensão da condição absoluta do corpomundo requer a 

coragem de conviver com a “ordenaçãodesordenação” constitutiva da experiência do corpo 

próprio no mundo, presente na maneira como Adélia Prado constrói suas prosas e poemas, posto 

que acompanha a dinâmica mesma da vida ordinária. A dinâmica da educação escolar; as teorias 

que sustentam tal dinâmica; as ideias que compõem a formação para a docência ou mesmo para 

a gestão educacional, precisam ousar descer ao intestino, olhar novamente o seu lugar, permitir-

se afetar pelos esboços de mundo que se configuram nos nossos modos de viver a coexistência 

com os corpos; corajosamente precisam se abrir ao espetáculo do nosso mundo cotidiano, esse 

que vivemos, como o lugar por excelência de ressignificação das nossas práticas e saberes 

educacionais. Trata-se de não temer constranger o que sabemos com aquilo que brota do que 

sentimos na vivência com os outros corpos no lugar onde procuramos realizar uma experiência 

educacional. 

O embaraço permanece: afinal, se o corpo é a fonte absoluta, como pode ocorrer que 

fique impedido de dar sentido a essa dinâmica escolar? A minha suspeita é que a dinâmica 

educacional escolar garante uma experiência mínima, controlada de sentido. E o que decorre 

dessa experiência que se desgarre dos trilhos curriculares é habilmente constrangido com os 

mecanismos escolares de avaliação, de reprovação, de rumo profissional, de advertência, de 

suspensão e esses elementos que vão contendo o desejo de bois, gramas e pequenos córregos 

(2006, p. 48), como diz Adélia Prado; que vão calejando a criatividade, a curiosidade em 

benefício de metas doadas pela expectativa das famílias, do “quase ser” chamado mercado, da 

sociedade em geral. 

Com isso quero indicar que, de fato, a experiência de dar valor existencial àquilo que o 

corpo toca ou vive também se dá na dinâmica escolar. Na convivência, nas relações que 
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conseguem ser construídas sobre o respeito, a democracia, a justiça, na reciprocidade, há 

privilegiada possibilidade de que o vivido se apresente na dinâmica educacional escolar. 

Todavia, essas significações, essa sensibilidade que percebe o mundo de outros modos, que 

abre possibilidades interpretativas de si, do outro e do mundo, que nos colocam em 

convergência e/ou divergência com os sentidos de viver presentes na dinâmica escolar, são 

desprezadas como fonte adequada para o processo de ensinar e aprender. Os livros, as apostilas, 

as teorias, “o que disse tal pensador” tomam quase todo o espaço da vivência escolar sobrando 

frestas para o vivido dos que participam dela. O vivido, é impreciso, dirão; não possui rigor 

ignorando que é dele que mesmo a ciência, os saberes escolares, as concepções educacionais 

brotaram e podem ser reinventadas, tal como já indiquei anteriormente, quando apresentei a 

visão fenomenológica dos saberes da ciência. 

Portanto, de fato não se pode dizer que a educação não tem corpo e mundo. O que se 

identifica dentro da dinâmica educacional escolar são espaços diminutos de ressignificação, de 

lidar com o já sabido desde a vivência que agora desfrutamos na convivência escolar. Arrisco 

sugerir que parte da violência presente na dinâmica escolar decorre desse esforço de conter o 

sentido das vivências dos corpos, esse sistemático silenciar das novas palavras sobre o mundo 

que brotam na convivência escolar e, especialmente, o que isso implica nos conteúdos, nos 

saberes e na habitual finalidade que a eles se dá. Essa contenção, que impede mundos, que 

constrange modos de ser, de fato não consegue evitar a experiência significativa do corpo, mas 

tem tido êxito em obstruir que ela se desdobre em outros jeitos de ser e de organizar o mundo. 

Não sem razão, docentes e discentes adoecem, entristecem, se enraivecem na dinâmica escolar, 

posto que esta fica pobre de sentido existencial, pouco porosa aos novos rumos que se podem 

dar ao que se faz desde os sentidos que vão brotando na vivência dos corpos no mundo: tais 

sentidos ficam represados nas paredes e grades institucionais, na burocracia, nos hábitos 

sedimentados e esquecidos de seu próprio início. Há um sentido existencial no que se dá na 

dinâmica educacional escolar, mas ele não pode, como tem sido, ser o sentido absoluto para 

todos os corpos, ser a única maneira possível de compreender o que se faz com os saberes da 

humanidade, ser a única experiência educacional válida. Há um sentido, mas ele não desce às 

vísceras de todos os corpos, posto que sentem os saberes, a necessidade de aprender de outros 

modos. E, à semelhança de um animal que sofre violência, não se pode festejar sem que haja 

acolhimento, sem que a referida experiência de sentido se dê: o espírito humano que se abre 

para o todo fica sob sombras. 
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Mas um cachorro batido 

demora um pouco a latir, 

a festejar seu dono 

- ele, um bicho que não é gente – 

tanto mais eu que possa perguntar 

Por que me razão me bates? 

Por isso, apesar dos pardais e das reviçosas folhinhas 

uma tênue sombra ainda cobre meu espírito. (1987, p. 42) 

 

Aceitar conduzir a experiência de ensinar e aprender desde os corpos e o seu inevitável 

envolvimento com o mundo; organizar a dinâmica escolar, colorir as teorias e práticas 

educacionais com as vivências dos corpos envolvidos nessa dinâmica escolar, implica em 

conviver com o risco de certa inutilidade da escola123, posto que se abrirá para outras dimensões 

do viver que não tem finalidade, que não resultam em produto, que não servem para isto ou 

aquilo e estão à disposição da fruição, do convívio, da beleza, da alegria, do riso, entre outros 

tantos aspectos de uma experiência de viver que permanece aberta, convencida do seu 

inacabamento. Implicará reconhecer que aquilo que se faz na dinâmica escolar não pode ser 

reduzido ao mundo do trabalho, à formação para o trabalho, posto que tem tarefa maior e mais 

profunda que é colaborar com a construção da humanidade das crianças. Os documentos que 

servem como diretrizes para a educação nacional já afirmam que educação se volta também 

para a vida em sociedade. Todavia, a dinâmica escolar concreta ainda não fez isso descer às 

vísceras, justamente, porque não ofereceu isso como alimento para os corpos: um saber para 

comer e ser transformado em energia para viver, para crescer, para existir de outros modos. 

 

4.2. Produzia alegria a revoada. 

 Voltar ao mundo mesmo das nossas vivências, como convida a fenomenologia; admirar 

o mundo como a possibilidade mesma de dizer algo sobre o mundo e o ser humano, como 

defende Pieper; olhar o cotidiano de onde a poeta tira a matéria prima da sua obra, não resulta, 

quando penso a educação, numa estratégia didática para dinamizar ou dar mais vivacidade aos 

processos escolares. Não se trata apenas – em que pese que isso já seria extraordinário – de 

                                                             
123 Esse sentimento se instala, entre outros motivos, porque o mundo do trabalho, os processos seletivos esperam 

que a escola prepare as crianças e adolescentes estritamente para atender as suas exigências, as suas necessidades. 

Para que serviria uma escola cujas crianças não passam no vestibular? Todavia, na medida que se redescobre o 

papel mais profundo com o qual a dinâmica escolar deve colaborar – a construção da humanidade – e, portanto, 

ganha espaço os saberes necessários para a vida em sociedade, para a coexistência, os reclames do mundo do 

trabalho perderão a sua força e entender-se-á, com serenidade, a inutilidade da escola, do mesmo modo que Pieper 

defende que a filosofia não está disponível para fins, tal como já indiquei. 
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revitalizar as teorias e práticas educacionais e escolares vigentes, os conteúdos curriculares 

reaproximando-as das vivências que as suscitaram, dos sentidos que sustentaram a sua criação 

e aplicação, mas, outrossim, que a educação se constitua como experiência. 

 Na obra de Merleau-Ponty a palavra experiência aponta sempre para o envolvimento do 

corpo com o mundo e do que disso resulta: a ampliação do sentido, a reinvenção dos modos de 

ser e coexistir, portanto, a possibilidade de ir mais além, de expandir-se. A experiência, como 

indiquei, implica na retomada do vivido e a abertura para o mundo e os outros corpos. Por isso 

mesmo há convergência com o significado da palavra experiência que aponta para um “fora” 

(ex-) de um “limite” (per-), de um perímetro124. A experiência convida a ousadia de testar-se, 

de colocar as “cercas” um pouco mais ali, portanto, de abrir-se para o que não foi vivido, de 

ampliar o perímetro do existir. Como sugere o filósofo a experiência, que se confunde com a 

própria percepção do corpo próprio, é a possibilidade de transcendência, de ir mais longe. 

 Dessa perspectiva a educação, de modo geral, e a dinâmica escolar, de modo específico, 

só poderão ser nomeadas como experiência na medida que forem capazes de dilatar a maneira 

de viver dos corpos no mundo. Que não se entenda, por isso, acúmulo de conhecimentos, de 

saberes, em que pese que também isso é fermento para a ampliação dos perímetros existenciais. 

Trata-se de permanentemente ousar outros modos de realizar a dinâmica escolar para que 

cumpra o seu papel mais fundamental de colaborar com a construção da humanidade das 

crianças. Isso é mais do que a observação científica que visa levantar dados para corroborar as 

hipóteses, para confirmar ou explicar as teses sobre o corpo e o mundo. Não se trata daquele 

procedimento que confirma ou demonstra o que já se sabe. A experiência implica em 

reconhecer, em reapresentar a condição intestinal dos saberes, de como surgem da 

contemplação da realidade, da coragem de ensaiar novas respostas para as mesmas demandas e 

criar respostas para os novos desafios de viver. Por isso, o ensino de filosofia, por exemplo, não 

se justifica apenas por seu valor histórico, como testemunho dos modos como se respondeu as 

questões sobre o ser, a política, a ética, a beleza, o bem, o mal, entre tantos outros, mas também 

e especialmente, na medida em que colabora para que hoje coloquemos o nosso modo de viver 

e coexistir um pouco mais ali. Em que o ensino de filosofia colabora para a ampliação do modo 

de existir e conviver? À rigor, para que a dinâmica escolar se constitua como experiência é 

                                                             
124 Cf. PAGOTTO-EUZÉBIO, Marcos Sidnei. Filosofia como experiência e como educação. Páginas de 

Filosofia, São Bernardo do Campo, v. 07, n. 01, p. 59-70, jan/jun de 2015. Disponível em: 

http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/Metodista-SP/PF/v07n01/v07n01a04.pdf. Acesso em 18 de junho de 

2017. 
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preciso fazer mais do que ensinar filosofia: tenho que perguntar, frequentemente, como a 

filosofia colabora para a construção e ampliação da existência das crianças. 

 O principal desafio implicará no esforço de deixar ver. Adélia Prado, no livro 

Manuscritos de Felipe, na prosa XII, descreve uma revoada de passarinhos sobre um terreno 

sem que se pudesse identificar os motivos. Com o auxílio de uma escada, apoiada no muro, os 

personagens da prosa contemplam o voo dos passarinhos. 

 

Vem ver, Teodoro chamou, devem ser uns quarenta. – Só pardal? – Não, tem 

sabiás no meio, umas quatro qualidades de passarinho. Tinha armado uma 

escada no muro e olhava admirado demais aquele despropósito feliz. 

Perguntei bobamente se era bicho morto no lote. Você já viu passarinho fazer 

festa em carniça? – É o quê, então? Sem responder apontou o casal de sabiás 

que descansava do outro lado do muro, me dando um lugar na escada. 

Produzia alegria a revoada, tanta quanta era gratuita, espantava muito, que 

será isto, meu deus? (PRADO, 2007c, p. 42) 

 

Seria um sinal de algo ruim? A pergunta inquietante se apresenta: como pode a revoada gerar 

alegria? E a personagem Felipa afirma, mesmo sem identificar o motivo, a causa, o propósito, 

a finalidade: não posso esquecer a revoada, exatamente por conta da alegria que gerou. “Fosse 

o que fosse, AQUILO ERA ALEGRE E FELIZ. Estávamos como meninos vendo pela primeira 

vez a lua cheia nascendo, felizes, felizes, só felizes” (p. 42). Na mesma prosa Felipa fala de um 

bombom mordido que encontrou dentro de uma caixa de bombons que acabara de abrir. E, 

mesmo considerando que pudesse ser um gesto de maldade, ela não se desfez dos bombons e 

ainda ofereceu às crianças. Disso resulta que se pergunte: como posso ver mau presságio no 

voo dos passarinhos e não ter coragem de jogar fora a caixa de bombons? 

 A educação como experiência será um convite para ver – não defuntos, carniça, o que 

não tem vida, pois passarinho não faz revoada sobre coisa morta - e, antes de qualquer pretensão 

de finalidade, de utilidade, se alegrar com a experiência de ver a revoada, de admirar o mundo, 

de se encantar com os modos de viver e os tantos saberes que criamos para organizar o viver 

ou reinventar os nossos mundos. A educação como experiência abrirá espaço para novas 

decisões diante das demandas que se apresentam: comerei os bombons da caixa onde havia um 

bombom mordido? A educação como experiência implica na possibilidade de arrastarmos para 

dentro do modo de viver outros elementos e/ou dele expelir saberes, valores que perderam o 
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sentido125. Essa sensibilidade, de algum modo, já está presente nos documentos126 que regem a 

educação nacional quando, por exemplo, consideram adequado e possível que o currículo 

escolar absorva elementos próprios da região, tal como, os saberes relativos ao mar, à pesca que 

muito interessam às comunidades que vivem no litoral ou perto do leito dos rios. Todavia, nem 

sempre é possível escapar das pressões do “quase ser” para atender as necessidades do mercado 

e o espaço da singularidade regional, daquilo que se constitui em elemento importante do modo 

de viver da comunidade, fica excluído dos saberes escolares ou presente de modo diminuído. 

 Colocar a cerca mais ali não se justifica por esta ou aquela finalidade ou utilidade. De 

modo mais fundamental, pensar a educação como experiência se apoia na alegria mesma de 

viver, de coexistir, de se deliciar com a revoada dos passarinhos e desfrutar de um gozo que, 

sem nenhum motivo prático, sem nenhuma meta prévia, se nos é oferecido para o deleite. É a 

possibilidade de correr e colocar a escada no muro, subir e ver e convidar pra ver; é a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o que se vê; é a festa de ver, o primeiro desafio de uma 

educação que pretenda ser experiência. Afinal, como escreve Adélia Prado “tristeza é tão anti-

pedagógico”. (1992, p. 147) 

 E se é preciso dar alguma finalidade a isso, bastará lembrar as afirmações de Paulo 

Freire, quando defende que o ensinar exige alegria e esperança. A alegria, que se liga a 

esperança, é o reconhecimento do inacabamento do ser humano e, por isso, mesmo a 

possibilidade mesma de que, aprendendo juntos, poderão vencer as dinâmicas de dominação, 

lutar pelas mudanças futuras que começam agora e reconhecer que esse tempo é o dá 

possibilidade recusando, portanto, qualquer postura de determinação da condição humana. 

                                                             
125 Nas aulas de filosofia do direito, que ministro no curso de direito da Universidade Metodista de São Paulo, 

tenho proposto aos discentes olhar as mudanças nas leis como uma alteração no modo mesmo de ser e viver dos 

homens e mulheres. Na medida que os corpos desenham, esboçam outros modos de ser, novas regras são 

reivindicadas para sustentar a existência desejada. Seguramente que se pode defender que as regras têm efeito 

pedagógico, no sentido que ajudam a criar modos diferentes de viver, todavia, não se poderá negar que são as 

novas pretensões de existir que tornam normas caducas, bem como, suscitam o surgimento de novas regras. Não 

é esse o caso da lei Maria da Penha, para citar apenas um exemplo? 
126 Para citar um exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, na introdução, na parte denominada “A BNCC e 

o pacto interfederativo”, quando trata da equidade e igualdade na educação, explicitamente afirma a necessidade 

de respeitar a pluralidade e a diversidade que cercam a experiência escolar evitando o que denomina de exclusão 

histórica de grupos minoritários como os quilombolas e indígenas. Cf. BRASIL. Ministério da Educação. Base 

Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em: 19 junho, 2017, p. 10-11. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), quando, com base na Lei de Diretrizes e Bases, 

trata da Base Nacional Comum, já indica que os conhecimentos precisam servir para ler a realidade, portanto, o 

conhecimento precisa ter sentido existencial, precisa ter significação na comunidade onde se dá a dinâmica 

educacional. Cf. BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (Bases legais). Brasília: 

MEC, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Acesso em: 23 junho, 2017, p. 

16-17. 



- 242 - 
 

(FREIRE, 1998, p. 80 – 85) A educação precisa celebrar a possibilidade de aprender que, como 

evidencia o educador, não se restringe apenas às belezas dos saberes que recebemos como 

herança, muito menos à aplicação que podem ter nessa ou naquela dimensão da vida humana 

Figura 14 – Poema Metamorfose publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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em sociedade: a educação é lugar de encantamento, de vivência da alegria de poder ser mais, 

de ampliar e reinventar os modos como se vive, de reconhecer que não podemos deixar de ser 

esperançosos justamente porque podemos, aprendendo e ensinando juntos, nos inquietarmos e 

construirmos outros modo de ser, outros saberes, outros mundos. 

 No poema “A terceira via” do livro O Pelicano, ao tratar da relação amorosa, Adélia 

Prado escreve sobre o cultivo de um olhar que se sustenta no amor, que não visa outra coisa a 

não ser a alegria, o deleite de olhar quem se ama o que, de algum modo, desafia a dinâmica 

escolar quando pensada como espaço de viver a alegria de ser mais. Não se trata, parafraseando 

a poeta, de passar no vestibular, ter rendimento escolar que superam as réguas: trata-se apenas 

da alegria de olhar. 

 

Meu desejo é atômico, 

minha unha é como meu sexo. 

Meu pé te deseja, meu nariz. 

Meu espírito – que é o alento de Deus em mim – te deseja 

pra fazer não sei o quê com você. 

Não é beijar, nem abraçar, muito menos casar 

e ter um monte de filhos. 

Quero você na minha frente, extático, 

- Francisco e o Serafim, abrasados – 

e eu para todo o sempre 

olhando, olhando, olhando... (1987, p. 52-53) 

 

 Flores são só para os mortos? A educação, parafraseando uma vez mais a poeta, é apenas 

para o vestibular e o trabalho? Será tão desconcertante apresentar essa pergunta? “Madalena 

carregando flores maravilhosas. São pra você, me disse. Eu fiquei desnorteada, nunca vira 

ninguém receber flores, a não ser os mortos.” (PRADO, 1992, p. 35) 

 Ver a revoada, celebrar a alegria de aprender e ensinar e o que há nisso de possibilidade 

de ir mais longe, em hipótese alguma é recusa dos saberes escolares, mas sim de que eles sejam 

percebidos na esperança do viver ou, para dizer de outro modo, como ferramentas que ajudam 

na construção e ampliação da humanidade. Se acima indiquei como o currículo, por vezes, 

exclui a singularidade das comunidades escolares, não é adequado afirmar que não se possa, 

mesmo assim, ter uma dinâmica escolar significativa. Será preciso a coragem de abrir espaço 

para a alegria do aprender que se faz experiência, dilatação da existência. 

 



- 244 - 
 

A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre 

por natureza. É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e 

alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto 

mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, 

tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas 

no encontro do achado mas faz parte do processo de busca. Ensinar e aprender 

não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. (FREIRE, 

1998, p. 160) 

 

 No livro Os componentes da banda Adélia Prado escreve sobre a satisfação da procura 

que Paulo Freire defende, por sua vez, como elemento da experiência educativa. 

 

Fico feliz, a toda hora que preciso, sei onde achar um lápis, uma borracha. 

Organizou-se muito a minha vida. Lá em casa era um inferno, tesoura, pente, 

caderneta do armazém, a gente só achava depois de revirar tudo, rezar o 

responsório de Santo Antônio e meu pai perder a paciência. Todo mundo 

procurando, parecia filme de pateta, abrindo gaveta, investindo uns contra os 

outros, até o alívio final: o pente na gaveta de roupas, a tesoura na caixa de 

ferramentas e a caderneta, papai mesmo lembrando que tinha ficado no 

armazém, pro Baita somar. Ficava tão desgraçada naquelas horas. 

Mas era muito excitante procurar... (PRADO, 1992, p. 29) 

 

 Note-se que a alegria não se apresenta como uma estratégia didática127, reitero: ela é 

fruto da admiração do mundo, da alegria de ver a revoada dos passarinhos, da satisfação de 

aprender e do caminho que se percorreu até chegar ao que se sabe. É essa alegria de ver, mesmo 

quando imediatamente, não se transforma em saber – “Será que um dia saberemos a razão das 

coisas? Por que um bando de passarinhos resolve, sem ser por comida, defesa do ninho, ameaça 

externa, sobrevoar um lote vago que só tem capim e alicerce abandonado, produzindo felicidade 

em nós?” (PRADO, 2007c, p. 43) -, é a alegria do ver que se transforma em saber a possibilidade 

da educação se transformar em experiência. 

 

                                                             
127 Luiz Jean Lauand, ao tratar o sentido de “ludens” como brincar, no contexto do pensamento de São Tomás de 

Aquino, em que pese mostrar que a brincadeira, o lúdico era tomado como modo de ensinar ou como ferramenta 

para a educação, evidencia que o “ensinar divertindo”, a graça, a jovialidade que o “ludens” exige, se sustenta 

numa compreensão profunda do próprio modo de ser dos homens e mulheres. De modo específico dirá que a 

brincadeira é um descanso para a alma. “Daí decorrem importantes consequências para a educação: o ensino não 

pode ser aborrecido e enfadonho: o fastidium é um grave obstáculo para a aprendizagem (2). A tristeza e o fastio 

produzem um estreitamento, um bloqueio, ou, para usar a metáfora de Tomás, um peso (aggravatio animi) (3). Daí 

que Tomás recomende o uso didático de brincadeiras e piadas: para descanso dos ouvintes (ou alunos). E, tratando 

do relacionamento humano, Tomás chega a afirmar que ninguém aguenta um dia sequer com uma pessoa 

aborrecida e desagradável (4).” Cf. LAUAND, Luiz Jean. Bom humor e brincar em S. Tomás de Aquino. 

Disponível em: http://www.hottopos.com/piadas/bomhumor.htm. Acesso em 24 de julho 2017. 
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4.3. Mãe, estou desesperado. 

 Merleau-Ponty ao apresentar a noção de corpo próprio e mundo vivido deu ênfase ao 

sentir, tratando-o para além de um reflexo corporal ou de uma decisão racional. “O sentir é esta 

comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como um lugar familiar de nossa 

vida.” (1999, p. 84) Com isso o filósofo defenderá que o sentir tem um sentido, o que significa 

dizer que as sensações corporais, tais como o tocar, o olhar, por exemplo, resumem uma trama 

corporal que confere valor existencial ao que se toca e ao que se olha. Mais do que isso, o tocar 

e o olhar, sendo mais do que um movimento orgânico, são, desde o início, um sentir com 

sentido: o que se toca e o que se vê já são tocados e vistos desde um sentido existencial que, 

por sua vez, pode ser ampliado no gesto de tocar e olhar. Há, portanto, se assim se pode dizer, 

um duplo movimento de doação de sentido: do corpo que sente ao mundo e do mundo sentido 

ao corpo que sente. E isso, justamente, porque há uma inseparável implicação que aqui tenho 

chamado de corpomundo. Como indiquei, para Merleau-Ponty o sentir aponta para uma 

“relação viva daquele que percebe com seu corpo e com seu mundo” (1999, p. 281). O sentir 

não diz respeito apenas às capacidades motoras ou fisiológicas do corpo, mas sobretudo indica 

um modo de ser no mundo (p. 286) que se dá em comunhão ou coexistência (p. 288). Por isso 

mesmo, defende o filósofo, o sentir é intencional, posto que não é uma coisa em si mesma, mas 

visa o mundo e o outro. Como indiquei, o sentir revela a unidade da experiência da percepção 

e o mundo percebido: o sentir revela o envolvimento com o mundo e o outro. Recorde-se que 

para o filósofo é essa experiência de sentir, dada na unidade corpomundo, que sustenta, 

posteriormente, que eu trate separadamente dos sentidos da visão, do tocar. É porque antes estão 

dados numa experiência de viver com significação existencial que posso dizer algo sobre o 

tocar e o olhar como se fossem experiências independentes. Por isso que o sentir, defende o 

filósofo, é uma referência ao ser total do corpo próprio. 

 A questão que se apresenta é: como a dinâmica educacional e escolar pode se organizar 

de modo insensível ao mundo e ao outro? Talvez eu tenha feito a pergunta depois de ter dado a 

resposta quando, anteriormente, sugeri que a dinâmica escolar reserva pouco espaço para que a 

vivência dos corpos, no ambiente escolar, seja lugar de significação existencial, de reinvenção 

dos sentidos de ser e conviver. 

 

Glória prestou atenção no seu sobrinho, queria guardar de cor sua pessoinha. 

A escola é boa, Murilo? – Nada. – E religião? – Chatice, a professora só dá 

isso, desde o começo do ano: manda abrir o livro e: façam o resumo, façam o 
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resumo. Todo dia, façam o resumo. Eu acho muito ruim. – E missa, Murilo? 

– Aqui? É pior ainda, todo domingo a mesma coisa. Toninha entrou na 

conversa: “Titia, todo dia, dona Pífia, na hora do recreio toma guaraná na 

nossa frente, guaraná com pastel.” E Silvia: Você não acha, Glória, que é bem 

absurdo comer essa coisarada na frente dos meninos? E por cima é grossa, não 

oferece. Não acho certo de jeito nenhum. Glória conversou com os meninos 

até que Silvia arrumou a cozinha e saíram as duas pra um voltinha. (1991, p. 

27) 

 

 O que proponho, todavia, é que o cultivo da insensibilidade, esse esforço anti-humano, 

anti-corporal, de conter o sentir e, com isso, o outro e o mundo, é a negação mesma da própria 

educação no que nela se refere à construção da humanidade; é a recusa da escola como lugar 

de cultivo da alegria que sustenta a procura pelo saber. O doloroso esforço de evitar o sentir, e 

o que nele há de convite para a experiência, tal como indiquei acima, de desafio para 

compreender o existir e, em particular os saberes de modo enredado com a existência dos corpos 

no mundo, é a redução da dinâmica educacional e escolar a um adestramento128, a um 

amansamento que só interessa a quem deseja, domesticando, dominar o outro, recusando-lhe o 

direito de ser, de ampliar-se. 

 Por isso a estranheza da poeta – o mais correto seria dizer a raiva129 da poeta -, diante 

da insensibilidade que identifica na dinâmica escolar. A prosa 15, do livro Solte os cachorros, 

                                                             
128 Trata-se aqui de menção ao pensamento de Michel Foucault e o que nele há de relação entre a construção de 

uma subjetividade domesticada e a escola ou a educação, como se pode verificar nas primeiras páginas do livro 

Vigiar e Punir, no primeiro capítulo intitulado O corpo dos condenados, quando mostra o abandono das punições 

corporais, das execuções públicas, para um controle sistemático do corpo, pelo controle do tempo e do espaço 

impedindo, segundo minha compreensão, que os corpos signifiquem o tempo e o espaço. Cf. FOUCAULT, Michel. 

Vigiar e Punir – História da violência nas prisões. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. São inúmeras as reflexões sobre 

a educação, desde o pensamento de Foucault (Cf. GALLO, Silvio; CARVALHO, Alexandre Filordi (org). 

Repensar a educação: 40 anos após vigiar e punir. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015), que se ocupam 

em mostrar como, muitas vezes, a educação e a dinâmica escolar, se ocupam em roubar a liberdade de ser dos 

corpos e como tais práticas permanecem presentes no nosso momento histórico dentro das escolas. Embora não 

tenha condições de acompanhar essas ideias, é importante indicar que a força domesticadora das instituições, entre 

elas a escola, não representa, para o pensador, uma trágica e inevitável situação. Toda instituição tem suas fissuras 

que alimentam a criatividade humana e o seu desejo de liberdade. As rachaduras convidam a encontrar um modo 

de escapar. Com isso reitero o que já afirmei que, apesar do sistemático movimento de impedir os corpos de 

significarem o espaço escolar, não se pode dizer que os corpos não estejam significativamente olhando o que 

vivem e construindo modo de alterar a dinâmica escolar a fim de que vire experiência. 
129 Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, falará em justa raiva, como um sentimento que se nutre diante 

das injustiças, daquilo que diminui o existir, como ele mesmo exemplifica, quando trata da raiva que adquiriu do 

fumar (1998, p. 43). Advertindo que a raiva não pode virar ódio, a reconhece como parte da experiência 

educacional, de uma prática educacional libertadora, especialmente, diante das desigualdades, dos preconceitos, 

da intolerância, da falta de reconhecimento, de inclusão que ainda experimentamos dentro e fora da dinâmica 

escolar. Essa raiva se apresenta por conta do amor e responsabilidade que se tem pelo outro. É nesse sentido que 

a raiva da poeta se justifica, posto que denuncia a insensibilidade da dinâmica educacional e escolar e, de modo 

específico, da prática docente. Reitere-se: a raiva não pode virar ódio, que nos leve a pensar errado. Trata-se de 

reconhecer a dimensão emocional da qual a dinâmica escolar não poderia escapar. É preciso ter raiva de tudo o 

que impede de amar, de tudo o que impede que as crianças aprendam os saberes enquanto vão aprendendo a 

construir a sua própria existência. É preciso cuidar, inclusive do perigo da ausência de raiva como disse a 
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talvez registre as mais duras afirmações de Adélia Prado sobre a escola e, em particular, sobre 

o modo de ser do docente. Como pode ser chamado de Mestre quem não consegue perceber o 

desespero das crianças com a dureza da dinâmica escolar? Como se pode respeitar uma prática 

que o ignora sofrimento das crianças e as próprias dores que o fazer escolar nelas provoca? 

Como se pode aceitar que o lugar que deveria colaborar para a ampliação da existência, de 

modo insensível, provoque medo nas crianças e não alegria? No poema “Choro a capela” Adélia 

Prado escreve: 

 

Com um braço só, uma só perna, 

ou sem os dois de cada um, vivo e canto. 

Mas com todos e medo, choro tanto 

que temo dar escândalo a meus irmãos. (1978, p. 89) 

 

 Isso parece tão absurdo para a poeta, algo tão difícil de crer que resta fazer uma prece, 

tal como segue: 

 

PAI QUE ESTAIS NO CÉU e dentro do meu coração, inclinai vossos ouvidos 

para o meu sofrimento e tende misericórdia de mim que tenho casa de cimento 

e vidro e não posso dormir no campo sob um manto de estrelas. Coisa dolorosa 

feita de barro e poeira, o homem no seu quarto, de noite, pelejando pra 

escrever no papel, com lápis, nó e tropeço, a dor do seu peito. É que nada 

apazigua, Deus me deixa sofrer. Mesmo depois que inauguraram com meu 

nome o Centro de Educação Para Mães e Moças, nem a mais mínima miséria 

se afastou de mim. Fico querendo a Bíblia muito mais velha que já é, porque 

quanto mais velha, mais perto de Deus, cujo lugar é o princípio. Não tem 

sentido o que digo? Ninguém se assuste se eu virar assassina. Eu já sou 

assassina, eu desejo a morte de tudo que obriga um menino a escrever: mãe, 

                                                             
personagem Violeta: “não é raiva o que sinto, é muito pior, é ausência de humor”. (PRADO, 1992, p. 26). Nas 

palavras do educador: “Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga tal 

qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação de minha briga porque, 

histórico, vivo a História como tempo de possibilidade e não de determinação. Se a realidade fosse assim porque 

estivesse dito que assim teria de ser não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na 

experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo pré-datado, mas um desafio, um problema. A minha 

raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de "ser mais" inscrito na natureza 

dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, esvaziando, desta 

maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e "morno", que fala da impossibilidade de mudar porque a 

realidade é mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto 

de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fado ou sina é um 

discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações 

negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício 

de resistência, como tática na luta política. Dou a impressão de que aceito hoje a condição de silenciado para bem 

lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. Esta questão, a da legitimidade da raiva contra a docilidade 

fatalista diante da negação das gentes foi um tema que esteve implícito em toda a nossa conversa naquela manhã.” 

(FREIRE, 1998, p. 84 – 85) 
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estou desesperado. O que é que eu faço, em que língua vou fazer um comício, 

uma passeata que irrompa nos gabinetes, nas salas dos professores que tomam 

cafezinho e arrotam sua incomensurável boçalidade sobre o susto de meninos 

desarmados? Fazem política, os desgraçados, brigam horas e horas pela aula 

a mais, o tostão a mais, o enquadramento, o quinquênio, o milênio de 

arrogância, frustração e azedume. Deus te abençoe, filhinho, vai pra escola, 

seja educado e respeitador, honra teu mestre. Mestre? Onde é que tem um 

mestre no Brasil pra que eu lhe beije as mãos? Já não basta ser gente pra 

encanecer de dor? Ainda têm as escolas que se aplicar neste esmero de 

esvaziar dos meninos seu desejo de bois, grama e pequenos córregos? Ó ofício 

demoníaco de encher de areia e confusão o que ainda é puro e tenro cálice. 

Não quero dar aulas, ó meu Deus, me livra desta aflição, me deixa dormir, me 

deixa em paz, aula de nada, de nada, aula de religião eu não quero dar. Falo e 

me aflijo porque sei que não tem outro caminho senão começar de baixo, de 

trás, do fim da história, quando Deus pega Adão e lhe mostra as coisas, lhe 

deixa dar nome às coisas, lhe deixa, deixa, ruminando seu espanto, sua alegria, 

sua primeira palavra... O senhor presidente, ó senhor ministro, escuta: o 

menino foi à escola e escreveu a sua mãe: estou desesperado. Escuta quem 

tenha ouvidos: os meninos do Brasil fenecem entre retórica, montanhas de 

papel e medo. Entre ladrões, como Cristo na cruz. (2006, p. 47-48) 

 

 Note-se que o apelo da poeta invoca a alegria de ver a revoada dos passarinhos, apela 

para a coragem de deixar a criança sentir o mundo, de degustar o seu lugar, de dar nomes ao 

que vive, ao que descobre como o ponto de partida, ou melhor, como o princípio que rege a 

dinâmica educacional e escolar. Aos que já sabem é preciso a sabedoria de deixar ver, de 

acompanhar a criança na sua alegria de descobrir aquilo que quem ensina já conhece, para que 

a dinâmica escolar adquira sentido, posto que sente o outro e o mundo. 

 A prece da poeta explicita que o mestre saberia bem a lição do sentir ou, como diz Paulo 

Freire, da emoção, que compõe a atmosfera para que a dinâmica escolar seja envolvida de um 

sentido existencial. A assepsia científica, que pensa conhecer as coisas a partir delas mesmas, 

sem recorrer às emoções, às ideologias, aos valores culturais, ao ignorar o seu próprio início, 

colabora para criar uma dinâmica escolar incompatível com os corpos, posto que se sabem, 

como afirma Merleau-Ponty, na vivência mesma, no mundo, com os outros corpos. Uma 

educação envolvida com a construção da humanidade; um docente que compreendeu com 

radicalidade que ele ensina o que ensina para ajudar a criança a apropriar-se de si e do mundo, 

não pode negligenciar o que se sente, as emoções. Deste modo, não pode observar o sofrimento 

da criança e seguir o seu trabalho sem dele suspeitar, sem corajosamente se perguntar a que ou 

quem tem servido o seu modo de ensinar e o que ensina. Onde há mestres quando a percepção 

das crianças da dinâmica escolar é marcada pelo medo, pelo desespero? Dá-se o nome de mestre 

a quem colabora para a criação do temor, da insegurança? 
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 Seguramente, é ingênuo reduzir a recusa do sentir, da afetividade, da emoção a estrita 

atuação docente. A gestão escolar, os diferentes sujeitos da dinâmica escolar, as políticas e 

politicagens educacionais, a própria formação do docente e o do gestor é carente desse saber 

que não dissocia aprender, conhecer de sentir, de se envolver corporalmente com o mundo e 

com os outros. É ingênuo, inclusive, crer que o docente seja assim desde o início. A mesma 

dinâmica que ele patrocina e que sistematicamente impede que o sentir e o sentido façam parte 

do processo de ensinar, também afeta o seu próprio existir como docente. E para sobreviver, 

não raro, nega o sentir que o desafia a fazer de outros modos, a colocar em questão a sua 

formação e atuação docente. Entretanto, não se pode viver assim a docência, posto que também 

essa se alimenta do sentimento. Também o docente se alegra com o recreio. 

 

Minha vingança e o meu consolo é que todo mundo sofre. Coitada, apanhou 

um verniz porque trabalha em butique. É chegar em casa, acabou-se a 

princesa, é umbigo no fogão feito eu, ô tristeza esse mundo. Nada não é 

continuado, só ficar velho é que não para. Glória serviu o café, satisfeita com 

a hora do recreio que era a conversa metralhada da Constância, falando agora 

com sentimento, sem galhofa: meu pai ensinava: ninguém pode viver sem 

ilusão. Mas eu que conheci ele muito bem e conheço a vida, sei que não é 

ilusão o que ele queria dizer. Ilusão é coisa fraquinha, ilusão é bolha de sabão. 

Ele queria falar é sentimento, coisas que consolam e dão paciência130, me 

fazem sossegar no ponto esperando a Glória de Deus. (PRADO, 1991, p. 43) 

 

 A prosa de Adélia Prado não é uma reflexão sobre toda a dinâmica escolar, em 

particular, sobre essa inaceitável insensibilidade para ver o mundo de novo, de ouvir a criança 

com sinceridade. Todavia, o docente é a figura mais emblemática, seguramente, posto que ele 

é quem desempenha o papel educacional por excelência, é ele quem mais próximo está de tocar 

a vida das crianças e, por isso mesmo, o personagem da dinâmica escolar que mais se destaca. 

Reitero, todavia, que não se pode a esse trabalho docente estrito atribuir a plena 

responsabilidade por uma organização da vida escolar que convive, sem constrangimento, com 

a tristeza, o medo, o desespero de crianças desarmadas. 

 Essa insensibilidade se apresenta, também, numa situação não muito incomum na 

dinâmica escolar. Diz respeito aos que encontram na docência a alternativa para recompor os 

seus proventos diante do desemprego enfrentado em outra atuação profissional. No caso da 

                                                             
130 Mais adiante voltarei ao livro Cacos para um vitral, especialmente para tratar do sofrimento da personagem 

Glória com as dores da docência que, de algum modo, se nutrem da falta de sentimento que também o docente 

experimenta. 
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prosa a personagem Violeta se apresenta entristecida por ter que retornar à atividade docente. 

Seguramente, há os que entram, ou retornam, para a docência nessa condição e, com esforço e 

zelo realizam o seu trabalho. Todavia, não são poucos os que ficam nela de modo 

profundamente desconfortável e, como mostra a prosa, que atuam incomodados com a alegria 

das crianças. Essa atuação, que colabora com a insensibilidade que acima tratei, é marcada por 

um sentimento de impropriedade. A personagem da prosa demonstra esforço para realizar o seu 

trabalho o que é reconhecido, de algum modo pelas crianças, mas isso não é suficiente para 

impedir o sentimento de não querer estar na sala de aula, de participar da dinâmica escolar. 

Nessa situação a alegria das crianças, a energia delas incomoda a professora, embora ela se 

esforce para não machucar as crianças com o que diz e faz. Mas a prosa mostra, também, que 

mesmo quem faz “pedagogia” não vê a hora de sair da docência, seja porque nunca teve gosto 

pelo ofício, seja porque se desgastou no exercício da docência, tal como tratarei mais adiante. 

 A prosa que segue mostra outras insensibilidades o que reitera a afirmação de que não 

se pode atribuí-las ao estrito trabalho docente, posto que também ele é, em parte, vítima da 

estrutura que patrocina e/ou sustenta a recusa ao sentir. Na prosa há os que podem pagar a 

merenda e tem a cantineira que interrompe a aula e, em público, oferece à professora um 

cardápio que parte das crianças não poderiam desfrutar, o que mostra a insensibilidade diante 

das desigualdades mantidas dentro da dinâmica escolar131. Há uma referência a ausência da 

família no processo de educação das crianças que acaba por contribuir com essa coisa horrível 

que é estar na escola novamente. Note-se que o problema que a professora Violeta apresenta é 

da ordem da afetividade: são carentes demais. 

 

Acabo de perder o emprego de que tanto gostava. Estou outra vez devolvida à 

sala de aula, um desconforto muito grande. Não desaparece de mim a sensação 

de impropriedade da minha atuação. Estou sempre coberta de uma poeira de 

giz e ridículo. Na sala dos maiores dei três excelentes aulas, tão boas que a 

menina escreveu no quadro: ‘Viva a ótima professora Dona Violeta, 

professora nota 10!’ Ó meu Deus, é muito cansativo. Com os menores tenho 

feito joguinhos, brincadeiras, quando queria direto entrar no assunto. Me 

esforço para aprender a lidar com estudantes de onze anos. Por que será caí de 

novo no inferno desta coisa chamada escola? Uma gritaria e os meninos se 

amontoam nas janelas: ‘pega, pega!’ É a radiopatrulha que a supervisora da 

noite mandou chamar pra espantar uns pobres moleques gritando do lado de 

fora da cerca. ‘Enchi eles de matéria, não aguento mais a intipatia daquele 

                                                             
131 No livro Os componentes da banda, numa festa escolar, Violeta lembra de mais uma das muitas desigualdades 

vividas dentro da escola: “Tenho vontade de dançar com o Pedro, como a Alva dança com o Jorge. Em minha 

casa, Alberto é o mais natural pra dançar. Pulchra é como eu, gosta mas não sabe. Se eu tivesse dançado em 

menina, mas na escola só chamavam as que podiam fazer roupa. (1992, p. 127) 
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bicha da 8.ª B’, é o corriqueiro da conversa da Leodita. A merenda é paga. 

Quando me dei conta, devia ter mais de mês que a menina se postava no 

mesmo lugar, puro osso e olhos na baciinha de alumínio onde os privilegiados 

tomavam sopa. Em plena aula a cantineira abre a porta, sem bater: ‘ponho o 

que pra senhora hoje? Tem empada e biscoito frito.” Sinto tanta vergonha que 

não tenho coragem de escolher. Põe qualquer coisa, falo bem depressa, pros 

meninos se esquecerem que eu posso escolher entre empada e biscoito frito. 

Da reunião de professores o que sobrou para nós foi um texto com ‘Os dez 

mandamentos do professor, o que devemos fazer para manter entre nós um 

ambiente de harmonia’. Dona Cenira ‘leu’ a reunião sem arriscar uma só frase 

fora do papel. Salústia olhou no relógio o tempo todo. Corália vendeu jóias 

para Lucrécia. A uma intervenção minha, Dona Cenira disse contrariada: 

‘acho interessante, mas não posso fugir da pauta’ e voltou os olhos para o 

papel. Antevejo amarguras. Joaquim quer saber se concordo com o professor 

de religião: ‘o homem não veio do macaco e felicidade é só no céu’. Luto tanto 

antes de responder, procurando um jeito de não machucar ninguém, que o 

menino diz: ‘puxa, é a primeira coisa que Dona Violeta não sabe!’ É proibido 

fumar. Todo mundo fuma. O que se ouve é inacreditável: ‘como que eu posso 

fazer alguma coisa neste ambiente horrível? Os meninos não têm educação, 

as famílias não ajudam, são carentes demais!’ As professoras falam e têm as 

unhas grandes e polidas, os cabelos pintados de acaju, grande parte faz 

pedagogia, tem problemas de coluna e não vê a hora de arranjar coisa melhor. 

O bedel passa perto de uma rodinha de meninos fumando, faz que não vê, 

porque são muitos e valentes; descobre um coitadinho fumando escondido, 

traz pelas orelhas e sapeca-lhe, à frente de todos, três dias de suspensão ‘para 

servir de exemplo’. A direção tem este serviçal como seu braço direito. O caos 

organizado, não é assim a loucura? (PRADO, 1992, p. 22-23) 

 

 A insensibilidade verificada, também nessa prosa, e em particular, nesses que atuam na 

docência por necessidade, encontram sua sustentação, também, nas violências cometidas contra 

as crianças, no comportamento de outros docentes que reclamam dos discentes e de seus 

familiares o que revela que não são poucos os que não gostam da docência. É preciso destacar 

o “bedel” como mais um representante da insensibilidade instalada na dinâmica escolar. Dito 

de outro modo: a insensibilidade na dinâmica escolar não colabora para que esses que entram 

na docência pela necessidade, criem por ela gosto e a realizem com a alegria e rigor. 

 A insensibilidade na dinâmica escolar que as prosas de Adélia Prado sugerem permite 

intuir que não apenas a criança está desesperada, mas também o docente, por vezes, se sente 

numa atividade profissional que na maioria do tempo se configura como um caos, uma loucura, 

um ambiente horrível. 

 

4.4. Sou curva, mista e quebrada, sou humana. 
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 Ao tratar do sentir, quando fez suas considerações sobre o corpo e o mundo, Merleau-

Ponty, discorreu sobre a sinestesia do corpo próprio referindo-se à intersensorialidade do corpo 

próprio. O filósofo defende que a experiência do corpo próprio de sentir não é uma atividade 

do intelecto que realiza a reunião das sensações do olhar, do tocar, do paladar, do olfato, da 

audição. Como já indiquei, há cheiro no som; há um gosto no tocar; há uma textura no olhar, 

ou seja, a percepção é uma experiência sensorial que se dá na unidade do corpo próprio, que 

sustenta a comunicação, ou a implicação dos sentidos, uns nos outros. A experiência do corpo 

próprio no mundo é uma experiência de sentir “tudo junto”, como referência a um jeito de ser 

no mundo que toma uma sensação corporal na outra. 

 A sinestesia do corpo próprio, dirá o filósofo, é a regra (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

308). É só por uma crença na ciência, e um desaprendizado que ela gera, que se pode ver ou 

dizer que há primeiro o olhar, o tocar que, posteriormente, são reunidos numa experiência 

sensorial comum. “Os sentidos comunicam-se entre si e abrem-se à estrutura da coisa”. (p. 308) 

Como indiquei, os saberes da ciência acabam por deslocar a experiência sinestésica turvando o 

modo de sentir do corpo próprio. 

 A unidade das sensações reside no seu núcleo significativo, no fato de que compõem 

um jeito de estar no mundo e coexistir que atribui um valor humano e existencial ao que se 

sente. Como já indiquei isso não é a afirmação de uma diluição de todas as sensações, mas que, 

a despeito da singularidade delas, todas estão sinergicamente ligadas pelo sentido existencial 

do corpo próprio e pelo espetáculo do mundo. E a sinestesia é uma experiência do corpo próprio, 

como afirma o filósofo, e não de um sujeito epistemológico, o que significa dizer que a 

comunicação das sensações, novamente afirmo, não resulta de uma elaboração racional: ela está 

dada desde o início na experiência do corpo próprio ou, como diz Merleau-Ponty, no corpo 

fenomenal que intencionalmente se dirige ao mundo, aos objetos, e é com base nela que ali 

reconhecemos um cheiro, uma textura, um som, tomado em sua singularidade. Por isso, como 

já anotei anteriormente, “ter um corpo é possuir uma montagem universal (...)” (1999, p. 437). 

 Dois elementos se apresentam quando se volta para a dinâmica escolar. A primeira é o 

modo invertido de apresentação dos saberes, inicialmente, fragmentados e, a segunda a 

inexploração das sensações do corpo. 

 A dinâmica educacional escolar vigente, seja na Educação Básica, seja no Ensino 

Superior, apresenta os saberes curriculares em blocos catalogados por elementos temáticos, 

históricos ou qualquer outro critério que justifique a reunião de determinados conteúdos e, ao 
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mesmo tempo, que estejam separados de outros. A referida dinâmica, sabe-se bem, não poderá 

tratar de todos os saberes que poderiam ser importantes de onde resulta a necessidade de 

escolha, de seleção, de separação das informações. A própria singularidade da comunidade 

onde se dá a dinâmica educacional impõe – deveria, de minha perspectiva - como critério de 

seleção dos saberes escolares. 

 O danoso é a apresentação dos saberes, dos conteúdos selecionados como sendo essa a 

sua condição inicial. Dito de outro modo: apresenta-se a fragmentação como próprio dos 

saberes, como se a sua constituição tivesse ocorrido num movimento puramente interno do 

saber e sem relação com nenhum outro. Mais do que reunir os saberes em grandes áreas132 - 

humanidades, por exemplo -, trata-se de reconhecer a trama de todos os saberes, a comunicação 

de todos os saberes, posto que oriundos dos modos de ser dos corpos no mundo e testemunham 

um sentido existencial que os corpos, no mundo, forjam criando mundos e modos de ser. Do 

mesmo modo que os sentidos são sinestesicamente organizados pelo corpo numa comunicação 

que gera a intersensorialidade, de igual modo, posto que enraizados na mesma experiência de 

mundo, os saberes convocam as tramas, as tranças nas quais eles se sustentam. 

 Objetar-se-á que não seria possível ensinar nada ou que a todo instante se faria uma 

história ou, até mesmo, uma pré-história do saber que agora se pretende tratar, ao tentar 

apresentar a referida trama. Dito de outro modo, seria impossível tratar de todas as 

interconexões, de todos os outros saberes sobre os quais esse saber, sobre o qual me debruço 

na dinâmica escolar, surgiu ou se sustenta. O tempo escolar, os limites curriculares, 

seguramente o impedem, dirão. 

 É certo que isso corresponde a uma realidade, mas é preciso reconhecer, de outra 

perspectiva, que a negação da vivacidade dos saberes, ou seja, da sua interconexão com outros 

saberes significativos para os corpos, é o mesmo que fazer revoada sobre carniça, o que só 

interessa aos urubus, ave necrófaga; é a negação do corpo, do seu viver sinestésico. Se, 

imediatamente, o tempo e o currículo da dinâmica escolar não favorecem que a intenção de um 

docente de qualquer disciplina organize a apresentação dos conteúdos sempre mostrando as 

                                                             
132 Não são poucas as universidades que, nos semestres iniciais, inscrevem os discentes nas grandes áreas de 

conhecimento que se referem mais diretamente àquela formação, para posteriormente, descer à singularidade. 

Assim, um curso de administração primeiro apresenta os elementos gerais e centrais, para depois oferecer ao 

discente a possibilidade de optar pela especificidade da administração com ênfase em comércio exterior. O mesmo 

se faz com as humanidades: primeiros os temas e problemas gerais da área para depois optar pela possibilidade de 

seguir os estudos em história, ou geografia, ou mesmo filosofia. Em que pese que isso possa ser aceito como um 

modo de tentar conter a fragmentação que mencionei – embora essas grandes áreas sejam um amontoado de temas 

próximos, convergentes -, em muitos lugares ela representa menos uma estratégia didática e mais um procedimento 

administrativo que visa a economia de recursos e a diminuição de custos com pessoal. 
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suas conexões133, seguramente é possível ao menos indicá-las, dizer aos discentes que tais 

ligações estão no início mesmo do saber que agora se vai tratar. Todavia, estou convencido de 

que, com um pouco de coragem docente e compromisso com as crianças é possível encontrar 

caminhos didáticos para tratar dos componentes curriculares na rede na qual surgiram e que 

confere sentido a eles. 

 O fato concreto é que, a recusa do corpo, do sentir e da sinestesia do corpo próprio em 

benefício das partes e da crença de que a racionalidade pode juntá-las e fazer reviver o monstro, 

tem impedido de reconhecer na fragmentação um problema na dinâmica escolar. Some-se a isso 

que ela é desejada, posto que reafirmada nos diferentes processos de verificação aos quais são 

submetidos os discentes em diferentes momentos da sua formação escolar, da Educação Básica 

ao Ensino Superior. Neles os saberes são solicitados em partes, por departamentos e o espaço 

da amarração, da relação, de dizer “tudo junto”, próprio do corpo, é quase uma ausência. 

 Manter essa fragmentação é mais um modo de constranger o movimento do corpo de 

significar a si e ao mundo. As crianças, antes de ensaiar qualquer palavra sobre o mundo e sobre 

si, terão que conhecer as partes que compõem o mundo, a fragmentação para depois dizer algo 

sobre o mundo, a coexistência e sobre si mesmo. Enganosa inversão. Trágica inversão, pois 

ignora que antes o corpo se apropria do mundo, de si, do outro numa experiência que não é 

vista como parte, mas como uma unidade. A dinâmica escolar intencionalmente fragmentada134 

recusa a experiência própria do corpo de perceber em rede135, sinestesicamente, tal como o é a 

vivência das suas sensações. 

                                                             
133 É preciso reconhecer que uma formação para docência, de caráter fragmentado, também disciplinar, que não 

dialoga com outras áreas do conhecimento, posto que a experiência universitária, por vezes, não passa de um 

fingimento – não há abertura para a totalidade das coisas como afirma Pieper (Cf. PIEPER, Josef. Abertura para 

o Todo: a Chance da Universidade. International Studies on Law and Education, São Paulo, v. 21, p. 59-70, set-

dez 2015. Disponível em: http://www.hottopos.com/isle21/59-70Pieper.pdf. Acesso: 25 junho 2017), não coloca 

o docente em condições de organização do seu trabalho em conexão com o que é “exterior” a ele ou, para dizer de 

outro modo, para pensar os conteúdos desse componente curricular na sua vinculação inevitável – não se trata de 

inventar as conexões – com os demais saberes. 
134 Arrisco afirmar que mesmo a educação infantil, onde o currículo não possuí a fragmentação que se verifica no 

ensino fundamental e médio, por exemplo, não está livre cometer esse equívoco de apresentar primeiro a parte, o 

separado, para posteriormente apresentar as relações, as conexões com os demais saberes e, sobretudo, com a vida. 
135 Os meus quinze breves anos de atuação como docente da Educação Básica, na rede pública municipal em São 

Caetano do Sul me fizeram conhecer a recorrente pergunta dos discentes “para que serve isso? ”. A minha intuição 

é que essa pergunta aponta para uma outra que os discentes, nem sempre, sabem formular com precisão: qual o 

sentido existencial desses saberes? Trata-se de uma pergunta de desespero, de alguém que não consegue ouvir a 

anunciação de informações, de saberes que não parecem ter surgido da vida, do mundo, posto que não são 

apresentados na vinculação existencial própria daquele saber e nem mesmo em vinculação com o momento de 

existir no qual os saberes são anunciados. Também por isso, compreendo a dificuldade dos discentes quando se 

solicita que façam relação. Não raro eles apresentam as informações dos termos que se indicou para a construção 

da relação, mas, efetivamente, não conseguem pensar um pelo outro, mostrando as convergências e divergências 
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 O segundo aspecto, ainda mais grave, diz respeito à pouca exploração dos diferentes 

modos de sentir, de saber o mundo do corpo próprio. A palavra, especialmente a falada, convoca 

a audição, sensação por excelência da dinâmica escolar136. É bom que se diga desde já: a 

linguagem é fundamental para o processo do corpo de apropriação de si mesmo137. Todavia, ela 

é apenas um gesto, entre outros gestos do corpo próprio para se apropriar do mundo, para revelar 

o sentido gestado nas entranhas do corpo na convivência com os outros corpos no mundo. Ela 

se refere apenas a uma das diferentes sensações do corpo próprio. 

 É adequado reconhecer que na educação infantil a exploração dos diferentes sentidos 

seja algo mais presente. Todavia, na medida em que se vai avançando, a dinâmica educacional 

escolar vai privilegiando a fala, o que significa que a audição é o elemento sensorial do corpo 

mais requisitado. Isso representa mais uma estratégia de recusa do corpo, em particular, do 

movimento que lhe é próprio: viver as sensações em conexão. À fragmentação a que me referi 

anteriormente, se junta, essa redução da dinâmica escolar à sensação da audição, posto que 

privilegia a fala. Digo recusa na medida que a experiência do corpo, como indiquei, não é a 

passagem frequente de uma sensação a outra, mas a vivência, em unidade significativa, das 

sensações: o que ouço evoca o que vejo, que convoca o que toco, que convida o paladar para 

que, em rede, eu perceba o que ouço. Todavia, a dinâmica escolar ignora que pelo paladar 

também se pode chegar ao conhecimento do mundo e de si. Aliás, não é pela boca que a criança 

experimenta o que é saciedade, a dor, o quente, o frio? O que impede que nos organizemos para 

ensinar filosofia desde o tocar, desde a visão138? Novamente, a centralidade da linguagem falada 

não se pode desprezar. Entretanto, não se pode aceitar, sem contradizer as afirmações de 

                                                             
dos elementos. Mas como poderão fazê-lo se, apresentando os saberes aos pedaços, não foi permitido aos discentes, 

como é próprio do corpo, lidar com os saberes da dinâmica escolar no enredamento do sentido, da vida? 
136 Não é sem razão que não possuir audição é um impedimento maior do que não ter a visão ou possuir outras 

deficiências na dinâmica escolar. Qualquer deficiência relacionada a audição, tal como a dificuldade no 

processamento auditivo, resultará em prejuízo numa dinâmica escolar que privilegia a palavra falada. 
137 Merleau-Ponty, como indiquei, trata da linguagem como um dos modos de ser do corpo próprio, como um jeito 

de se apropriar do mundo. Esse esforço se verifica já na criança, mesmo quando ainda não tem domínio formal de 

uma língua. Apresentei, sinteticamente essa ideia no texto que segue. Cf. DOURADO, W. A. M.; MATOS, H. A. 

No princípio era a imaginação. In: BAHIA, Norinês P.; SOUZA, Roger M. Q.; GOMES, Mara P. S. A formação 

de professores na e com a escola pública – a experiência do Pibid/Umesp. Rio de Janeiro: Albatroz, 2015, p. 136- 

140. 
138 Ainda me recordo das aulas de estética e filosofia da arte, ministradas pelo prof. Dr. João Epifânio Regis no 

curso de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, desde as imagens de esculturas, de pinturas e de 

construções de diferentes épocas. A visão das imagens convocava o apoio da palavra falada que, por sua vez, 

permitia sentir a altura das construções, a textura das imagens. Outra experiência singular foi a presença do maestro 

Fabio Henrique Pereira da Silva, que nos conduziu na apreciação da música de Richard Wagner que, por sua vez, 

nos conduziu na compreensão das ideias de Nietzsche. O que impede que os temas filosóficos sejam tratados a 

partir de outras sensações corporais? 
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Merleau-Ponty, que um gesto de linguagem não se dê também desde o tocar, desde o paladar139. 

A própria linguagem se sustenta, na experiência do corpo próprio, não apenas na audição, mas 

também nas outras sensações, enredadas, desde o início pelo sentido existencial. 

 Merleau-Ponty radicalizaria tais afirmações. Tal como indiquei, para esse filósofo se 

um objeto que se apresenta no espetáculo do mundo, aparece apenas para um dos sentidos do 

corpo ele é um fantasma, posto que só participará da realidade do existir do corpo próprio 

quando o fenômeno for capaz de falar aos outros sentidos (1999, p. 427). De igual modo, uma 

dinâmica escolar que privilegia uma das sensações corporais e, sistematicamente, recusa as 

outras tantas possibilidades de perceber e ser no mundo, se constitui num fantasma, posto que 

não participa da realidade do corpo, do modo de existir do corpo. 

 Embora não esteja escrevendo sobre as sensações, Paulo Freire ao tratar do saber escutar 

como exigência de um ensino que vise a autonomia, denuncia uma fala que só quer uma escuta 

atenta e, de algum modo, recusa a fala do discente. Ou ainda, de uma fala que, quando escuta, 

não o faz de modo diligente. E, no contexto de sua argumentação em favor do saber escutar, 

que aqui apenas indico, o educador afirma: 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada 

um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente 

por parte do sujeito que escuta para a abertura140 à fala do outro, ao gesto do 

outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar 

exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria 

escuta, mas auto-anulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em 

nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me 

posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para bem melhor 

me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito 

que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz 

de sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala 

discordante, em sendo afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária. (1998, 

p. 135) 

 

 A sinestesia do corpo próprio, além de desafiar a dinâmica educacional escolar a 

explorar outras sensações do corpo para ensinar e aprender, indica que o modo de sentir, de 

                                                             
139 A inteligência comercial já se apropriou dessa experiência do corpo para vender carros. A Peugeot, em parceria 

com a Discovery, convidou pessoas, cuja sensibilidade sinestésica é vivida com mais consciência, para dirigir um 

dos seus veículos. A tarefa consiste em dirigir o carro e relatar as sensações vividas para que sejam traduzidas para 

uma outra linguagem ou, como se diz no vídeo, por um “criativo”. No vídeo dá-se destaque às afirmações 

sinestésicas: “cores podem ter cheiro”; “sons podem ter cor”, entre outras. Cf. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hvs0rMMTZ0. Acesso em 25 junho 2017. 
140 Retomarei a questão da abertura para o mundo e o outro na sequência da reflexão. 
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perceber dos corpos têm a sua singularidade. Estamos diante do mesmo mundo; partilhamos 

saberes, informações sobre o mundo que vemos; compartilhamos vivências que estão lá, desde 

o início, compondo o cenário do mundo que vemos e, ainda assim, há nuances nessa 

contemplação do mundo que são minhas, posto que ancoradas em vivências que o corpo do 

outro, que contempla o mundo comigo não viveu. 

 Isso permite supor que a exploração de outras sensações corporais para ensinar e 

aprender é mais um elemento de democracia educacional, se assim se pode dizer, na medida 

que reconhece que o modo de apreensão dos saberes, ancorados no mesmo mundo que é 

percebido de diferentes modos, se dará de modo diverso entre as crianças. Há quem aprenderá 

mais facilmente vendo, tocando. 

 Reitero: não se trata apenas de propor a ampliação dos caminhos didáticos, novas 

estratégias que valorizem outras sensações corporais, mas de construir uma dinâmica 

educacional desde o corpo que, tal como defende o filósofo, se abre ao mundo e toma os muitos 

elementos do espetáculo do mundo na unidade do sentido do mundo para o corpo, 

especialmente, a orquestração das sensações numa música do existir dos corpos.  

 

4.5. Permaneço no alpendre olhando a rua. 

 Nas considerações de Merleau-Ponty sobre o corpo as palavras unidade e totalidade são 

frequentemente usadas para tratar do modo de ser do corpo próprio. Mesmo tratando de 

dimensões desse modo de ser do corpo, a referência a uma vivência de totalidade sempre se 

apresenta. Para recordar, quando tratou da motricidade do corpo próprio o filósofo afirmou que 

o movimento e o seu fundo “são momentos de uma totalidade única” (1999, p. 159). 

 A totalidade do corpo próprio é uma afirmação sobre a experiência perceptiva onde os 

fenômenos são tomados numa totalidade que, por sua vez, permanece aberta, posto que o 

mundo não fica esgotado na experiência do corpo no mundo. Tal experiência é dita pelo filósofo 

como espetáculo do mundo ou espetáculo vivido como mais um modo de dizer da relação do 

corpo com o mundo, com os fenômenos do mundo: eles são tomados numa unidade de sentido 

ao mesmo tempo que abrem ao corpo a possibilidade de se expandir; convidam o corpo a ir 

mais longe, a ser nesse espetáculo do mundo de outros modos. Assim, há um movimento 

inesgotável: um corpo que contempla o mundo dado como um todo e não como resultado de 

partes que o corpo reuniu num esforço intelectual e, ao mesmo tempo, esse espetáculo vivido 
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oferece ao corpo novos horizontes de sentido que são a possibilidade mesma de ser de outros 

modos. 

 As reflexões de Josef Pieper sobre o filosofar também se voltam para o tema da 

totalidade. O filosofar, tal como concebe o filósofo, tem como princípio a admiração que, por 

sua vez reivindica a condição de liberdade do ser humano. Trata-se da condição humana de 

transcender o meio ambiente ao abrir-se para a totalidade do ser das coisas criando mundos e 

modos de viver. 

 Abrir-se para o mundo, defenderá o filósofo, só é possível porque se está fundado no 

próprio ser. A abertura para a totalidade do ser se dá porque antes se está ancorado no ser da 

pessoa, num eu-mesmo, o que indica que a transcendência que cria mundos, não é uma fuga 

permanente para as nuvens, posto que tem seu início e manutenção no ser mesmo dos homens 

e mulheres. 

 A transcendência própria do ser humano, que Pieper chama de espírito humano, que está 

diante das coisas, arrisco indicar, como totalidade, portanto que as toma na abrangência da 

experiência do ser em relação ao mundo, não esgota essa totalidade. Dito de outro modo: o 

espírito humano aberto à totalidade das coisas, não a tem plenamente dada a si, de modo que 

está sempre convocado a novamente se abrir para o ser total das coisas do mundo. Assim, há 

uma abertura para a totalidade do mundo, que permite romper com os limites do meio ambiente 

e criar mundos, mas não significa uma fuga do mundo. Permanecendo arraigado ao ser, 

novamente sou convidado a perguntar sobre o ser das coisas em vista da totalidade do mundo. 

 As afirmações dos filósofos sobre a totalidade da experiência do corpo, dessa abertura 

ao espetáculo do mundo, à totalidade das coisas como o desdobramento dos modos de ser, como 

o rompimento com qualquer determinação do meio ambiente, como um hábito próprio do corpo 

de perceber o mundo sempre na unidade do sentido, de perceber as singularidades do cotidiano 

na sua vinculação com a totalidade daquilo que é, é uma recusa explícita, no caso de Pieper, a 

que uma parte da experiência humana – o cotidiano do mundo do trabalho – seja tomada como 

o todo. Lançar-se ao mundo como experiência do espírito humano de transcendência é o 

reconhecimento da liberdade humana, do seu inacabamento, de que ainda não se está de posse 

da plenitude das coisas existentes. O próprio mundo do trabalho deve ser enfrentado na relação 

com a totalidade das coisas e não pretender ser a própria totalidade. Em Merleau-Ponty, o 

discurso sobre a totalidade, como já indiquei, recusa as fragmentações do discurso científico 

sobre o corpo e o mundo e a consequente redução da vivência do corpo próprio aos reflexos 
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biológicos, às causas sociológicas, às influências psicológicas. É só porque antes vivemos o 

espetáculo do mundo na unidade de sentido, como um cenário enfeixado de significação 

existencial,  que ali podemos reconhecer um fato sociológico, aqui um elemento psicológico, 

entre outros. 

 À recusa do corpo, do mundo, das sensações; à fragmentação dos saberes; à dura 

univocidade da dinâmica escolar para conceber e realizar os atos de ensino e aprendizagem, se 

junta mais essa característica da vigente dinâmica educacional: ela transformou em totalidade 

a preparação para o mundo do trabalho. A referida dinâmica parece incapaz de pensar o 

processo de ensinar e aprender desde a experiência de unidade do corpo e reconhecer que é ela 

que sustenta que saquemos parte dessa realidade para pensá-la; parece incapaz de pensar os 

elementos da vida cotidiana em relação com Deus e o mundo, como afirma Josef Pieper. 

 A mesma dinâmica escolar que não consegue ou se recusa a apresentar os 

conhecimentos no seu enraizamento com a vida – seja aquele que lhes deram origem, seja a 

vida que agora temos e a partir da qual acolhemos os saberes – não está organizada para mostrar 

para as crianças os saberes da matemática, da biologia, da história em sua relação com a 

totalidade daquilo que é. 

 De algum modo, portanto, vejo aqui mais um elemento de dificuldade para que a 

dinâmica escolar que vivemos se configure como experiência, tal como indiquei anteriormente: 

ela não sabe ou recusa a perseguir a relação dos saberes com a totalidade do ser, das coisas 

existentes, como afirmou o filósofo. A mesma fragmentação que distancia o ensinar e o 

aprender da realidade vivida, a mesma dificuldade em organizar a dinâmica escolar para ensinar 

e aprender desde a intersensorialidade do corpo próprio, parece não ser capaz de pensar os 

tantos saberes escolares na sua relação com a totalidade do ser. Que se note que não se trata da 

ligação de um saber com o outro, tal como indiquei anteriormente, mas também, e de modo 

mais profundo, como ele se vincula à existência toda. Não se trata de como a filosofia se liga à 

história, que se liga à biologia, mas de como todas elas se ligam à totalidade da existência, do 

ser das coisas. 

 

4.6. Deixa ruminar o espanto. 

 A prosa 15, do livro Solte os cachorros, a que me referi anteriormente, inspira não 

apenas a pensar a ausência da sensibilidade, da afetividade na dinâmica escolar, mas também, 

o lugar da admiração nela. 
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 Tanto em Merleau-Ponty como em Josef Pieper a admiração está posta: voltar-se ao 

mundo, abrir-se ao mundo implica nessa disponibilidade de olhar de novo o mundo, o que já se 

sabe, o que já foi vivido. Não é sem razão que os dois filósofos tratam do olhar, não como uma 

referência à visão, mas como essa abertura para uma realidade, um espetáculo, um mundo que 

permanece misterioso, que oferece novas configurações de sentido e que se refaz no movimento 

mesmo dos corpos ao perseguirem o ser das coisas, ao estenderem os dedos para se apropriarem 

dos sentidos existenciais que estão no horizonte do próprio viver. 

 Nos dois filósofos a admiração se sustenta, como já indiquei, na liberdade humana ou 

na sua capacidade de transcendência, portanto, de saltar para um outro modo de ser, ao se 

apropriar de novas dimensões do “se(r)ntido”. O retorno às coisas mesmas reconhece que o 

mundo das nossas vivências não é o mundo todo. A abertura do espírito humano para a 

totalidade do ser implica em reconhecer que é preciso manter a janela141 escancarada, pois, a 

totalidade daquilo que é segue escorregadia à pretensão de ser apreendida de uma vez por todas. 

 Por isso, a admiração é um princípio, para Josef Pieper: olhar o mundo, contemplar a 

realidade, voltar-se ao cotidiano vivido é a condição mesma do corpo que se reconhece 

inacabado, dos corpos que estão convencidos de que o que sabem pode ser ressignificados por 

outros “se(r)ntidos”, ampliado na coexistência dos corpos intencionalmente ligados ao mundo. 

“Miração” do mundo, como diz a poeta, que implica reconhecê-lo como criação, como defende 

Pieper. Por isso o mundo, tal como apresentamos desde a obras dos filósofos e da poeta não é 

uma referência à natureza dada, mas o “ato poiético” do corpo que dá à sua vivência na natureza 

uma ordenação significativa ou, ainda, que ressignifica os “mundos”, portanto os modos de 

viver dentro dos quais se nasceu e que, na relação com eles, constitui outros mundos e modos 

de ser. Esse reconhecimento do mundo como criação é a possibilidade mesma da “theoria”; o 

                                                             
141 É adequado indicar que a imagem da janela aparece na obra de Adélia Prado não apenas como disponibilidade 

para ver o cotidiano, mas também como referência ao desejo ou à fome que a poeta, em diferentes poemas, 

menciona e prefere. Mais do que a saciedade se deseja a fome que move o corpo na busca pela saciedade sem, 

contudo, consegui-la ou desejar que, de fato, ela se dê. Para citar um poema, na parte final do poema “Vivente”, 

do livro A duração do dia a poeta escreve: 

 

Puro gozo 

que à medida que come 

mais tem fome. (2011, p. 81) 

 

Nos limites da dinâmica escolar isso aponta para a manutenção da curiosidade pelo mundo que, de algum modo, 

sustenta a disponibilidade para olhar novamente o cotidiano. É o que sugere a poeta no livro Filandras, tal como 

segue: “Romeu nenhum pula janela se uma Julieta diligente não afrouxa o trinco. Contudo, tanto tempo passado, 

considero que, a não ser que as famílias se odeiem e tornem o encontro impossível, é melhor não abrir janela 

nenhuma, porque a vida é breve e a arte, longa. Mais vale uma janela sempre perigando abrir, que outra para 

sempre aberta. Em se tratando de romance, claro. Amo o que dá trabalho. ” (2001, p. 31) 
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retorno às coisas mesmas como a possibilidade de ampliação do sentido é o que justifica que o 

princípio do filosofar seja a admiração, como defende Pieper ou, como diz Merleau-Ponty, que 

a filosofia não possa considerar-se como adquirida, portanto de reconhecer “que ela é uma 

experiência renovada de seu próprio começo” (1999, p. 11). 

 Não sem razão, diante da insensibilidade da dinâmica escolar, a poeta recomenda deixar 

a criança ruminar o seu espanto, deixá-la admirar as coisas do cotidiano: bois, gramas e 

pequenos córregos, como anotou na prosa (PRADO, 2006, p. 48). É verdade que o espanto pode 

se configurar na forma do medo e, por isso gerar, fuga do mundo. Isso justifica que a educação 

seja entendida como cuidado, com tratarei mais adiante: a admiração implica que se dê amparo 

para a experiência de olhar o misterioso mundo e a própria experiência do corpo no mundo. 

Essa ideia está posta no livro O homem da mão seca quando a poeta escreve: 

 

Rebeca se apanhou sozinha na varanda quando subiu cantando um carro de 

muitos bois: mãe, mãe, mãe, gritava, tão pequenina, tou até balançando, falou, 

o coraçãozinho aos pulos. Foi tão bom poder ser compassiva: ó, Bequinha, é 

um carro de bois carregando tijolos, é a roda que está cantando por causa do 

peso, vem tomar água pra passar o susto, não tem perigo, filhinha, a mãe te 

pega no colo pra você olhar os bois. (PRADO, 2007b, p. 53) 

 

 De qualquer modo o que se apresenta é a ideia de que admiração, a contemplação do 

mundo, que convida a abertura à totalidade do ser das coisas, que convida a ver novamente o 

mesmo mundo, deva ser o princípio da educação, também. Isto porque a admiração, como 

defende Josef Pieper, é o reconhecimento de que não se sabe (negativo) e que o saber se procura 

amorosamente (positivo): essas características da admiração não interessam à educação? Como 

ou por quê a admiração, que se configura por procurar amorosamente o que não se sabe, não é 

a regente da educação e das ações escolares? 

 Josef Pieper, ao tratar do sentido de universidade, reapresenta o seu papel de ser lugar 

de abertura para a totalidade, que está envolvida com a totalidade do real. Essa abertura se 

sustenta, dirá o filósofo e tal como já indiquei, no espírito humano entendido como essa 

abertura, como a sua capacidade de transcendência ou, ainda de estar receptivo ao todo do 

mundo. De onde resulta que afirme: 

 

A educação daquilo que é própria e especificamente humano, ou, em outras 

palavras, a verdadeira formação do homem, somente se dá quando se põe em 
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marcha esse confronto com o todo existente. Um homem verdadeiramente 

formado é alguém que sabe como se relacionar com o mundo como um todo, 

ainda que (e sobre isto ainda falaremos mais adiante) esse conhecimento da 

realidade seja imperfeito. (PIEPER, 2015, p. 61) 

 

 Ora, essa abertura é movimentada pela admiração, pela “miração”142 do mundo de um 

espírito que se abre para o mundo, de onde resulta a compreensão do filosofar de Josef Pieper 

e que defenda que a admiração seja o seu princípio. E a argumentação do filósofo sobre a 

universidade defende que ela se caracteriza não pela ciência que produz, mas por se dirigir ao 

“universum”, “para a unidade do conjunto do real” (2015, p. 62) e como esse todo se relaciona 

com esta realidade concreta. Não sem razão a personagem Violeta desabafa dizendo que a 

metáfora a salva da ciência, posto que é colocada diante de uma realidade mais incrível. 

 

Vou me livrar do verbo enfiar, porque vou enfiar no cu do mundo o meu 

desprazer de viver. Conseguirei? Talvez, porque sou salva pela metáfora, a 

única realidade. A ciência não salva, porque insiste em chamar as coisas por 

seus nomes e quem suporta isso? O amor é a mais fantástica metáfora, a 

realidade mais incrível. (PRADO, 19992, p. 49) 

 

O cientista não pergunta por deus e o mundo na indagação que dirige aos seus problemas, ao 

elaborar os seus saberes, ele não ousa ser metafórico ou, como escreve Adélia Prado “não vejo 

borboletas sem me sentir tocada pelo carinho de Deus” (1992, p. 53), não vê na fivela do sapato, 

na blusa de seda, no anel, o rosto de Deus (p. 84), de modo que eles seguem parcialmente 

tratados. Isso, todavia, é a tarefa mesma do filósofo: voltar-se ao todo, mesmo quando trata de 

uma questão particular, o que justifica a defesa de Pieper que o que caracteriza a universidade 

não seja a ciência. 

 

Daí se segue que não é tanto a ciência que dá a esta instituição sua marca 

específica, no que ela tem de decisivo, mas antes a viva relação com o mundo 

realizada por aquele que filosofa. E também a pretensão de ser, no sentido 

antes indicado, "escola superior", lugar de educação e formação daquilo que é 

verdadeira e profundamente humano; também essa pretensão somente se 

legitima através do confronto com o todo da realidade, que estimula a 

realização das potencialidades últimas do espírito. (PIEPER, 2015, p. 63) 

 

                                                             
142 Cf. LAUAND, Luis Jean. Poesia e Filosofia – Entrevista com Adélia Prado. Disponível em: 

http://www.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm. Último acesso: julho de 2017. 
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 Na continuidade da reflexão sobre a universidade, quando retoma a noção de abertura 

para a totalidade que indiquei anteriormente, Josef Pieper insiste em evidenciar a presença 

central da filosofia ou do filosofar na universidade indicando quatro aspectos. O primeiro é que 

o ato filosófico insiste em refazer as perguntas para as quais não se terá respostas definitivas e, 

portanto, escapam do hábito científico de responder. 

 

Para perguntas desse tipo, nunca se encontrará uma resposta que resolva 

plenamente a questão, uma resposta como aquela que diz que o bacilo de Koch 

é o agente da tuberculose pulmonar. Por que, então, insistir na pergunta? 

Resposta: por que o próprio ato de perguntar é, ainda, uma forma de ficar no 

encalço da realidade e estar sempre atento a ela; uma forma também de 

conservar, em face do todo, aquela receptividade que constitui a natureza do 

espírito. Aquele que, por princípio, renuncia a discutir questões não 

suscetíveis de uma resposta exata, aquele que permanece simplesmente no 

âmbito da investigação especializada, já deixou de lado, não só como cientista, 

mas também como pessoa humana, a totalidade do real e renunciou à 

possibilidade de realizar-se plenamente. Isto pode perfeitamente ocorrer. 

Existe uma forma específica de estreiteza espiritual, para não dizer de 

servidão, que tem o seu fundamento estritamente na autolimitação do espírito 

ao cientificamente cognoscível. (p. 65) 

 

O segundo aspecto é que o ato filosófico se volta para algo sabido, todavia, mal sabido, dirá 

Pieper, diferente da ciência que estaria envolvida em tornar claro o que se não sabia. Poder-se-

á objetar sobre a necessidade do ato filosófico. 

 

Mas que sentido deve ter a reflexão sobre a totalidade da existência, se ela não 

revela nada de novo? A esta questão responde-se: ao homem não é necessário 

apenas ampliar seu saber acerca do mundo, mas talvez seja mais necessário 

ainda lembrar-se das verdades imutáveis e ser lembrado delas. E fazer isto de 

espírito inteiramente vigilante, sem fugir romanticamente da realidade, nada 

esquecendo ou desprezando do que, criticamente, sabemos sobre nós próprios 

e sobre o mundo. (p. 65) 

 

O terceiro aspecto é que as considerações filosóficas sobre a realidade não estão à disposição 

para o domínio do mundo, para resolver as necessidades da vida, portanto, não estão disponíveis 

para fins, como já indiquei. Sendo o filosofar livre, se distingue do saber científico gerido pela 

utilidade. E a argumentação de que esse ou aquele saber científico é importante para a vida 

requer que se pergunte em que ela consiste para que se possa mesmo saber o que é útil para a 

vida (p. 65). E, por fim, dirá Pieper, que enquanto o papel educativo da ciência oferece a 
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objetividade do pensamento na compreensão do real, o ato educativo da filosofia oferece a 

contemplação para que saiba o que se é em relação à totalidade das coisas. 

 

Do filósofo que quer, acima de tudo, contemplar o seu objeto, exige-se muito 

mais. Sem dúvida, exige-se dele muito mais do que a objetividade de 

pensamento; ou seja, exige-se dele um olhar de profunda e franca ingenuidade, 

um ouvir em silêncio absoluto, um espírito simples, de uma simplicidade 

(simplicitas) que nada pertuba, que alcança o íntimo da pessoa. O que importa, 

em filosofia, não é apenas possuir aptidões ou aplicar forças. O espírito se vê 

muito mais obrigado a realizar sua mais alta possibilidade enquanto ser, muito 

mais do que limitar-se a fazer o que pode; deve antes tornar-se o que é, a saber, 

a ter receptividade à totalidade do mundo. (p. 66) 

 

 A abertura para o todo não é indício de uma arrogância filosófica, mas sim de uma 

simplicidade que reconhece a incapacidade de abarcar ou esgotar o conhecimento sobre a 

realidade, embora esse seja o interesse do filósofo. Como diz Adélia Prado: 

 

Um inseto esgota a razão toda, 

rói com sabedoria as sumas, 

uma gota de seiva mata um homem. (2007a, p. 23) 

 

 Essa distinção entre o cientista e o filósofo não quer aumentar o fosso que separa as duas 

áreas na medida em que se reconheceu no discurso filosófico uma descabida e, na reflexão de 

Pieper, inexistente arrogância de superioridade ou “pretensiosa auto-afirmação” (p. 67). O 

sentido mesmo da filosofia se apresenta para desfazer essa imagem. 

 

Filosofia não significa precisamente a posse de um saber que abarca tudo e 

tudo compreende, e que nós chamamos sabedoria, mas a busca amorosa desse 

saber, de um lado interminável, mas do outro proveitosa. O mundo e a própria 

existência também são assim: por um lado, são luminosos, translúcidos, 

cognoscíveis até os fundamentos; pelo outro, contudo, são inapreensíveis, 

inescrutáveis. Porque isto é assim, por esta razão é que o filósofo sempre 

continua na dependência de cada nova informação acessível sobre o seu 

objetivo, nunca definitivamente esclarecido; sempre continua a necessitar 

precisamente das novas informações descobertas pela ciência. Não lhe é 

permitido dizer: "a mim, interessa-me perguntar sobre o ser metafísico do 

homem, não sobre o que a psicologia, a fisiologia do cérebro, a pesquisa sobre 

o comportamento têm a dizer sobre o homem". Se o fizesse, no mesmo 

momento deixaria de filosofar seriamente, isto é, de considerar a realidade sob 

cada aspecto pensável. Precisamente isto, contudo, determina o posto da 

filosofia e constitui a sua dignidade. A reflexão filosófica sobre a realidade 
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como um todo, como dissemos, é o núcleo plasmador da universidade; mas 

isto, por si só, justificaria a "exigência de superioridade" da filosofia? Que 

outro significado esta exigência poderia ter? Significa que a filosofia, ainda 

que sempre na dependência de toda descoberta de todas as ciências, e a elas 

atenta, tem contudo de cuidar, ela sozinha, para que nem um único aspecto 

pensável da realidade seja minimizado, descurado, encoberto ou desprezado. 

Por outras palavras, a filosofia tem de cuidar para que a consideração do objeto 

na sua totalidade, isto é, "o fato completo", seja aberto e assim permaneça. (p. 

67) 

 

 Novamente: essa disponibilidade para a totalidade das coisas visíveis e invisíveis de que 

fala Pieper aponta para a admiração, gesto de um espírito livre, que reconhece o mundo como 

criação e que, conhecedor do inacabamento do mundo e de si mesmo, se abre para o que ainda 

não sabe, desejando saber completamente. Não sem razão é preciso resistir às pretensões de 

totalidade do mundo do trabalho e, por sua vez, ao discurso da ciência que não se interessa em 

relacionar as suas descobertas e saberes com a totalidade do real. E o modo de resistir a isso é 

o lazer (skholé) entendida como uma atitude da alma de abrir-se para o mundo em sua totalidade 

de modo contemplativo e festivo. (LAUAND, 2012, p. 41-42) Nas palavras de Adélia Prado: 

 

Maria Silésia me perguntou se estava gostando da festa, eu disse pra ela, de 

todo coração: escola deve ser como a sua, fazendo festa com conjunto 

regional, danças, sorteio de brindes para os pais. Tristeza não tá com nada no 

balaio. Achou graça. (1992, p. 127) 

 

 Pelo exposto se pode afirmar que o papel da universidade se confunde com o ato 

filosófico, de onde sustento a ideia de que a educação tenha como princípio a admiração. A 

formação acadêmica tem as mesmas características do filosofar (LAUAND, 2012, p. 42). Que 

se diga que isso não significa reduzir a universidade ao ensino de filosofia ou que se deva 

recusar as formações específicas para as diferentes profissões. O que está em questão é que a 

universidade, ou que a academia realizará o seu papel quando abrir-se e convidar a se abrir para 

o universo, portanto quando for filosófica. Assim a formação do médico não pode deixar de se 

ocupar das relações da medicina com a totalidade da realidade. Trata-se da disponibilidade para 

olhar o teto e vinculá-lo ao doce quadrado, à infância, ao galo que canta, tal como escreve 

Adélia Prado: 

 

Olhou para o teto, a telha parecia um quadrado de doce. 

Ah! – falou sem se dar conta de que descobria, durando desde 
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a infância, aquela hora do dia, mais um galo cantando, 

um corte de trator, as três camadas de terra, 

a ocre, a marrom, a roxeada. Um pasto, 

não tinha certeza se uma vaca 

e o sarilho da cisterna desembestado, a lata 

batendo no fundo com estrondo. 

Quando insistiram, vem jantar, que esfria, 

ele foi e disse antes de comer: 

‘Qualidade de telha é essas de antigamente’. (PRADO, 2012, p. 37) 

 

 É inevitável supor, portanto, que dessa perspectiva a formação do professor143 não possa 

escapar de ser filosófica. E, de modo ainda mais profundo, a educação e a dinâmica escolar 

deverão ter como princípio a admiração para que colaborem com a construção plena do ser 

humano que, segundo Pieper, não se dará sem a contemplação. (LAUAND, 2012, p. 40) 

 Por isso uma educação para a ciência precisa ceder espaço – o que não significa ser 

plenamente substituída - para uma educação filosófica no sentido de aprender a relacionar isso 

aqui, essa experiência na qual estamos, os saberes que agora temos, com a totalidade da 

realidade, com a totalidade daquilo que é. E isso não se dará se a educação e a dinâmica escolar 

não forem capazes de romper com o critério de valorar as coisas por sua utilidade. É preciso 

abrir espaço para os gestos livres, para artes liberais, como defende Pieper, lugares da 

contemplação144, da criatividade, da criação de outros mundos, de exercitar conhecer a 

                                                             
143 É provável que nos cursos de pedagogia encontremos os aspectos lúdicos, o reconhecimento da importância do 

brincar, do elemento artístico para o desenvolvimento da criança como um todo, em particular, no seu desempenho 

escolar. Preciso reconhecer que suponho que isso seja assim, posto que não deve haver ingenuidade de que há 

distância entre as promessas curriculares e o que se realiza em sala de aula, por muitos motivos que não se explicam 

apenas pelos limites de quem forma o professor. Ainda que se possa assegurar que a referida distância não exista, 

ainda caberá perguntar se, de fato, o lazer e a liberdade de olhar o mundo são assumidas na perspectiva filosófica 

de que trata Pieper: de compreender essa realidade na aberta para o universo. Quando se volta para os cursos de 

licenciatura, como o caso de filosofia, temo que a compreensão da educação como abertura para a totalidade e que 

o seu princípio seja a admiração, não se possa verificar. Não raro a questão a ser respondida é como se ensina esse 

saber específico: a filosofia. Até mesmo a formação para a docência em filosofia, portanto, não seria filosófica no 

sentido que Pieper trata, posto que não se coloca na perspectiva do “universum”. Faço tal afirmação com base na 

minha experiência como coordenador do curso de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, desde 2010. 

Seguramente um estudo sobre o tema daria mais precisão ao que agora afirmo com base na minha experiência e 

no conhecimento dos currículos de diferentes cursos de licenciatura em filosofia. Se neles o elemento de formação 

para a docência já é amplamente negligenciado, o que se dirá o desafio de pensar a educação como tendo seu 

princípio na admiração que, por sua vez, convida a pensar a totalidade da realidade. 
144 Rubem Alves insiste na diferença no estudo do olho, campo da oftalmologia, e o estudo do olhar, experiência 

real que o poeta e, arrisco dizer, o autêntico filósofo, estudam. Defende o pensador a importância e a força do olhar 

e o faz referindo-se, inclusive, a um verso de Adélia Prado. Aliás, escreve a poeta que o fundamental está no gesto 

corporal de olhar e não no olho: 

 

Foi quando entoava 

com voz carnal ‘Jesu Christe’ 

que o real se mostrou 

para além da imagem. 

Nos olhos não. 
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realidade completamente. Já se cansou de tomar remédio da farmácia, como diz Adélia Prado: 

“Glória comeu tudo e repetiu o café, pra confortar D. Cessa que perguntou se ela sabia onde 

tinha agrião e mentruz porque ela não aguentava mais tomar remédio de farmácia.” (1991, p. 

09) É preciso ouvir atentamente a criança que diz que explicação demais atrapalha. 

                                                             
No olhar é que vi o cerne da vida 

e era estático. (2011, p. 82) 

 

Sem desprezar a ciência e o valor dos seus saberes, denuncia o desprezo pelos saberes vividos, pelos saberes que 

requerem a sensibilidade para o mundo, para o todo, para o universo, tal como defende Pieper. Cf. ALVES, Rubem. 

Sobre a ciência e a sapiência. Folha de S. Paulo, 28 de setembro de 2004. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u916.shtml. Acesso em 30 de junho de 2017. No livro de 

Rubem Alves, ao fazer considerações sobre a palavra “magnifico” para se referir ao reitor, mostra a danosa 

condição científica, acadêmica da universidade. Remédio para isso propõe cuidar do jardim, de se envolver com a 

realidade mesma escapando dos perigos de uma vida que se pretende apenas cerebral e laboratorial. “A segunda 

teve a ver com uma medida que eu adotaria para tentar salvar professores, alunos e funcionários da loucura que 

normalmente grassa nos ambientes acadêmicos. O ambiente universitário pode ser muito insalubre, do ponto de 

vista humano e mesmo intelectual. Frequentemente se observam casos terríveis de miopia, quando não de cegueira: 

os olhos ficam tão acostumados aos textos científicos e laboratórios que acabam por se tornar incapazes de ler 

literatura e de ver o mundo real. Funções puramente cerebrais frequentemente produzem transformações 

degenerativas. Ferenczi afirma que a inteligência pura é um produto da morte e de insensibilidade mental sendo, 

portanto, em última análise, uma forma de loucura. No livro Admirável Mundo Novo, Huxley conta de uma 

sociedade dividida em classes, segundo o coeficiente de inteligência (QI) dos cidadãos. Haverá maneira mais 

científica de organizar uma sociedade? Os “Alfa” eram os Ph.Ds, os professores universitários, os gênios, os 

pesquisadores e cientistas. Os “Beta”, de QI inferior, eram os professores secundários, primários e profissionais 

liberais. Os “Gama”, fracos de inteligência e fortes nos músculos, serviam para trabalhadores braçais e, 

eventualmente, eram contratados como heróis de filmes. Surgiu, então, a ideia de uma sociedade só de “Alfas” 

deveria ser um paraíso: os de QI superior devem saber viver juntos com sabedoria. Separaram uma ilha e para lá 

transferiram os “Alfa”, e ficaram aguardando os resultados paradisíacos. A espera foi curta. Logo os “Alfa”  

pediram socorro, ante a possibilidade de uma guerra civil. De fato, a ciência sozinha não basta para estabelecer a 

convivência inteligente entre os homens. Suspeito que esse experimento fracassado poderia ter sido evitado se os 

professores do Departamento de História da universidade do Admirável Mundo Novo tivessem examinado os 

documentos sobre nossas universidades. Eles teriam percebido que não é possível estabelecer uma utopia de 

cientistas e professores universitários. Teriam percebido também que não existe relação alguma entre saber 

científico e sabedoria. Aí, como antídoto a esse mal, eu imaginei que seria legal juntar professores, alunos e 

funcionários numa grande atividade que nada tivesse a ver com laboratórios, relatórios, congressos, pesquisas, 

artigos, periódicos, ambientes onde grande parte da ciência é feita, são espaços cerebrais, contrários à natureza 

biológica e psíquica dos homens, fazem mal ao corpo, que dentro deles é reduzido à condição de simples suporte 

biológico para o cérebro. Tal condição acaba por deteriorar nossa humanidade. Temo que, no futuro, venhamos a 

ficar semelhantes àqueles monstrinhos de QI 200 dos filmes de ficção científica – cabeças enormes, e tudo o mais 

atrofiado, pequeno e inútil... O campus da UNICAMP é um lindo lugar para impedir que isso aconteça. É um lugar 

lindo com gramados, árvores, lagos, pássaros, insetos. Segundo o mito bíblico, o mais alto sonho de Deus é um 

jardim. Por isso o Criador produziu o big-bang, só para, no final, plantar um paraíso. E ele nos criou para que 

tivéssemos prazer e alegria no jardim. Razão porque nossa vocação original é a de ser jardineiros. Tudo o que a 

gente faz, o trabalho, a ciência, a política, a arte, são meios para o grande fim que é o jardim. Saber por saber, 

saber que não sonha com o jardim, que só deseja virar tese ou artigo em revista internacional, é manifestação de 

loucura. Pensei, então, numa coisa nunca vista: professores, alunos e funcionários da UNICAMP assumindo a 

tarefa de cuidar do jardim. Uma festa semanal, num fim de tarde, doutores, alunos e funcionários, com rastelos, 

enxadas, tesouras de podar, vassouras, cestas de lixo, cuidando do jardim... Faria bem para o corpo e a alma de 

cada um. ” Cf. ALVES, Rubem Alves. Entre a ciência e a sapiência – o dilema da Educação. São Paulo: Loyola, 

2004, 11ª. edição, p. 43-45. Ao construir respostas para a pergunta o que é científico, o pensador afirma que não é 

filósofo – naquele sentido de quem pensa a partir de teoria, seguramente em sentido fraco, não no sentido que 

Pieper apresenta. Justifica dizendo que pensa a partir de imagens, de olhar a realidade o que, da perspectiva de 

Pieper aponta para o filosofar autêntico. “Não sou filósofo porque não penso a partir de conceitos. Penso a partir 

de imagens. Meu pensamento se nutre do sensual. Preciso ver. Imagens são brinquedos dos sentidos. Com imagens 

eu construo histórias.” (p. 81-82) 
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Glória falava sobre as teologias com os alunos: virtude é um 

poder, uma força. A hortelã, por exemplo, tem a virtude, o poder 

de acabar com os vermes. Porciúncula respondeu na prova: as 

três virtudes são a fé, a hortelã e a caridade. Toda vez que 

explicava demais, as coisas destrambelhavam. Não explica 

muito, não, mãe, Maria lhe disse uma vez, me atrapalha de 

entender. Porciúncula tinha caprichado: o coelho é o simples da 

páscoa. Glória se autoflagelava: eu não sou uma professora. Sou? 

Não sou. Sou? (1991, p. 27) 

 

 Reitero: não se trata de uma recusa à ciência145, de uma plena desconfiança da razão, de 

um desprezo pela reflexão, mas a afirmação de que seja compreendida no entrelaçamento 

inevitável com o sentir, com o sentido. A razão expressa, elabora, explica um vivido, algo que 

foi sentido, pelo que não há motivo para sustentar que haja incompatibilidade entre a 

contemplação, a admiração do mundo e pensar o contemplado, e a reflexão sobre o que se 

admirou. É preciso defender a felicidade de pensar e sentir, o que implicará, como mostra 

Adélia Prado nessa prosa, resistir às forças que consideram a disponibilidade para sentir, para 

ver, para admirar uma postura de preguiça, tal como Pieper indica que é necessário vencer o 

desejo de totalização do mundo cotidiano do trabalho. 

 

A única coisa que faço sem pressa, até hoje, é namorar. Namorar e sofrer. 

Nisto sou mestra e ninguém me passa. Eu mesmo não entendo minha 

enormíssima paciência de ficar à toa, só pensando, pensando e sentindo. 

Produzo angústia e felicidade. Tenho o dom de combinar fragmentos de 

qualquer coisa para formar outras, que por sua vez formam outras e outras. 

Nesse trabalho gasto tempo com gosto. As horas passam e eu não vejo. Mamãe 

me achava preguiçosa. Eu entendo. Muitas vezes adormeci na tarefa de pensar 

e sentir, confundida naquela felicidade que achava meio pecaminosa. Mas 

você, me disse o padre de vasta cultura, fica mesmo à toa? – Fico. – Sem fazer 

nada? – É, fico pensando. Pensando? disse ele encantado, mas pensar é a mais 

nobre função do ser humano! Desde então, desobriguei-me para sempre da 

culpa de não fazer nada. Também, porque, rigorosamente entendido, eu sou 

trabalhadeira, só que muito esperta, como vovó. Almoço que muita mulher 

gasta duas horas pra fazer, eu faço em uma hora e sujando pouca vasilha. O 

resto do tempo eu aproveito. Mamãe entendia. Costumava dizer, me vendo 

bater as panelas na cozinha: ‘é conhecido quem gosta de trabalhar!’ Ou então: 

‘quem gosta de ficar à toa, trabalha cedo, não é? dona Violeta.’ De quem não 

me conhece bem sinto um pouco de vergonha. Meu chefe me surpreendeu 

imóvel, olhos fixos, e pensou satisfeito que me empenhava no relatório das 

supervisoras. Relatório eu faço no joelho e só gasto um minuto, estava mesmo 

                                                             
145 No livro O homem da mão seca Adélia Prado problematiza a pretensão da ciência, mas mesmo aqui não parece 

desprezá-la. Escreve: “A marcha ré da ciência, é para trás que ela anda, mas não é este o ridículo, é sua ilusão de 

avançar.” (2007, p. 148) 
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é olhando uma imagem que se apresenta da seguinte forma: num recipiente 

rasinho e quadrado tem um punhado de grãos como grãos de arroz146. Olho 

intensamente e aquilo se revela riquíssimo. Não posso explicar a infinitude de 

sensações que me provoca, a felicidade, a extrema felicidade que me dá. 

Quando Pedro me surpreende pergunta: ‘o que é?’ Eu digo: Tudo. Ele já sabe. 

Outro dia a fotografia de uma escultura me levou ao quadradinho de arroz e 

eu a entendi, eu que nada sei de esculturas. Meu chefe havia dito: ‘tá que 

trabalha, hein?’ Ih! eu respondi. Coitada de Vovó Assim, teria vivido sem 

                                                             
146 A resistência aos hábitos que elogiam a utilidade, dentro e fora da escola, requer uma inteligência. Não se pode 

supor que bastará dizer “não” à dinâmica escolar que privilegia a preparação para o mundo do trabalho, para os 

processos seletivos, para um tipo de gente que não recalcitra, que não entende que tem por tarefa permanente criar-

se, bem como, criar mundos. Será preciso uma estratégia. Na prosa a personagem assim o faz. De fora, quem a 

observa está seguro que age como se espera de todos: que faz o relatório com tal zelo como se fosse a coisa mais 

importante. Todavia, não é relatório o que a move; não é o esmero na preparação do documento a que dedica as 

suas forças todas, mas à contemplação de um punhado de grão de arroz e as muitas sensações e a felicidade que 

causa, além das vinculações com tudo o mais: no caso da personagem a relação da escultura com o grão de arroz. 

É a hipocrisia como estratégia de resistência; um fingimento sistemático que se apresenta como forma de não 

abandonar os fundamentos sobre os quais se deseja construir o viver e a dinâmica educacional e escolar, enquanto 

não se pode abertamente exprimi-los por conta da força da estrutura educacional e escolar que, muito facilmente 

classificará a disponibilidade para o sentir, o educar para a admiração como não pedagógico, como carente de 

sustentação teórica, sem finalidade, sem utilidade, entre outros desabonadores dessa paciência de ficar à toa 

pensando e sentido. Essa ideia da hipocrisia como resistência eu aprendi numa reflexão que problematizava a 

fenomenologia, bem como a tradição filosófica no que nela há de eurocentriscimo, apresentado no fingimento da 

universalidade dos conceitos. Assim, o mundo da vida seria o mundo de todos nós, enquanto nas reflexões 

fenomenológicas o mundo da vida é possível ao europeu. A argumentação, como abaixo mostrarei, não se ocupará 

em denunciar a hipocrisia europeia ou mesmo tentar destruí-la. Seguramente isso é uma ingenuidade e até mesmo 

uma estupidez. Não se deve, posto que não é necessário, abandonar os saberes filosóficos, os saberes educacionais. 

A questão que se põe é a urgente tarefa de pensar a partir do nosso lugar, contemplar os nossos próprios vales e 

morros e ousar criar os nossos modos de viver os mundos que decorrem, de fato, das nossas vivências ou, como 

faz Adélia Prado, cair de quatro no chão para fazer poesia. 

“Na pureza da Theoría de um e de outro estampa-se a hipocrisia fundamental e fundante. A hipocrisia evoca uma 

situação de julgamento (hypo-crisis) a partir de um critério escolhido. Desmembrando o termo hipocrisia temos: 

“Hypo” designa aquilo o que está por baixo, aquilo que é julgado, o que é fraco, diminuído; “crisis” é o julgamento 

ou melhor o critério de julgamento. O uso moralizante da “hipocrisia” reclama isso mesmo: há alguma coisa 

escondida nas relações humanas. O critério está submergido, da mesma forma que o hypopótamo (hypo) adentra 

na água (pótamo). Utilizo aqui a hipocrisia como recurso do pensar, para enfrentar a pretensão teórica europeia de 

julgar, submeter e enquadrar os outros povos, os ethea diversos (e as teorias que lhes são próprias!). 

Diante da hipocrisia europeia fenomenológica husserliana opomos a nossa hipocrisia (não-européia). A nossa 

hipocrisia possível consiste em submeter a teoria fenomenológica (hypo) ao nosso ethos-próprio, que toma o lugar 

de critério de julgamento (crisis). Neste caso, trata-se de fazer de nosso lugar (na situação em que estivermos) o 

critério para considerar a teoria fenomenológica e, por aí, o MV. 

A hipocrisia é um expediente, digamos uma concessão teórica e ética, para manter a relação em condições 

amigáveis, quando não haveria mais necessidade de manter a convivência. Pelo contrário, diante da sua violência 

ética europeia, a atitude mais espontânea seria o rompimento tout court. Mas, para que se mantenha a aparência 

do diálogo, nossa leitura e nosso discurso éticos utilizarão a mesma linguagem universalizante da Europa, 

empregaremos mesmo os termos mais comuns e continuaremos a falar a mesma linguagem. Porém, de maneira 

hipócrita, quer dizer utilizando como critério o ethos-próprio. 

Vamos dialogar com as teorias universalizantes como se as tomássemos como tais, porém, percebendo que a 

universalização teórica que elas pretendem é profundamente hipócrita, por submeter teoricamente outros ethea à 

sua presunção de sentido. Nenhuma ilusão, nenhuma decepção: o que esperaríamos de ethea que se ocuparam do 

mundo de maneira predominantemente imperial? O mais preocupante é a atitude mimética sustentada 

“internamente”: esquecidos do ethos-próprio, há aqueles que encontram na teoria fenomenológica a ocasião de 

esclarecer pelo conceito do MV seu ethos-próprio. Surgem três categorias de hipócritas. Os hipócritas originais e 

universais que submetem os ethea (os vários lugares do mundo) à sua Theoría, os hipócritas miméticos que 

submetem seus ethea à Theoría de alhures. E em contrapartida, nós, os hipócritas ethoslógicos, submetemos a 

Teoria ao ethos-próprio.” Cf. ALMEIDA, Danilo Di Manno. O mundo da vida e o ethos: solidão teórica, 

solidariedade ética. In: CASTRO, Dagmar Silva Pinto de; PICCINO, Josefina Daniel; JOSGRILBERG, Rui de 

Souza; GOTO, Tommy Akira. Corpo e existência. São Bernardo do Campo: Umesp: Fenpec, 2003, p. 151-153. 
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descobrir estes sítios, estas planícies que descobri pra descansar? Meu último 

remorso data de sábado passado, quando impedi minha filhinha Bibia de 

dormir no chão com minhas duas sobrinhas. Ia sobrar uma cama e eu disse: 

não senhora, você dorme na cama que já está arrumada e as duas aqui na sala. 

Elas queriam só aproveitar a delícia de ficarem juntas, a farra sensacional que 

é três meninas botarem o colchão no chão e ficarem rindo e conversando até 

o sono chegar. Eu impedi, eu, uma mulher tão velha, não deixei que 

aproveitassem o que para elas seria a caixinha de grãos, certamente a caixinha 

da felicidade. (PRADO, 1992, p. 13-15) 

 

 Não sem razão, insisto, que na mesma prosa onde a poeta denuncia a insensibilidade 

docente e escolar, apresente a admiração como modo de resistir e realizar tarefa educacional: 

começando de baixo, deixando a criança ruminando o seu espanto, a sua alegria de contemplar 

o seu lugar; não impedindo as crianças no seu desejo de experimentar o mundo, caixinha de 

felicidade. Desejo do mundo e do outro que resulta em preservar os próprios desejos do docente, 

de também ele se ocupar da contemplação do mundo. “Sou professora de quê? De meus 

profundos desejos.” (PRADO, 1992, p. 154) 

 

4.7. Janela sobre o mundo aberta. 

 Já mencionei a expressão de Merleau-Ponty quando trata da relação do corpo com o 

mundo. O filósofo fala em “espetáculo do mundo”. Com isso indica que há um mundo – seja a 

natureza, seja uma certa organização da realidade feita pelos homens e mulheres que nos 

precederam – que sustenta uma encenação dos objetos do mundo com um sentido existencial 

para os corpos. Esse espetáculo, todavia, se constitui nessa disponibilidade do corpo de olhar 

novamente, essa experiência perceptiva de si e o do mundo que nunca está terminada, que nos 

dá de modo último o que é o corpo e o mundo. 

 Se a abertura para o todo, para o espetáculo do mundo, se a admiração se apresentam 

como elementos que justificam que fiquemos sentados na varanda olhando a rua, que 

permitamos que se possa sempre e de novo ruminar o mundo, viver o espanto dos novos 

sentidos de ser no mundo e de criar mundos, é preciso reconhecer a necessidade de manter a 

janela aberta147, ou seja, de recusar a pretensiosa posição de acreditar que o que se sabe 

                                                             
147 Anteriormente indiquei esclarecimento sobre o uso do termo, uma vez que em Merleau-Ponty não se poderia 

falar “janela”, posto que ela representaria um impedimento ou uma limitação ao gesto de olhar do corpo próprio, 

o que o filósofo não admite em sua argumentação. É importante recordar, também, que na obra de Adélia Prado a 

janela é usada junto da ideia do desejo, da preferência pela fome e, por isso, diz a poeta, mais vale uma janela 

“perigando” a abrir. Assim, a janela, nos textos de Adélia Prado também cumpre o papel de indicar essa abertura 

para o mundo própria do corpo. 
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representa, completamente, o conhecimento da totalidade da realidade. Como acima indiquei, 

trata-se de viver a experiência de mundo que olha a escultura, que, por sua vez, evoca os grãos 

de arroz e colabora para compreender a escultura sobre a qual nada se sabe e, ao mesmo tempo, 

não impedir a criança na sua degustação do mundo. (PRADO, 1992, p. 14) Trata-se de preferir 

o ar natural que entra pela janela aberta do que o ar condicionado: “Que viagem! Em todo caso, 

melhorzinha que esta de agora, com ar natural – em termos – e pessoas condicionadas que não 

abrem a janela de jeito nenhum”. (PRADO, 2001, p. 94) 

 A argumentação agora se volta para a criação de um hábito ou de uma compreensão que 

mantenha sempre em pauta o ato filosófico de se perguntar pela relação da realidade com a 

totalidade do mundo e que, portanto, esteja sempre feito o convite para olhar novamente, de 

deixar a janela aberta. Isso porque, por todos os lados, o hábito científico, as demandas do 

mundo do trabalho tendem a reduzir, como já indiquei, ao que é útil, ao que responde às 

demandas mais imediatas do viver, em detrimento daquela pergunta sobre o que isso é em 

última instância, daquela questão que convida à transcendência que nos faz saltar para uma 

outra experiência de mundo e de ser. 

 Reconhecida a importância da abertura para o todo é preciso encontrar meios de abrir e 

manter aberta a janela da admiração, manter sempre atual o convite para a contemplação, para 

a “theoria”, tal como a compreende Pieper. Especialmente quando se pensa a formação para a 

docência e mesmo a vivência da docência na dinâmica escolar, serão muitos os elementos que 

instam a fechar a janela: diários, notas, fichas, reuniões sem objetivo educacional, a censura 

dos gestores ao trabalho docente e dos docentes aos seus pares, a precariedade da condição de 

trabalho, seja no que diz respeito a remuneração, seja a condição dos prédios, dos equipamentos 

e dos demais elementos da estrutura escolar, são alguns aspectos que, não raro, suplantam 

aquela disponibilidade de olhar pela janela novamente. 

 Mais grave, as condições dos que formam os professores e dos que exercem a docência 

em qualquer nível de ensino, não geram apenas uma dificuldade de admirar, de fazer teoria, 

mas também num impedimento para aqueles que, não estando plenamente tomados pelos 

hábitos científicos e escolares, contemplam o seu mundo voluntariamente. A gravidade é que 

um docente, incapaz de admirar, se constituirá em impedimento para as crianças que só tem a 

admiração do mundo como seu modo de saber-se, bem como, ao mundo. 

 Será preciso transformar isso numa lição de casa para os docentes, não apenas como 

exigência educacional, mas como possibilidade mesma da sua alegria de ser gente: para ensinar 
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não se pode abandonar a coragem de abrir a janela e olhar o movimento do viver novamente. 

Mais coragem ainda exigirá para interromper o fluxo das exigências da utilidade para convidar 

as crianças para se juntarem às delícias se colocar na janela para ver, para contemplar, para 

teorizar, para olhar a revoada dos passarinhos. 

 

4.8. A quem não ama seu corpo, sua alma lhe fecha a porta. 

 Ao tratar da percepção do corpo próprio, desse corpo que se envolve com o espetáculo 

do mundo, bem como, ao tratar das sensações, da vivência do corpo no espaço e no tempo, 

Merleau-Ponty referiu-se ao que chama de corpo virtual. 

 Já apresentei o sentido que a expressão tem na obra do filósofo: o movimento do corpo 

real na direção dos novos sentidos surgidos no espetáculo do mundo, ou seja, um corpo que se 

desloca na direção de um outro modo de ser, que se dilata ou se desloca na direção de um modo 

de ser do corpo que se apresenta possível, posto que significativo. De algum modo, portanto, 

esse espetáculo das coisas no mundo diante do corpo que o contempla significativamente não 

forja apenas outros mundos: gera novos corpos, corpos que “experimentando” o mundo, que é 

a referência à percepção propriamente dita, são desafiados a encontrar outros modos de habitar, 

portanto, corpos que se movimentam na direção do sentido que convida a habitar o espetáculo 

do mundo e as possibilidades novas de ser de outros modos nele. 

 Dar destaque a esse aspecto, novamente, se justifica posto que está diretamente ligado 

às relações que tenho feito da admiração, da abertura para o mundo, da experiência com a 

educação e a dinâmica escolar, bem como, com a formação para a docência. A contemplação 

do mundo, voltar as coisas mesmas, estar disponível para ver como as coisas do cotidiano se 

ligam ao universo é um movimento desencadeador de transformação no ser, no modo de ser do 

corpo. Dito de outro modo: o convite para olhar novamente pela janela e os sentidos de ser 

possíveis dessa contemplação acabam por se constituir num desafio para o corpo real, para o 

nosso modo de ser atual de modo a viver os novos sentidos, de encontrar um modo de habitar 

o espetáculo do mundo que agora se apresenta prenhe de sentidos outros. 

 Se há acordo que a dinâmica da educação e da escola encontram no desenvolvimento da 

humanidade das crianças a sua principal tarefa, será preciso reconhecer que não se poderá 

ignorar a experiência do corpo de virtualizar-se, de colocar-se em possibilidade de ser de outros 

modos, de ampliar o jeito de existir e coexistir. 
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 A noção de corpo virtual, tal como a concebe o filósofo, não aponta para nenhuma ideia 

de irrealidade, de algo sem consequência real, mas o contrário: uma ampliação do modo de ser 

quando há convergência entre o espetáculo do mundo e o corpo virtual, quando os sentidos de 

ser, que brotam da convivência do corpo com o espetáculo do mundo, caminham na mesma 

direção de um corpo possível, de um corpo que vê outros modos de ser: um corpo virtual. 

 A afirmação sobre o corpo virtual, na obra de Merleau-Ponty, foi ocasião de mencionar, 

também, o que denomina de uma pré-história, de uma experiência inaugural do corpo no mundo 

que sustenta a própria percepção do mundo e do corpo servindo de substrato – que não deve ser 

entendido como causa -, das novas experiências no mundo. Por isso, o corpo virtual não pode 

ser compreendido como impossibilidade, irrealidade, posto que a força do corpo de ser de outros 

modos se sustenta na realidade do seu existir que, por sua vez, permanece aberto, segue 

experiência. 

 A admiração, portanto, se transforma em possibilidade de imaginação de si148. Não é 

apenas uma possibilidade de transcendência que permite criar outros mundos: trata-se de 

imaginar modos de ser nos novos mundos surgidos da contemplação, da admiração, da abertura 

para o universo. Tratar do corpo virtual é uma outra maneira de se referir a experiência do corpo 

próprio que, voltando-se sobre si no mundo, inventa outros sentidos de existir, imagina-se a si 

e ao mundo e, ao fazê-lo, vai construindo e reinventando a sua humanidade; corpo que se sabe 

inacabado, corpo que reconhece que não apreendeu o mundo todo e que, aceitando o mistério 

do mundo, segue ensaiando a sua potencialidade, a sua força de ser de outros modos. De algum 

modo é o que se lê no livro O homem da mãe seca, quando Adélia Prado indica a vivência das 

coisas cotidianas para alimentar o espírito, a imaginação e as muitas maneiras de viver. 

 

Da carne para o espírito. Até hoje fiz o inverso. O certo é: a carne primeiro. 

Não é à toa que Madalena diz de tio Vicente: nunca foi num bar beber um 

copo de cerveja, nunca viu um filme picante, dá pra conversar coisa que preste 

com um homem desses? Thomaz tem razão, pecar é o de menos. E tem mais, 

tempo é pecado. Aliás – viva a Maria do Batata -, escrita sem poética é de 

amargar. Graças a Deus livro não esgota assunto, biografia não esgota homem, 

aliás, eh! Ah, portanto, esqueci o que ia dizer. Fenômeno mais esquisito: 

                                                             
148 Sobre a ideia da imaginação como transcendência de si, como transcendência na direção do outro e como 

transcendência que cria mundos. Cf. DOURADO, W. A. M.; MATOS, H. A. No princípio era a imaginação. In: 

BAHIA, Norinês P.; SOUZA, Roger M. Q.; GOMES, Mara P. S. A formação de professores na e com a escola 

pública – a experiência do Pibid/Umesp. Rio de Janeiro: Albatroz, 2015, p. 134-145. Sobre a relação entre o “ser 

mais” de Paulo Freire, portanto, da ideia de transcendência, com a cidadania e a política Cf. DOURADO, Wesley 

Adriano Martins. Corpos transcendentes: sobre a cidadania. In: SILVA, Elena A.; PIZA, Suze de O. Cidadania, 

que coisa é essa? São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010, p. 89 – 98. 
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preciso de óculos pra ler, todavia, fecho os olhos e imagino um impresso com 

letra supermiudíssima e vou diminuindo, diminuindo e ainda assim leio 

enxergando com a maior nitidez. A imaginação vê tudo, não carece de óculos. 

(2007b, p. 72) 

 

 A imaginação de si, que se dá na contemplação do espetáculo do mundo é uma 

experiência de transcendência de si na direção do mundo, mas também, na direção do outro. 

Merleau-Ponty, quando trata da linguagem, tal como apresentei, indica que a aquisição da 

linguagem, por parte da criança, não pode ser entendida como mimese do comportamento do 

adulto, mas sim como movimento de apreensão do outro e do mundo. Trata-se de uma 

reciprocidade dos gestos dos corpos das crianças e dos adultos que, habitando-se mutuamente, 

apresentam às crianças possibilidades de ser. A afirmação do filósofo é que o gesto dos corpos, 

em reciprocidade com os gestos dos corpos das crianças, “desenha em pontilhado um objeto 

intencional” (1999, p. 251). Esses gestos não dão um modo de viver que é repetido pela criança. 

Eles desenham uma possibilidade, pontilham modos de ser que nutrem a construção do modo 

de ser das crianças. Elas ligam os pontos a seu modo criando um modo de ser que seja seu e, 

ao mesmo tempo, testemunha da coexistência com os outros corpos. 

 Por isso, a ideia desafia, na meditação sobre a educação, não apenas porque reafirma o 

convite para conceber a educação tendo como princípio a admiração, mas porque reafirma a 

coexistência, a convivência com os outros corpos como a possibilidade mesma de construção 

da existência. São as muitas danças existenciais feitas diante das crianças e para as quais 

estendem os dedos, que oferecem os pontos que serão ligados para ser de um certo jeito. E quais 

são os modos de ser que os diferentes sujeitos da dinâmica escolar oferecem às crianças? Notem 

que não me refiro a um exemplo, no sentido de imitação, mas de uma consideração sobre os 

modos de ser, os jeitos de ser homem e mulher que oferecemos às crianças como substrato para 

forjar o seu próprio existir. 

 A noção de corpo virtual, pensada em relação com a dinâmica educacional, revela esse 

movimento tácito de construção da experiência humana por meio de um corpo que se apropria 

do mundo, na coexistência com os outros corpos. Não se trata de uma intencionalidade da 

ordem das nossas decisões simplesmente, mas uma intencionalidade mais profunda – que 

Merleau-Ponty chama de intencionalidade operante (1999, p. 16) – que revela um corpo sempre 

voltado ao mundo e, inevitavelmente, ao outro. Corpo do outro que existindo esboça jeitos de 

ser que alimentam os jeitos de ser das crianças. E não é preciso insistir que os gestos existenciais 

da dinâmica escolar que negam os sentidos, o corpo, a experiência, o mundo, o espetáculo do 
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mundo que nos desafiam a ser de outros modos, também são modos de viver que esboçam 

diante das crianças jeitos de ser. Jeitos de “ser menos”, defendeu Paulo Freire. 

 Tenho claro que isso não aponta para nenhuma situação de determinação sobre o modo 

de ser das crianças, mas abre a possibilidade de que elas se apropriem, de que liguem os pontos 

que manterão o modo de ser que recusa que o corpo possa ser de outros modos, que recusa que 

a coexistência com os outros corpos cria mundos, tal como também se verifica, felizmente, na 

dinâmica escolar. Pelo mesmo motivo interessa que os modos de ser esbocem jeitos de viver 

que ofereçam os pontilhados do respeito, da criatividade, da justiça, do reconhecimento do 

outro, da diversidade dos mundos e dos modos de ser, da possibilidade de reinventarmos o 

modo como vivemos no mundo, entre tantos outros elementos. 

 Com sabedoria educacional afirmou Paulo Freire, quando trata da disponibilidade do 

diálogo como exigência de um ensinar que visa a autonomia: 

 

Me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar por desconhecer 

algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a 

seus desafios, são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura 

respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, tomar 

a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão crítica deveria 

fazer parte da aventura docente. A razão ética da abertura, seu fundamento 

político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade 

do diálogo. A experiência da abertura como experiência fundante do ser 

inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se 

inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de 

respostas a múltiplas perguntas149. O fechamento ao mundo e aos outros se 

torna transgressão ao impulso natural da incompletude. 

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História. (1998, p. 153-154) 

 

 Por isso parece inconcebível, para o educador, que a formação para a docência ignore a 

abertura para o mundo e essa possibilidade de virtualizar-se, no sentido que aqui indico. 

Pergunta Paulo Freire: 

 

Como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, 

dos educandos? 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição 

deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a 

                                                             
149 A convergência com as afirmações dos filósofos sobre a admiração é explícita! 
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importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e 

econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influência teríamos que 

juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores 

trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições materiais em que e sob que 

vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do próprio mundo, sua 

capacidade de aprender, de responder aos desafios. Preciso, agora, saber ou 

abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha atividade 

pedagógica. Preciso tornar-se, se não absolutamente íntimo de sua forma de 

estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela. E a diminuição de 

minha estranheza ou de minha distância da realidade hostil em que vivem 

meus alunos não é uma questão de pura geografia. Minha abertura à realidade 

negadora de seu projeto de gente é uma questão de real adesão de minha parte 

a eles e a elas, a seu direito de ser. (1998, p. 155) 

 

 Por outro lado, há que se criar estratégias – e na afirmação do educador encontramos 

uma - de resistir, quiçá vencer, a brutalidade mesma da estrutura escolar e a violência que acaba 

por sustentar nas relações cotidianas. De algum modo é preciso reconhecer que o espetáculo do 

mundo vivido na referida dinâmica mostra um cenário de horror, de sofrimento para os sujeitos 

dessa relação, o que acaba por constranger os gestos de generosidade, de tolerância, de 

afetividade, de respeito e paz. As condições de trabalho, os valores assumidos como válidos 

para reger a atuação dos diferentes integrantes da dinâmica escolar – não me refiro, portanto 

apenas ao docente -, favorecem os gestos de desrespeito ao corpo e ao mundo. E nessa dinâmica, 

como esboçar modos de viver que favoreçam a paz, o respeito, a convivência? Como, se aqueles 

a quem se deu a incumbência de cuidar das crianças e auxiliá-las na construção da sua 

humanidade, estão envolvidos em condições de trabalho precárias, em relações autoritárias e 

desrespeitosas? 

 Felizmente, é preciso registrar, não são poucos os sujeitos da dinâmica escolar que 

esgotam a sua existência corporal resistindo ceder a esse espetáculo de horror. Gente que 

reconhece que os seus gestos existenciais ficarão à disposição das crianças na construção de 

sua humanidade. Gente que não vê incompatibilidade entre o ensinar e aprender com o respeito, 

com a afetividade, com a transformação de si e a reinvenção do mundo onde habitamos. Gente 

que não teme a força de virtualizar-se, de reconhecer a força de ser e ajudar ser de outros modos. 

Gente que acolhe o verso de Adélia Prado no poema “Inconcluso” que diz: 

 

A quem não ama seu corpo, 

sua alma lhe fecha a porta. (2013, p. 77) 
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Quem não ama seu corpo, quem não ama a coexistência dos corpos sua alma não se abre 

para o universo, para a totalidade da realidade, como é o espírito humano para Pieper; quem 

não ama o seu corpo não se coloca na varanda para ver o mundo novamente; quem não ama o 

seu corpo não ousar virtualizar-se na direção de outros modos de ser. 

 

4.9. Guarda-chuva, guarda memória. 

 As reflexões de Merleau-Ponty sobre o corpo próprio, em particular sobre as sensações 

do corpo e, de modo mais específico ainda, o modo como essas sensações são associadas, 

desembocou numa reflexão sobre a memória. 

 Para o filósofo a experiência da memória não se refere a uma nova inspeção da razão 

sobre o que foi vivido, mas um envolvimento com o horizonte do passado que exala novos 

sentidos no viver atual. Por isso recordar não é viver. A memória, a recordação não é uma 

vivência do passado tal e qual, mas uma ressignificação que torna a experiência vivida algo que 

tem sentido para o viver atual. Também por isso Merleau-Ponty afirma que a percepção não é 

recordação, uma lembrança exata do que se viveu: a percepção é essa capacidade do corpo, no 

mundo, com os outros corpos, de enfeixar de sentido o que foi vivido e, por isso, fazer da 

recordação uma vivência nova. O envolvimento com os elementos vividos encontra sua força 

na significação que se estende para o modo de viver atual dos corpos. Recorda-se porque o 

sentido do vivido se desdobra em outras experiências significativas para o corpo na sua vivência 

atual. São os elementos significativos que permanecem vivos nas experiências vividas que 

sustentam a memória, tal como mostra Adélia Prado no poema “Tanta saudade” quando a 

lembrança de pai e mãe é dita como se fosse uma presença atual: 

 

No coração do irrefletido mau gosto 

a alegria palpita. 

Montes de borboletas entram janela adentro 

provocando coceiras, risos, provocando beijos. 

Como nós nos amamos e seremos felizes! 

Ah! Minha saia xadrez com minha blusa de listras... 

Faço um grande sucesso na janela 

Fingindo que olho o tempo, ornada de tanajuras. 

Papai tomou banho hoje, 

quer vestir sua camisa azul de anil, 

fio sintético transparente, um bolsinho só. 

Quem me dera um só dia 

dos que vivi chorando em minha vida, 

quando éreis vivos, ó meu pai e minha mãe. (1986, p. 31) 
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O que perde sentido existencial para o corpo escorrega para o esquecimento150. 

 Quando Merleau-Ponty se refere à experiência do membro fantasma nas pessoas 

amputadas indicará que as sensações, as recordações que dizem sentir, apontam para um modo 

de ser que se mantem significativo, mas que não é mais sustentado pelo corpo atual, posto que 

amputado, de onde resulta aquilo que chama de ambiguidade. Quando o corpo atual ressignifica 

o seu modo de ser no mundo, ancora o seu existir em outra configuração de sentido, desaparece 

a sensação de que o membro ainda está lá. 

 Se há recordação é porque, de algum modo, o corpo guarda um sentido existencial que 

sustenta as memórias, o que foi vivido na vivência atual. Por isso não se trata, para ser preciso, 

de um passado que se mantém ou se desdobra, mas de uma significação existencial que 

“presentifica” o que foi vivido nesse instante mesmo do viver do corpo. 

                                                             
150 Rubem Alves, no livro Estórias de quem gosta de ensinar evidencia essa falta de sentido quando indica a 

ineficiência existencial de uma formação para os processos seletivos e dos próprios vestibulares, aliás, como ela é 

assassina das diferentes maneiras de inteligir o mundo, a si e aos próprios saberes que recebemos como herança. 

Sobre os saberes envolvidos no processo do vestibular, defende o pensador, não criam raízes e rapidamente caem 

no esquecimento. Diz Rubem Alves: “Há, depois, o absurdo da quantidade e do tipo dos conteúdos de informação 

que os estudantes devem trazer para os exames. Pede-se, dos estudantes, que eles saibam mais, em amplitude, do 

sabem os cientistas já formados. Gostaria que os professores universitários se submetessem, voluntariamente, aos 

exames vestibulares. Os resultados seriam muito instrutivos. Como é altamente provável que um grande número 

não passasse, eu inclusive, a conclusão inevitável seria a de que existe algo de absurdo nas exigências de 

conhecimento dos exames vestibulares. A mente só guarda e opera conhecimentos de dois tipos: (1) os 

conhecimentos que dão prazer e (2) os conhecimentos instrumentais, que podem ser usados como ferramentas. 

Como uma altíssima porcentagem do que se exige para os exames vestibulares não é nem conhecimento que dê 

prazer nem conhecimento que se use como instrumento, esse supérfluo é logo esquecido. O esquecimento é uma 

operação da inteligência que se recusa a carregar o inútil e o que não dá prazer. A inteligência deseja viajar com 

leveza.... Assim, todo o enorme gasto de tempo, dinheiro, energia, todo esse imenso sofrimento de filhos e pais, 

está destinado a terminar como os castelos de areia construídos na praia: é logo lavado pela maré do esquecimento. 

Cf. ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar: o fim dos vestibulares. Campinas, SP: Papirus, 2000, 

p. 18-19) 
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 A compreensão da memória, tal como a concebe o filósofo, colabora para problematizar 

o modo como ela é tratada na dinâmica escolar. Ainda resiste nela a memorização como 

estratégica didática que consiste num esforço de manter presente a informação, de tornar um 

conteúdo sempre disponível. Em que pese a defesa da necessidade das informações para 

Figura 15 – Poema Memória amorosa publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Disponível em: 

http://150.164.100.248/WebSupLit/Lib/html/WebSupLit.htm. Último acesso: Março de 2016. 
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processar outras, há que se reconhecer que esse processo guarda certa aspereza, posto que 

carente de sentido existencial. A recordação é forçada por uma necessidade intelectual, 

simplesmente e, nem sempre está marcada por um significado vivido ou por um vivido que se 

apresenta significativo na vivência atual. E, por isso mesmo, muito rapidamente os saberes que 

pretendemos manter vigentes escapam entre os dedos, posto que lhes falta ancoragem 

existencial, um vivido que os mantenham como presença. 

 

4.10. Cotovelo de professora. 

 Se muitas vezes me refiro à docência para tratar dos desafios da dinâmica escolar é 

importante registrar que não tenho nenhum acordo com a ideia de que os problemas 

educacionais e escolares possam ser reduzidos à docência. Dito de outro modo: a docência não 

pode ser tomada como a causa dos problemas educacionais e escolares. Há um conjunto de 

fatores que, de algum modo, configuram o modo como a docência se vai realizando, entre os 

quais destaco: a formação para a docência ainda frágil no que tange a essa compreensão do 

fazer educacional em relação com a totalidade do ser, em relação com uma vivência fagocitada 

pelo sentido; a precária condição de trabalho da maioria dos docentes no que tange aos seus 

proventos, à carreira do magistério, às condições materiais das unidades escolares, das relações 

por vezes ásperas com os gestores escolares, do diminuído prestígio do papel do docente na 

comunidade e na sociedade em geral, ao mesmo tempo que se afirma, um tanto retoricamente 

e hipocritamente, a importância da docência; a maneira de conceber a docência e a educação 

sem afetividade, portanto, sem que se possa estar inteiro nos processos de ensinar e aprender; a 

ausência de uma formação continuada seja pela ausência de programas que a favoreça, seja pela 

condição material mesma do docente que nem sempre pode arcar com custo de participação em 

eventos, cursos, pós-graduações, que cumpririam esse papel de manter atualizado o docente, 

entre tantos outros aspectos. 

 Não quero, que se registre, tirar a docência da lista de elementos que se precisa 

problematizar quando se deseja uma experiência educativa, uma dinâmica escolar que reserve 

espaço para o sentido, para manter-se aberto para o universo. Ao mesmo tempo, tais problemas 

não podem ser assentados, todos, sobre a docência. 

Nesse contexto me parece importante que não se ignore as dores da docência. E com 

isso quero indicar duas perspectivas. A primeira é a precariedade da condição do trabalho 

docente que consome mesmo o docente menos convicto ou comprometido com o seu fazer. A 
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segunda diz respeito aos que, não conseguindo negligenciar o chamamento151 de realizar com 

alegria e seriedade a tarefa docente, são desgastados pelos mecanismos, saberes, relações, 

políticas que impedem que a dinâmica escolar se configure como “skholé”, que dificultam que 

a educação seja experiência, seja contemplação da realidade, seja exercício de olhar o viver em 

relação com a totalidade do mundo. Esses, em particular, sofrem as dores da docência de modo 

ainda mais intenso, pois não aceitaram construir mecanismos, ou conviver com as ideias que 

desresponsabilizam a docência de enfrentar os problemas da dinâmica educacional. Esses 

gastam as suas energias existenciais para resistir, para transformar e, por isso mesmo, 

problematizam o seu fazer permanentemente, o que lhes apresenta com mais vigor as 

contradições das suas convicções, das suas ideias, dos seus desejos docentes e humanos com as 

possibilidades efetivas da dinâmica escolar. Esses, dedicam a sua inteligência para criar 

estratégias de diminuir as contradições em nome de uma vivência educacional que tenha 

sentido. 

Note-se que não defendo a ideia de que a docência seja abnegação, altruísmo, que ela 

só seja real se marcada pelo sofrimento. Excetuado o esforço que qualquer ação corporal, 

humana exige – é preciso estudar, preparar aulas, corrigir as avaliações, lidar com as 

singularidades dos discentes -, a docência não se caracteriza pelo padecimento. Mesmo que se 

reconheça que a aspereza, a violência da dinâmica escolar encontre sustentação na prática 

docente, não estou convencido de que o magistério se caracterize pelo sofrimento. Essa 

atmosfera marcada por alguma insensibilidade afeta o próprio docente, tal como confessa a 

personagem Violeta do livro Os componentes da banda de Adélia Prado: 

 

Vovó Assim, papai e eu que vamos purgar mais depois da morte. Papai matou 

uma gata parida, à porretada, dentro de um saco de aniagem. Quando tirou ela, 

os gatinhos se amontoaram, mamando na gata morta. Papai viu e se arrebentou 

de soluços, chorando como em morte de gente. Custou a esquecer, picado de 

remorso. E eu? Deixei sem merenda um coitadinho de um menino chato e 

buliçoso, me enchendo a paciência, amolando, fazendo gracinha, deixei ele 

sem guaraná e sanduíche. Distribuí pra todos e saltei ele, isso, no Dia da 

Criança. Era professora nova, tem quase trinta anos, me incomoda até hoje. 

Pior que não me curei, continuo às brutas, tendo sempre do que me arrepender. 

Vivo muito cansada. (1992, p. 12) 

                                                             
151 A reflexão que segue apresenta alguns chamamentos para o envolvimento visceral com a docência. Cf. 

SANTOS, Sergio Oliveira dos; DOURADO, Wesley Adriano Martins. Invocação ao corpo docente - para 

reassumir compromisso com a vida, o ser humano, a libertação e a paz. Convenit Internacional (USP), v. 22, 

p. 23-32, 2016. Disponível em http://www.hottopos.com/convenit22/23-32SergioWesley.pdf. Acesso em 01 de 

julho de 2017. 
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É preciso reconhecer, todavia que, convicto ou não do valor da docência, o modo como 

as escolas superiores formam para a docência – numa distância inaceitável da vida cotidiana e 

da dinâmica escolar e, sobretudo, sem ser capaz de reconhecer que os saberes acadêmicos sobre 

a docência precisam abrir espaço para a sensibilidade da arte, para o desejo filosófico de saber 

em última instância o ser das coisas, mesmo que isso sempre lhe escape – e as condições de 

exercício da docência na configuração da dinâmica escolar, envolvem de amargura o fazer 

docente. Não raro, muitos desistem da docência como a personagem Glória do livro Cacos para 

um vitral: “Recolhia as provas e logo na primeira questão Rosvelice dizendo: “Um bom espírito 

é ótimo para o corpo.” Um mês depois Glória deixou a escola. Recupero aos poucos minha 

tonalidade antiga, meu ser verdadeiro, disse a Gabriel, estou parecendo eu.” (1991, p. 98) 

Ao mesmo tempo, e os docentes que recusam que a dinâmica escolar seja marcada pela 

ausência de afeto e de alegria bem o comprovam, cabe também aos docentes resistir a tudo o 

que impede que cumpram o seu papel. É em nome da alegria de viver, de que fala Paulo Freire, 

justa, diz o educador, que é necessário que o docente se oponha a tudo o que impede que cumpra 

o seu compromisso com as crianças. 

 

Mas é preciso, sublinho, que, permanecendo e amorosamente cumprindo o seu 

dever, não deixe de lutar politicamente, por seus direitos e pelo respeito à 

dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico 

em que atua com seus alunos. (1998, p. 161) 

 

 Alegria de viver que se converte em resistência, como sugere Adélia Prado no poema 

“Toada” no livro Bagagem: 

 

Cantiga triste, pode com ela 

é quem não perdeu a alegria. (2012, p. 59) 

 

 E essa resistência não é uma recusa à ciência, do currículo ou da existência mesma da 

escola, mas a convicção de que precisam se juntar a outros elementos para que a dinâmica 

escolar cumpra o seu papel fundamental de ajudar a forjar a humanidade das crianças. Deste 

modo, para além da precariedade que indiquei, não há motivos para recusar os saberes das 

ciências que se voltaram para a educação ou de ensinar os saberes científicos na dinâmica 
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escolar. Dito de outro modo: excetuando as limitações das escolas superiores de formação para 

a docência e as dificuldades de formação continuada, não há motivo para que o docente 

justifique o seu não saber, que não tenha profundo conhecimento daquilo que pretende ensinar. 

É preciso ter excelente formação incluído o domínio técnico e científico. O que não se pode 

mais sustentar é que isso seja incompatível com a alegria, com a celebração do que se aprendeu, 

do que se viveu enquanto se ensinou e aprendeu. 

 É o que defende Paulo Freire na continuação de suas afirmações sobre a luta e o dever 

dos docentes. 

 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática 

educativa vivida com afetividade e alegria, prescinda da formação científica 

séria e da clareza política dos educadores e educadoras. A prática educativa é 

tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a 

serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. É 

exatamente esta permanência do hoje neoliberal que a ideologia contida no 

discurso da “morte da História” propõe. Permanência do hoje a que o futuro 

desproblematizado se reduz. Daí o caráter desesperançoso, fatalista, 

antiutópico de uma tal ideologia em que se forja uma educação friamente 

tecnicista e se requer um educador exímio na tarefa de acomodação ao mundo 

e não na de sua transformação. Um educador com muito pouco de formador, 

com muito mais treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de 

destrezas. (1998, p. 161-162) 

 

 Novamente: é preciso reconhecer – e Paulo Freire assim o faz – as dores da docência. 

Todavia, elas não poderão servir de argumento para negligenciar a tarefa de zelar para que a 

experiência pedagógica se dê em benefício da humanidade das crianças. É preciso esforço para 

não sucumbir a rezar sem alegria, como escreve Adélia Prado. Será preciso convicção para que 

as dores da docência não resultem, como têm ocorrido, num ensinar sem alegria. 

 

Há mulheres no meu grupo que rezam sem alegria 

e de cabo a rabo recitam o livro todo, 

incluindo o imprimatur, edições, prefácio, 

endereço para comunicar as graças alcançadas. (2007a, p. 10) 

 

 Por isso mesmo que a resistência às causas das dores da docência não é uma luta que se 

restringe ao interesse do docente. Não se trata de uma peleja que se justifique apenas no direito 

do docente de ter vida digna. Há algo mais profundo aqui: a luta do docente é um recontro pela 
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vida e, em particular, pela vida daqueles que ainda não podem se colocar em disputa para 

defender o seu existir. A resistência dos docentes ao que precariza a sua formação e atuação se 

justifica, de modo mais profundo, para garantir as condições plenas, adequadas para que se 

possa colaborar com as crianças na tarefa de forjar a sua própria humanidade. Essa tensão entre 

a resistência ao que corrói uma prática docente significativa e ao dever de cuidar das crianças 

se verifica em mais um episódio vivido pela professora Violeta. 

 

‘Dona Violeta, a senhora está esquecendo o apagador! Eh! Vai esquecer a 

bolsa também?’ Não estou velha, não. Tenho saúde e disposição pra dar e 

vender a essas gatinhas recém-formadas: ‘não dou um minuto a mais do meu 

tempo para o Estado’, que para elas é Delegacia de Ensino, direção da escola, 

secretarias. Lixam as unhas dentro da sala de aula as professorinhas. Eu não 

estou doida não. A delegada me pergunta com a delicadeza que lhe confere 

seu poderzinho feroz: ‘você tem escrúpulos de se valer de políticos?’ À saída 

um menininho foi chegando, chegando, passou a mão ao comprido pelo meu 

braço: ‘Dona Violeta, a senhora não vai embora não, vai?’ Ó Deus, socorre-

me, quero ajudar este menino, mas nesta escola não. (1992, p. 24) 

 

E ao ajudar as crianças na construção da sua humanidade reafirma-se a possibilidade mesma do 

corpo do docente se ampliar, ser de outros modos, portanto, reafirma-se que também o docente 

segue na tarefa de distender a sua humanidade. Resistir ao que impede a prática docente é um 

gesto que pretende zelar pelas crianças e que resulta em zelo por si mesmo, posto que resguarda 

a humanidade do docente, não lhe rouba a possibilidade de, também ele, ser mais, como diz 

Paulo Freire. Isso resulta numa experiência docente que sabe, mas que reivindica a alegria de 

seguir aprendendo como as crianças e, porque não, com as crianças. “Eu confio, mas quero ficar 

na cabine do comandante, inquirindo sobre o painel de controle, como os meninos na idade dos 

por quês: por que sabão? por que chuva? por que farinha no feijão?” (1992, 25) 

 Adélia Prado, no livro Cacos para um vitral, apresenta a personagem Glória, professora 

preocupada com o seu corpo, mas ao mesmo tempo incapaz de degustar a vida e escapar da 

vivência da prática docente como sofrimento. 

 

Passando em frente à casa de D. Zi, Glória endireitou o corpo: será que duro 

mais uns trinta anos? Acarinhou mais uma vez o propósito de substituir o café 

por pó de gelatina desmanchada no leite e dormir sem travesseiro. Tinha que 

providenciar urgente toalha pintada pra Lulu cantar Verônica. Chegou no 

banco, já achou meia fila, gente desbotada, de cabelo mal lavado. Quando era 

professora de grupo, volta e meia ia em Belo Horizonte desencrencar papéis e 

ficava olhando as professoras na fila, rebotalho de mulheres com os cotovelos 
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pontudos, cotovelos parecendo cara, cheios de sofrimento e desaponto. (1991, 

p. 10) 

 

 Glória reconhece que também ela tem cotovelo de professora. A personagem personifica 

não apenas as dores da docência que aparecem no corpo com cara de sofrimento, mas também, 

a condição da professora mulher, mãe, esposa e o que isso ainda representa de demandas 

cotidianas não partilhadas e que, portanto, acabam por aumentar o desgaste e o sofrimento. 

 

Glória entrou e saiu logo do “Souvenir”, sem inspiração nenhuma para 

comprar o que queria. Descia a rua pensando que o cotovelo dela era cotovelo 

de professora, começava já a ficar humilhada e não era pra menos, quarenta 

anos nas costelas, pensava, filho namorando, achando que Semana Santa pode 

ser aproveitada em beira de rio com turma de amigos. Era demais! 

Escorregava do programa que traçara pros filhos, antes mesmo do casamento. 

A vida castigava sem dó! Não era brincadeira lutar pra sobreviver e ainda por 

cima sair desacompanhada pras coisas que toda vida achou as mais sérias e 

bonitas deste mundo. Qual era o cotovelo que aguentava? Será que Gabriel 

chegara do serviço? Sentiu saudades de Gabriel. Que marido, meu Deus! (p. 

12-13) 

 

 Glória é uma mulher que, embora não pareça problematizar a sua prática como docente, 

está sensível aos desafios que dentro dela aparecem como, por exemplo, quando o menino 

Estadeu, negro, pergunta se o coelho é sinal de páscoa porque é branco (p. 14). Parece não lidar 

bem com o seu corpo, com os seus desejos, pelo que não aprecia o “curso de expressão corporal 

e criatividade” da Vovó Concita (p. 21) e, também por isso, considera inadequado que Gabriel, 

seu marido gaste dinheiro com passagem de avião, constrangendo o seu desejo de gastar nas 

nuvens a sua alegria (p. 22-24). Há um modo amargo de ser que a personagem tem a coragem 

de problematizar ao arrumar as malas do marido para que faça a viagem. Ao mesmo tempo que 

cultiva a resignação, que vê em si o cotovelo de professora, que reconhece a sua dificuldade em 

viver as alegrias do corpo, de dar espaço para os prazeres corporais e a convivência com os 

outros, reconhece o valor da poesia na vida cotidiana, mesmo reconhecendo que isso lhe escape. 

É preciso resguardar o espaço das pequenas alegrias, dos pequenos prazeres que colaboram para 

dar sentido ao viver, tal como afirma Adélia Prado no trecho que agora reapresento. 

 

Quando D. Cessa explicou aquilo, ficou tão especial, tão, tão especial mesmo, 

o agrião com o açúcar no forno virando xarope!... D. Cessa dizia: “uma vasilha 

funda, assim uma marmita”... Glória sentia com aquilo a mesma sensação que 
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lhe provocava o matinho detrás da janela de tia Palmira, samambaia misturada 

com buquê de noiva, moita de azedinha e funcho. O jardinzinho de tia Palmira, 

o xarope de D. Cessa, seu pai reformando a casa: “... Na platibanda a gente 

põe assim uns fingimentos de estrela, eu mesmo faço, de massa forte. Pra 

canteiro, acho melhor forma de meia lua e doce de leite...” Que espécie de 

coisa eram tais coisas? O pai reforçava: “canteiro quadrado não; sem poesia.” 

Então era isso, falou Glória descobrindo, nomeando o tesouro: poesia, as 

orgiazinhas, orgasmozinhos faiscantes; nos canteiros, no matinho, no xarope 

que a velha queria a qualquer custo, sem poder explicar a mais funda razão do 

seu querer. Meus Deus! Agora aguento ficar velha, disse Glória, nunca ficarei 

velha. A poesia é Deus. D. Zi tinha morrido, D. Cessa sofria, e a vida era 

maravilha! (1991, p. 11-12) 

 

 E mais adiante escreve Adélia Prado 

 

A mulher tinha um vestido esverdeado, punho e gola bordados à máquina. 

Glória olhou, experimentando: não é pensamento, nem sensação, são os dois 

juntos152, alguma coisa que preciso reter para contornar mas que escapa 

sempre. Seria uma visão? É delicioso e redime tudo como a paixão de Cristo 

nos redime. Seria a poesia face a face? Difere porém do xarope de agrião de 

dona Cessa, do jardim de tia Palmira, para mim mais obviamente poéticos. Já 

não consigo reproduzir o que senti há um minuto olhando os furos caseados 

na gola da mulher. Alegro-me, porém. Qualquer dia experimento de novo (p. 

25). 

 

 É a poesia, as pequenas coisas vividas com beleza no cotidiano, que salva Glória, que 

ajudar a ressignificar o viver e impedir que a velhice do corpo seja um problema: “Agora 

aguento ficar velha...”. 

 Parece ser a recusa ou a impossibilidade de viver, na prática docente, a experiência 

poética, a transcendência na direção de outros mundos e modos de ser, o motivo do seu 

sofrimento na vida e na docência. Parece não haver espaço para pensar o canteiro com beleza e 

não apenas para a utilidade; vincular os orgasmozinhos ao todo da alegria de viver. Gabriel, seu 

marido, bem notou isso:  

 

O social é uma descoberta penosa, a consciência do coletivo, não é Gabriel? 

Você não acha? Não pensa assim também, hein Gabriel? hein? hein? Vê se 

fala sem brigar comigo, ele respondeu. Fala sem raiva, desfranze a testa. Seu 

pessoal153 é muito aflito, ah, assim tira o gosto de viver. (p. 33) 

                                                             
152 Já mencionei trecho de uma prosa do livro Os componentes da banda (1992, p. 13-15) onde Adélia Prado 

defende o sentir e o pensar juntos. 
153 Considero uma referência aos colegas de docência. 
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 No conjunto das ações para enfrentar as dores da docência é preciso recuperar o gosto 

de viver ou, como diz Paulo Freire, a alegria de viver. Como se poderá entrar ou mesmo 

permanecer na docência sem gostar de viver, sem disponibilidade para celebrar a alegria de 

viver? Esse é o sentimento que Glória experimenta na sua própria prática docente. 

 

A garganta dolorida, Glória estava rouca, tristonha, mais uma vez subjugada 

à questão: continuar ou não em seu trabalho. De novo um desânimo que não 

via nas colegas154: ó meu Deus me ajuda, até as quatro e meia suportando 

Valdirene, Felício, Maria Estergrácia, me deixa eu sair da escola. Da janela 

do ônibus Glória via a Cleonir andando atarefada, engordurada de pastéis, 

nanica e azafamada a caminho do bar, da cozinha do bar, das contas do bar. 

Para quê? Cleonir resolvia tudo e parece que não sofria. Não sabia que os 

metalúrgicos de São Paulo estavam de greve, falava ei Glória, não traia 

Vanderlei, a filha dela ia casar com dois cavalinhos de daminhas de honra, um 

levando o porta-aliança, o outro, não sei o quê. Nunca havia sentado pra 

escutar música inteira do princípio ao fim, fazia crochê muito mal e com 

empenho, a peça acabava suada e os pontos encaroçados. Glória experimentou 

divertir-se com um pensamento maldoso: dar-lhes sopapos que lhe espatifem 

o queixo e a deixem de beiço partido, clamando pelo Juízo Final, correndo 

atrás de mim com um pau, pensando ao menos um pensamento inteiro de 

verdadeiro ódio, ficando sem comer nem dormir de tanta raiva. Esmurro a 

Cleonir e as três ordinariazinhas que miaram: dona Glória, não quero ficar na 

aula da senhora não, posso ir pra biblioteca? Era impossível, sentia Glória, não 

teria forças pra aguentar, nem bondade, nem doçura em quantidade, nem 

paciência, tem misericórdia de mim, meu Deus, me arranja outro serviço. Que 

será de mim e da Cleonir no fim do mundo? Glória estava muito cansada, 

desgostosa consigo: não gosto da Cleonir e do Felício, porque eles dois não 

pensam. E não pensar merece castigo, castigo de jaula, pão e água. Quem não 

pergunta não merece viver. A escola e o bar da Cleonir engordurando os 

pensamentos. Felício copia, copia, copia, e fala que quer sair. Cleonir não 

pergunta nada, Cleonir faz, faz, faz sem parar. Mãe, disse Ritinha, tá falando 

sozinha? – Ah, filha, a mãe tá cansada, reza pra mãe. – Por quê? A senhora tá 

triste? – Não. Tou querendo descobrir umas coisas ... Ainda bem, disse a 

menina. (p. 37 – 38) 

 

 Do mesmo modo que Paulo Freire insta que nos voltemos criticamente sobre o nosso 

fazer educacional, docente, Adélia Prado, na personagem Glória denuncia a falta de reflexão 

                                                             
154 A menção a “as colegas” pode ser uma referência a um modo de viver a docência que não vê ou não se importa 

com as contradições que dentro dela existem. Talvez seja aquela docência sem convicção, a que me referi, que não 

se sente responsável pelo modo arestoso, como diz Paulo Freire, de organização da dinâmica escolar. Quem se 

deixa afetar pela vida, pela poesia, pelo cotidiano não seguirá inconteste numa prática escolar sem sentido, que 

poucas vezes se converte em experiência, que impede que os corpos se virtualizem. Na continuação da prosa a 

figura de Cleonir, dona do bar parece representar esse tipo de gente que não está incomodada com a relação do 

que acontece no cotidiano e o seu fazer no bar. A afirmação de que Cleonice e Felício não pensam é outro elemento 

que parece confirmar a minha compreensão da prosa. 
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dentro da dinâmica escolar: copia, copia, fala, fala, mas parece que não há a coragem poética, 

que acima indiquei, de problematizar a escola com vista ao todo do viver. Suplica por 

misericórdia a professora que não consegue realizar o seu trabalho porque lhe falta alegria, 

bondade em quantidade suficiente. Mas a questão é que não há alegria no modo como as coisas 

são feitas: as crianças pedem para sair da escola. Portanto, não se trata apenas de uma docente 

entristecida, cansada, mas envolvida pelo desânimo de uma dinâmica escolar da qual as crianças 

e ela querem fugir. Só quem não pensa, ou não se incomoda com a insensibilidade dessa 

dinâmica permanece sorridente: as colegas. 

 A resistência que acima sugeri terá que vencer o cansaço, a tristeza, o medo mesmo de 

resistir que assola o docente para que possa desfrutar da possibilidade de ser de outros modos 

que a coragem de lutar poderá trazer. 

 

Pela sexta vez no dia Glória falava às professoras em greve: o governo não 

poderia substituir uma classe inteira. Era importantíssimo emperrar a máquina 

burocrática, não se assinasse o ponto em hipótese nenhuma. “Nosso único 

dever será permanecer unidas, paradas, firmes.” O mais cansativo do 

movimento era sem dúvida realimentar o ânimo das pusilânimes que a 

olhavam como certamente os judeus olhavam para Moisés: Ó que saudade das 

botas do meu diretor, até quando nos falarás palavras vãs, ó mulher 

pretensiosa, que vens nos azucrinar. Quem nos dará lambadas? Quem nos 

fustigará? Mesmo com as caras lanhadas tínhamos trabalho todo dia. 

Ganhávamos pontapés mas ao fim da tarde dormíamos seguras, chamavam-

nos pelo nome os nossos delicados carcereiros... Não falo por mim, diziam 

algumas procurando Glória furtivamente depois das assembleias, temo por 

colegas, não é por mim, já disse ... Mentirosas, pobres mesquinhas, a moeda 

correndo por debaixo da mesa, vazando do chapéu furado e elas atrás com 

máximas, vassouras e prudência, procurando o níquel, abaixando-se, ponto à 

mostrar o traseiro, negociando, vendendo, comprando a segurança, o direito 

de ficar pregadas na cruz comendo vinagre e fel a conta-gotas. Naqueles 

momentos Glória desejava as catástrofes mundiais, hecatombes que as 

igualasse a todas num só medo terrível e sua correspondente coragem. Era 

uma espécie de vingança que seu coração queria. Ah, mas um grande número 

marchou sem garantias, saiu para o temporal sem uma sombrinha sequer e era 

belo ver o ser humano de repente iluminar-se. Glória vinha sentindo dores no 

estômago, muitas das que a escutavam faziam tricô e eram honestas mulheres 

corajosas. Ela própria tinha outros medos. Não sentia desprezo por ninguém. 

(p. 61-62) 

 

 Se a prosa 15 do livro Solte os cachorros apontou para a insensibilidade docente em 

relação ao discente – em que pese que eu esteja considerando as afirmações da poeta sobre o 

docente para o conjunto da dinâmica escolar -, a prosa acima indica uma insensibilidade docente 

para a sua própria luta, para permanecer firme nos propósitos de conseguir as condições 
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adequadas para o exercício do seu ofício. Fingem que aderem à resistência, simulam 

envolvimento com a greve, mas por debaixo da mesa negociam os seus interesses privados. De 

algum modo, portanto, a dinâmica escolar mostra um exercício de poder em diferentes níveis: 

dos professores em relação aos discentes, dos gestores em relação aos docentes, para mencionar 

apenas alguns e que desfocam da luta mais fundamental pela dignidade do trabalho docente. 

 

Entro no banheiro, do qual se serviu um dos meus, e o cheiro me desgosta, me 

desorganiza. Minhas fezes, que abomino, continuam a meus olhos melhores 

que as dos outros, pela única razão de que são minhas? Minhas fezes, opróbrio. 

Tal pensamento empesta meu cristianismo, me torna má e desagradável como 

a diretora que pariu estas regras depois da greve: ‘de hoje em diante, o café 

será servido na sala de aula. A sala dos professores dá ocasião de discussão 

política e nossa escola não tem nada a ver com política. De hoje em diante’ – 

com seu cabelo grudado e mal lavado, com suas orelhas que há muito tempo 

não desenseba – ‘vou mostrar a vocês quem pode mais.’ (PRADO, 1992, p. 

25) 

 

 A despeito disso o cotovelo de professora precisa ser compreendido especialmente pelos 

próprios docentes para que encontrem estratégias e força para resistir às dores que podem leva-

los à desistir da sua vocação, que fiquem sem condições de responder ao chamamento para 

colaborar com a construção da humanidade das crianças. A resistência para que o cotovelo não 

expresse sofrimento é uma testilha em nome da vida, da alegria de ampliar o modo de ser de 

docentes e discentes. Resistência a uma dinâmica educacional e escolar organizadas para evitar 

que docentes e discentes se coloquem em experiência; resistência que se deixa afetar pelo grito 

de socorro das crianças que sofrem com uma escola que se ocupa do útil, do trabalho, do 

mercado como seus maiores valores. Glória, personagem da prosa de Adélia Prado, viveu esse 

sofrimento dentro de sua casa. 

 

Glória fez sinal para que se calasse. Francisco tinha péssimas notas, 

certamente perderia o ano. Como os filhos dos pobres, das lavadeiras, que 

dizem “acho até bom, ele tá muito sem base, e de mais a mais tá muito novo 

ainda, coitadinho.” Algumas, alegres por conservarem ainda por mais um ano 

o filho junto de si, as galinhas de pinto formidáveis. Glória não se afligia, 

curada de antigo mal. Foi quando Júlio começou a sofrer no cursinho em Belo 

Horizonte que seus olhos se abriram. O menino adoecia, escrevia cartas 

terríveis: “Mãe, eu não dou conta, só menino muito industrializado que 

consegue passar, eu não aguento.” O menino detectava por força de sua 

inocência e sofrimento o mecanismo diabólico das escolas e escrevia “eu não 

sou industrializado”, um inconsciente grito de socorro. (1991, p. 84) 
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 Dar-se conta do sofrimento que o cotovelo de professora expressa é, de algum modo, a 

recusa da pasteurização, da uniformização, da industrialização do ensinar, do aprender e do 

existir que colocam em sofrimento docentes e discentes. Não sem razão, na prosa 1, do livro 

Solte os cachorros, Adélia Prado escreva: “Escola é uma coisa sarnenta; fosse terrorista, raptava 

era diretor de escola e por três dias amarrava no formigueiro, se não aceitasse minhas condições. 

Meu menino tem a cabeça ruda, profissão boa pra ele é de mecânico. Quando acabarem as 

escolas quero nascer outra vez.” (2006, p. 07) E mais adiante, na prosa 19, segue a poeta 

indicando a sua estranheza a essa dinâmica escolar áspera, insensível quando escreve: “O meu 

filho adorado saiu de casa pra estudar na escola Seu Saber É pra Vencer. Escola parece guerra. 

Deixava ele em casa, se pudesse.” (p. 61) E ainda, na mesma prosa anota: “Deus te abençoe, 

Deus te abençoe, volte para ti o Seu Rosto, proteja-te contra a escola, a filantropia, o vírus, 

contra meu triste e errado amor.” (p. 62) 

 Seguramente não precisará o docente, as famílias e suas crianças patrocinarem a 

violência do sequestro; não será preciso tirar as crianças das escolas, nem mesmo solicitar a 

proteção divina, mas todos precisarão criar coragem para resistir às circunstâncias educacionais 

e escolares que colocam os docentes em sofrimento e as crianças em desespero, que roubam de 

ambos uma relação com o saber que seja saborosa e que sirva primeiro ao deleite, à celebração 

da vida. 

 

4.11. Fazer algo pelo Reino dos Céus. 

 No livro que acabei de mencionar, Solte os cachorros, na prosa 10, Adélia Prado coloca 

um dos temas que, como um badalo que faz soar o sino, ressoa quando medito sobre a educação: 

trata-se do amor pelas crianças. Escreve a poeta: 

 

Eu não sei o que estou fazendo aqui na sala dos professores, morrendo de sono 

neste horário vago que eles chamam feiamente de buraco. Não sei por que eu 

dou aulas. Rasamente eu sei: eu me sinto na obrigação de fazer qualquer coisa 

pelo Reino de Deus. Profundamente, se tivesse garantias de que não pecava, 

ia fazer o que gosto, isto é, nada. Mas um nada muito produtivo. De bruços no 

chão, apesar da minha idade, ia tourear formigas. (2006, p. 33) 

 

 Essa afirmação aponta para a tarefa mais profunda da educação e da docência: ajudar as 

crianças na construção da sua humanidade. Na tradição bíblica neo-testamentária, em particular 
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no evangelho segundo São Mateus, bem como no evangelho segundo São Lucas e São 

Marcos155, o reino dos céus é anunciado como sendo das crianças, para aqueles que conseguem 

viver como as crianças, aos que acolhem as crianças. 

 Como indiquei anteriormente, um dos motivos da luta do docente por melhores 

condições de trabalho se justifica pela necessidade de manter as situações adequadas para cuidar 

das crianças, de auxiliá-las na tarefa de ser gente, de admirar o mundo sem temê-lo. É isso que 

faz com que se resista ao sono, que se evite substituir a docência por qualquer outra profissão 

ou atividade como tourear formigas. 

 Fazer algo pelo Reino de Deus é assumir que a docência não poderá se dar sem o 

acolhimento às crianças – o que justifica o dilema da personagem Glória em seguir dando aula 

sem encontrar em si e na dinâmica escolar a afetividade suficiente para a docência. E como, 

sugere a poeta no poema “A menina e a fruta”, é sina dos homens e mulheres querer a alegria: 

dela temos fome. Como, então, poderia a docência e a dinâmica escolar não ser lugar de apanhar 

goiabas e a alegria de, desde a goiaba, pensar em Deus, no universo, na benção de viver? 

 

Um dia, apanhando goiabas com a menina, 

ela baixou o galho e disse pro ar 

- inconsciente de que me ensinava – 

‘goiaba é uma fruta abençoada’. 

Seu movimento e rosto iluminados 

agitaram no ar poeira e Espírito: 

O Reino é dentro de nós, 

Deus nos habita. 

Não há como escapar à fome da alegria! (1986, p. 33) 

                                                             
155 No livro de São Mateus lê-se o que segue: “(1) Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e 

perguntaram: “Quem é o maior no Reino dos Céus?” (2) Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles (3) 

e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no Reino 

dos Céus. (4) Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. (5) E quem acolher em 

meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Não causar a queda dos pequenos (6) “Quem 

provocar a queda de um só destes pequenos que crêem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma 

pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar.” (Mt. 18: 1-6). No livro de São Lucas está anotado: “(46) Surgiu 

entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. (47) Sabendo o que estavam pensando, Jesus 

pegou uma criança, colocou-a perto de si (48) e disse-lhes: “Quem receber em meu nome esta criança, estará 

recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo Aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos 

vós for o menor, esse é o maior”. (Lc. 9: 46-47). No livro de São Marcos encontra-se o que segue: “(33) Chegaram 

a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: “Que discutíeis pelo caminho?” (34) Eles, no entanto, 

ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. (35) Jesus sentou-se, chamou os Doze 

e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos!” (36) Em seguida, 

pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: (37) “Quem acolhe em meu nome uma destas 

crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe, não a mim, mas Àquele que me enviou”.” (Mc. 9: 33-37). Cf. 

BÍBLIA ONLINE, chave de procura “criança”, Novo Testamento. Disponível em: 

http://www.pr.gonet.biz/biblia.php. Acesso em 01 de julho de 2017. 
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 A ideia de que o ensinar implica num compromisso com as crianças eu li, pela primeira 

vez em Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia. Recordo-me da surpresa de verificar 

que compunha a lista de saberes necessários e exigidos para a prática educativa progressista, 

tal como a concebia o educador. Mais embasbacado fiquei com o fato de ser o último saber que 

encerra o livro: o do querer bem. Essa posição me parece intencional e pretende comunicar a 

ideia de que uma educação libertadora não se realizará sem que selemos um compromisso com 

as crianças e a própria prática educativa. Todos os outros saberes – e o educador lista vinte e 

sete saberes divididos em três grupos – quedam sem valor se não forem alimentados pelo 

compromisso visceral de ajudar as crianças na sua tarefa de ser gente. 

 E o compromisso é da ordem da afetividade, do acolhimento e do sincero envolvimento 

com a prática educativa, necessária aos homens e mulheres que precisam ser ensinados a ser 

gente. Até o Cristo, nascido entre os homens precisou ser cuidado, tal como escreve Adélia 

Prado no poema “A profetisa Ana no templo”. 

 

As fainas da viuvez trabalham uma horta nova. 

Quem me condenará por minhas vestes claras? 

O recém-nascido vai precisar de faixas. 

É um tal amor o que prepara os unguentos 

que obriga a divindade a conceder-se. 

Até que esmaeçam, 

velo as coruscantes estrelas. (1978, p. 47) 

 

Insistente com o tema do cuidado Adélia Prado destaca que até os bichos cuidam de sua cria, 

tal como se lê no livro Quero minha mãe. 

 

A Ivonete está quase gritando: ‘Ai, Senhor, liberta o coitadinho.’ Entrou pela 

porta da cozinha e se perdeu atrás da geladeira, aprendendo a voar, o filhote 

de passarinho. A mãe, louca, piando em volta e trazendo comida, sem sucesso, 

uma zoeira os dois. Abel arrastou a geladeira e pôs o filhote na grama, a mãe 

veio doida atrás e os dois sumiram. Graças a Deus, falou Ivonete, como é que 

tem gente que não olha os filhos, se até bicho-mãe cuida da cria. (2005, p. 13) 

 

A necessidade de ensinar as crianças a serem gente torna o ensinar uma especificidade humana, 

tal como escreveu Paulo Freire: 
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E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não me 

acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de 

querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à própria 

prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não significa, 

na verdade, que, porque professor me obrigo a querer bem a todos os alunos 

de maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não 

tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira 

que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, 

numa pratica específica do ser humano. Na verdade preciso descartar como 

falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, 

sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor 

quanto mais severo, mais frio, mais distante e "cinzento” me ponha nas minhas 

relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso 

obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético 

de meu dever de professor no exercício de minha autoridade. Não posso 

condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor 

bem querer que tenha por ele. 

A minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade à alegria 

de viver. Justa alegria de viver, que, assumida plenamente, não permite que 

me transforme num ser “adocicado” nem tampouco num ser arestoso e 

amargo. (1998, p. 159-160) 

 

 O querer bem, a abertura para a afetividade como compromisso com os educandos e a 

prática educativa implica que se reconheça os aspectos que destaco: primeiro - a prática 

educativa precisa ser experiência, no sentido de ampliação do perímetro existencial, pois sua 

existência se justifica pela necessidade de construção da humanidade das crianças; segundo - 

essa prática, por isso mesmo, precisa ser alegre, posto que está comprometida com aquilo que 

colabora para que a crianças vivam e vivam em autonomia; terceiro - a afetividade não pode 

ser confundida com licenciosidade ou com distração no sentido de desviar, de fazer esquecer 

do que é fundamental – neste caso a construção da humanidade das crianças; quarto – o querer 

bem aponta para a abertura para o outro e para o mundo, tal como já apresentei, para a coragem 

de se deixar transtornar pela coexistência com os outros – a afetividade não me assusta e, quinto 

– o querer bem exige gostar da prática educativa, o que indica o cultivo, o estudo permanente 

dos saberes que colaboram para ensinar, gosto pelo próprio desejo de saber, o reconhecimento 

de que não se sabe plenamente, o que mantem o desafio de permanecer aberto ao outro, ao 

mundo para ampliar o que se sabe, para saber de outros modos o que foi sabido de um certo 

jeito, o esforço permanente de se voltar para a dinâmica educacional e escolar e problematiza-

la tendo em vista o compromisso com as crianças e, por fim, a coragem mesma de colocar em 

questão o próprio jeito de viver a docência ou qualquer outra função ligada à dinâmica escolar. 
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 O gosto pela docência implica num envolvimento visceral com a humanidade, como 

tenho insistido. Se tudo na cultura colabora para educar as crianças, a escola enquanto 

instituição, assume, deliberadamente, intencionalmente, essa tarefa. Desse modo, quem se 

envolve com a docência está duplamente comprometido: como membro da sociedade já está 

envolvido nessa dinâmica maior da cultura que oferece às crianças modos de ser e, inserindo-

se na docência, está institucionalmente obrigado a educar as crianças, posto que escolheu a 

docência como o seu fazer, a sua profissão. E essa obrigação, em que pese as exigências 

institucionais, também ela é da ordem da afetividade, do compromisso: quem optou pela 

docência como profissão, no exercício da sua função, precisa reconhecer que também a 

construção da sua humanidade dependeu de outros homens e mulheres, bem como de docentes 

que colaboraram para se tornasse gente. O exercício da docência, corajosamente, se configura, 

de algum modo como gratidão156 por todos aqueles que se comprometeram com aqueles que 

agora se comprometem com as crianças. 

 A afirmação do educador de que não há incompatibilidade entre educação e afetividade 

elege como tema privilegiado do seu fazer a sobrevivência e, por isso mesmo, coloca em 

questão as soluções pedagógicas, as teorias educacionais, para se abrir para a nossa topologia 

existencial reconhecendo que será preciso problematizar a dinâmica educacional e escolar e, 

por vezes, abandonar os seus caminhos para que cumpramos o compromisso que selamos com 

as crianças. 

 Novamente: não há nenhuma recusa aos saberes educacionais, às estratégias didáticas, 

às filosofias educacionais, que se construam políticas para a educação. O que se recusa é que 

eles transformem em objeto a criança, especialmente aquelas que estão localizadas, na topologia 

da vida social, nos lugares mais pobres, onde a opressão é intenção e a injustiça um hábito. 

Portanto, o compromisso com as crianças, o querer bem ao educando e à prática educativa não 

é uma adesão cega à dinâmica escolar, uma aceitação tácita do modo como se concebe a 

educação. Não temer a afetividade, - não sem razão o educador indicou que ela exige coragem 

-, implica em manter como elemento inegociável o compromisso de oferecer às crianças os 

elementos necessários para que possam forjar a sua humanidade para a liberdade, em 

autonomia. 

                                                             
156 É importante registrar, à semelhança do que disse sobre o chamamento, a vocação, que a compreensão da 

docência como gesto de gratidão, não resulta defender que ela exija a abnegação, que seja lugar de sofrimento, 

que possa ser mal remunerada, que não precise de excelência de formação acadêmica e técnica. Pleitear que o 

exercício da docência tenhas as melhores condições, como já indiquei, pretende garantir as condições que 

permitirão o gesto de gratidão de educar as crianças. Essa ideia tratarei na sequência da reflexão. 
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 Isso implicará em reconhecer a ineficiência das teorias educacionais, que nem sempre 

foram fiéis ao compromisso mais fundamental da educação. Será preciso reconhecer, também, 

que a afetividade tem a sua ineficiência157. A sua vantagem em relação a primeira, todavia, é 

que ela nos mantem em solidariedade com os outros corpos, ela nos desafia a seguir voltados 

para o nosso mundo, abertos ao que podemos fazer juntos pela nossa humanidade, pelo nosso 

modo de viver. 

 

4.12. Eh, meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor. 

 A ideia de que a educação exige o querer bem, entendido como compromisso com a 

construção da humanidade das crianças aponta para dois elementos: a gratidão, cuja relação 

com a educação esbocei anteriormente, e o cuidado158. 

 A relação entre gratidão e educação me foi presenteada depois de ler o modo como São 

Tomás de Aquino159 compreende a gratidão e a lembrança da prosa 11 do livro Solte os 

cachorros. 

 Segundo Lauand 

Tomás ensina que a gratidão é uma realidade humana complexa (e daí também 

o fato de que sua expressão verbal seja, em cada língua, fragmentária: este ou 

aquele aspecto-gancho é o acentuado): "A gratidão se compõe de diversos 

graus. O primeiro consiste em reconhecer (ut recognoscat) o benefício 

recebido; o segundo, em louvar e dar graças (ut gratias agat); o terceiro, em 

retribuir (ut retribuat) de acordo com suas possibilidades e segundo as 

circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar (II-II, 107, 2, c). (1998, s/p.) 

 

 O terceiro nível, de acordo com Lauand, o mais profundo, encontra sua melhor 

expressão no modo como em português se agradece: obrigado. 

 

                                                             
157 A relação que aqui indico sobre educação e paixão também tem por referência o texto que segue: Cf. 

ALMEIDA, Danilo Di Manno de. Por uma pedagogia apaixonada. Educação e Linguagem. São Bernardo do 

Campo: Umesp, v. 02, no 02, p. 101 – 117, 1999. 
158 Tenho esboçada uma reflexão que relaciona o cuidado com a compreensão de prudência no pensamento de São 

Tomás de Aquino. Tal esboço está num texto denominado Cuidado e Compromisso: outro jeito de olhar a 

educação, que foi utilizado para as aulas de filosofia da educação no curso de pedagogia à distância. O texto está 

publicado apenas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Universidade Metodista de São Paulo. 
159 Cf. LAUAND, Luis Jean. Antropologia e Formas quotidianas - a Filosofia de S. Tomás de Aquino 

Subjacente à nossa Linguagem do Dia-a-Dia. Conferência proferida na Universitat Autònoma de Barcelona, 

Dept. de Ciències de l'Antiguitat i de l'Etat Mitjana, 23-4-98. Disponível em: 

http://www.hottopos.com/notand1/antropologia_e_formas_quotidiana.htm. Acesso em 02 de julho de 2017. 
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A formulação portuguesa, tão encantadora e singular, é a única a situar-se, 

claramente, naquele mais profundo nível de gratidão de que fala Tomás, o 

terceiro (que, naturalmente, engloba os dois anteriores): o do vínculo (ob-

ligatus), da obrigação, do dever de retribuir. Podemos, agora, analisar a 

riqueza de sugestões que se encerra também na forma japonesa de 

agradecimento. Arigatô remete aos seguintes significados primitivos: "a 

existência é difícil", "é difícil viver", "raridade", "excelência (excelência da 

raridade)". Os dois últimos sentidos acima são compreensíveis: num mundo 

em que a tendência geral é a de cada um pensar em si, e, quando muito, 

regularem-se as relações humanas pela estrita e fria justiça, a excelência e a 

raridade salientam-se como característica do favor. Mas, "dificuldade de 

existir" e "dificuldade de viver", à primeira vista, nada teriam que ver com o 

agradecimento. No entanto, S. Tomás ensina (II-II, 106, 6) que a gratidão deve 

- ao menos na intenção - superar o favor recebido. E que há dívidas por 

natureza insaldáveis: de um homem em relação a outro, seu benfeitor, e 

sobretudo em relação a Deus: "Como poderei retribuir ao Senhor - diz o Sl. 

115 - por tudo o que Ele me tem dado?". Nessas situações de dívida impagável 

- tão freqüentes para a sensibilidade de quem é justo - o homem agradecido 

sente-se embaraçado e faz tudo o que está a seu alcance (quid-quid potest), 

tendendo a transbordar-se num excessum que se sabe sempre insuficiente (cfr. 

III, 85, 3 ad 2). Arigatô aponta assim para o terceiro grau de gratidão, 

significando a consciência de quão difícil se torna a existência (a partir do 

momento em que se recebeu tal favor, imerecido e, portanto, se ficou no dever 

de retribuir, sempre impossível de cumprir...). (1998, s/p) 

 

 Pensar o exercício da docência como gratidão se ligaria a esse sentido do “obrigado”, 

da vinculação, do reconhecimento de que tenho uma dívida cujo pagamento é impossível, mas 

que me sinto no dever de tentar fazê-lo. Portanto, não se trata apenas de uma profissão que 

exerço para garantir a sobrevivência material; não se trata apenas de uma ação pela qual tenho 

gosto; não se refere apenas ao afeto corajoso que tenho pelas crianças: trata-se de uma obrigação 

por aqueles que me ensinaram, especificamente, os docentes que com amoroso zelo ensinaram-

me a ser gente enquanto me ajudavam a escrever as primeiras letras, a fazer os primeiros 

cálculos, a compreender os relevos do país e do mundo, entre tantos outros elementos que 

compuseram o currículo do meu percurso escolar. Eu, que escolhi a docência como profissão, 

ensino também e especialmente porque não posso escapar do fato existencial de que devo a 

minha humanidade também aos docentes com quem convivi. 

 Entender a educação das crianças como obrigação, como já indiquei, é algo que se aplica 

a toda a sociedade e assegurada na Constituição Federal de 1998 quando a educação aparece na 

lista – note-se que é o primeiro da lista - dos Direitos Sociais, tal como reza o artigo sexto, 

alterado pela emenda constitucional 90, de 2015: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
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Constituição.” Pelo mesmo motivo no artigo sétimo há itens que pretendem garantir as 

condições mínimas para acessar a educação, que protegem a maternidade e garante o acesso à 

creches.160 Ao docente, todavia, se impõe dupla obrigação como já indiquei. 

 Essas considerações sustentam o meu entendimento de que a educação é um dos gestos 

da sociedade de cuidado com a criança. De modo específico, a educação tem por tarefa cuidar 

do oferecimento das ferramentas que ajudem as crianças a construírem a sua humanidade. Deste 

modo, a finalidade primeira da educação, na dinâmica escolar, não é ensinar a filosofia, a 

sociologia, a língua portuguesa, a matemática ou qualquer outro saber curricular: sua tarefa é 

identificar como tais saberes colaboram para a construção da humanidade. E, embora reconheça 

que isso possa ocorrer e aconteça cotidianamente, não é para uma humanidade subserviente, 

tácita, que não recalcitra que as crianças são educadas: para a autonomia que se ensina, para a 

ampliação de si mesmo, para a abertura ao todo da realidade, para a disponibilidade permanente 

de admirar o nosso lugar é que se educa as crianças. 

 Na prosa que acima mencionei Adélia Prado corrobora com a ideia da obrigação de 

ensinar as crianças e que esse é um gesto de cuidado e amor por elas: é fazer algo pelo reino de 

Deus. Na prosa que segue a poeta se refere à responsabilidade de pai e de mãe161 pelos seus 

filhos162, mas suas considerações bem se aplicam à tarefa de todos nós no que tange ao cuidado 

com as crianças, em particular a essa ideia de pensar a educação e o trabalho docente como 

cuidado com a humanidade da criança. 

                                                             
160 Cf. BRASIL. Governo Federal. Constituição da República Federativa do País. Brasília, 1998. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02 de julho de 2017. 
161 É oportuno indicar que acompanhar os estudos das crianças é um dos gestos de cuidado da família com a 

criança. Escreve Adélia Prado no livro Cacos para um vitral: “Foi chegando em casa a menina pediu: mãe estuda 

comigo dois capítulos que hoje tem prova de ciências. Glória esforçou-se pra mostrar ânimo e companheirismo, 

sentando-se com a filha e ao mesmo tempo abrindo no colo a revista que a atraía. Começaram: que devemos fazer 

pra evitar a verminose? E a menina: andar calçado, lavar as mãos antes e depois da evacuação e estar imunizado 

contra a caxumba significa que eu já tive caxumba e posso ficar perto do menino com caxumba que o verme da 

caxumba não entra ni mim e a defesa dos olhos é a lágrima, do nariz é os pelos e da boca é o suco gástrico. Glória 

falou no ar: usar calçados serve pra quê? A menina olhou espantada para ela: mãe, a pergunta é diga cinco medidas 

de prevenção contra a verminose. Glória caiu em si, fechou a revista e estudou com a menina.” (1991, p. 13) 
162 Não tratarei dessa perspectiva, mas o cuidado é um movimento recíproco por toda a existência. Cuidamos das 

crianças que, crescidas ajudam outras crianças que, adultas cuidam dos seus avós e pais. Assim deveria ser, é o 

que Adélia Prado sugere por meio da personagem Glória no livro Cacos para um vitral: “Foi assim com D. 

Castorina. Não ia um filho, um neto visitar a pobre velha. Até comida, até pente no cabelo era vizinha quem dava. 

Ela dizia à Glória: “A mulher mais bonita que já vi é a senhora. E homem é seu marido Gabriel.” Sacudia a mão 

com avidez para quem passasse: “Vem cá, vem cá”, querendo bater prosa. Dizem que foi horrorosa de ruim para 

o marido e os filhos e agora recebia o pago. Fosse o que fosse, mãe é mãe. Ninguém merece que neta diga: “Não 

vou na casa daquela velha de jeito nenhum, velha nojenta.” Foi a conta da Castorina morrer e os gaviões encheram 

a casinha e tocaram a chorar. A desgraçadinha da neta manicura era que mais gritava e falava as clamações. Já 

estão brigando por causa da bela herança, caco de barracão, bem D. Castorina não esfriou.” (1991, p.08) 
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 Nessa prosa a poeta sugere que a educação das crianças se faz passando a mão em vara 

e correia. Não partilho dessa ideia e não me parece preciso indicar que a poeta acredite nisso. 

A minha percepção é que falta o cuidado propriamente dito, falta a presença significativa de 

pai e mãe que auxiliam as crianças na vivência familiar, na vida em sociedade. A ausência dessa 

presença significativa e amorosa é que justificaria o uso dos saberes da psicologia para conter 

as crianças, especialmente aquelas que não se inserem na comunidade escolar de modo 

respeitoso. A falta de pai e de mãe, do cuidado amoroso implica em deixar às crianças à mercê 

de si mesmas ou de gente que não compreende com agudeza o seu papel na construção da 

humanidade das crianças. Não sem razão a presença, a doçura e os cuidados maternos são como 

o céu para a criança, tal como escreve Adélia Prado no poema “Mater dolorosa” no livro 

Oráculos de Maio. 

 

Este puxa-puxa 

tá com gosto de coco. 

A senhora pôs coco, mãe? 

- Que coco nada. 
- Teve festa quando a senhora casou? 

- Teve. Demais. 

- O quê que teve então? 

- Nada não, menina, casou e pronto. 

- Só isso? 

- Só e chega. 

Uma vez fizemos piquenique, 

ela fez bolas de carne 

pra gente comer com pão. 

Lembro a volta do rio 

e nós na areia. 

Era domingo, 

ela falava sem fadiga 

e me respondia com doçura. 

Se for só isso o céu, 

está perfeito. (2007d, p. 43) 

 

 Outro elemento que destaco é que o cuidado que a poeta entende que deve ser, 

obrigatoriamente, destinado às crianças, não visa o sucesso profissional, uma posição destacada 

na sociedade: deseja apenas que as crianças não percam a esperança de existir, de seguir mesmo 

diante das vicissitudes da vida de todos nós, com todos os seus “nós”. 

 

COISA JECA é sapato machucando. Antes, quando eu era mais pitinbada, 

sapato novo era manqueira, calo d'água e sofrimento, aquela feiura. Hoje não, 
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compro sapato de qualquer moda, ando, ando, nem uma bolha não me dá. Será 

o pé ou o sapato que sabe que agora sou a feliz proprietária do KING OF 

ALMÔNDEGAS? A gente passa a maior parte da vida perguntando e resposta 

que é bom, neca. Não é uma vida exemplar esta que tira de um velho o doce 

modo de ser um homem com netos: "Me dá meu troco, seu ladrão, vai roubar 

sua mãe", isso, no ônibus cheio, mulher de maneira aberta, cara retensa 

comprando briga com o mundo, menino de sete anos com carinha de cinco, 

suadeira, calorão, muda de rosa me espetando, carne moída vazando na sacola 

de lona, a bela mancha horrorosa de quando eu tinha dez anos e saí apavorada: 

mãe mãe, será o tomatinho azedo que eu comi demais? Me vale Santa 

Teresinha queu tou é tuberculosa. Ai, regra pras coisas, receita pra eu seguir 

em cima da mosquito, isso que é bom não existe. Doutor tem um ponto de 

vista, padre tem outro, especialista dos nervos manda menina de quatorze anos 

chamar a mãe por aquele nome que começa com "feda", dizendo que junto 

com o nome saem as nervosias da criança. Nervosia todo mundo tem, agora, 

que isso cura com insulto é a primeira vez que vejo falar. Bom pra menino é 

respeito e pra chilique é chá de erva-cidreira. Deixam os coitadinhos dos 

inocentes ao deus-dará, não tocam a mão em vara, nem correia, a fim de ser 

moderninhos e no fim é essa desorientação, psicologia em cima dos 

coitadinhos que não têm culpa de nada. A coisa mais triste que eu já vi é 

suicídio de criança, eu fico adoecida só de ter esse pensamento, os cabelos do 

meu corpo ficam em pé diante dessa coisa que consegue ser a mais horrorosa 

de todas. Eu peço a Deus, começando do tutano dos meus ossos, que livre os 

meninos de nós todos, sem escapar nenhum, desse tremendo horror, peço à 

Sagrada Família que faça a nossa casa ter uma natureza de alegria, um 

sentimento seguro, formado pela cantiga na boca, pela mão cosendo, 

cozinhando, acarinhando, sem as profundas vaidades que esvaziam o coração 

e nos deixam tão fracos. Obrigação nossa, de pai e de mãe, é dar amor perfeito, 

é falar olha fulano é assim, assim, assado, Deus existe, esta vida tem fim, 

estamos aqui é emprestados, a fim de fazer o bem, amar nossos semelhantes. 

É debater com eles quando a tiririca das más companhias e das influências 

ruins ameaçarem a lavoura. Eu tenho pra mim, depois que a gente tem filho 

só existe uma tarefa pra fazer: cuidar deles. O que está mais perto do amor de 

pai e de mãe é ódio de pai e de mãe. Que graça tem meu boteco prosperar se 

faltar alegria dentro da minha casa? Segue o fio da amargura das pessoas pra 

ver onde ele vai parar: esbarra no pai e na mãe. Não tou falando que bondade 

de pai e mãe acaba com o sofrimento das pessoas, não; seria muito 

analfabetismo da minha parte, sofrimento é destino de todos, porque somos 

filhos de Adão. Eu só quero dizer que se a gente esforçar pra ser pai e mãe 

com decência, parar de pensar na gente, pra incomodar mais com estes que 

nós pusemos no mundo, eles vão dar conta de sofrer sem perder a esperança. 

Tira essa pra ver quem aguenta o baralhado. Nem animador de televisão com 

rios de dinheiro, nem cantor de cartaz, nem quem faz livro muito admirado. 

Eu erro com os meus, comigo erraram meu pai e minha mãe, mas com um 

detalhezinho que eu não posso esquecer: quando eu tive aftosa, aquela doença 

de gado, eu já era cavaloria, o pai me punha no colo pra me distrair, andava 

comigo na beira do ribeirão mostrando uma coisa, outra, apanhando um ramo 

com uma florinha, limpando minha baba roxa de violeta genciana, falando cê 

vai sarar, fia, vai sarar logo. A mãe era um estrago de braba, mas quando eu 

lembro dela me castigando com o safanão do pente na cabeça e me fazendo 

dois molhos de cachinhos pra eu ir bonita pra escola, me dá um engasgo, uma 

saudade sem remédio, uma vontade de ser pobre igual antigamente, só pra 

escutar ela falar: "Já tá ficando mocinha, umas roupinhas melhores..." e o pai: 

"Moça bonita precisa disso não...".  
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Eh, meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor! (PRADO, 2006, p. 37 - 39) 

 

Por fim, a prosa da poeta permite compreender o cuidado, e o que há de cuidado numa 

educação comprometida com a humanidade das crianças, como um dos gestos de amor. Não se 

trata da distribuição da palavra “amor”, mas, de gestos que evidenciem o cuidado, à semelhança 

do que diz Adélia Prado na parte final do poema “Amor” no livro Terra de Santa Cruz: 

 

Nem é preciso que amor seja a palavra. 

‘Penso em você’ – me diz e estancarei os féretros, 

tão grande é minha paixão. (1986, p. 25) 

 

E, como a prosa já evidenciou, não se trata de um cuidado que pretende a posse, mas 

que deseja o pleno desenvolvimento da criança. Na educação, o cuidado não é uma estratégia 

de escapar de enfrentar a complexidade dos saberes, dos desafios de criar estratégias didáticas 

significativas e inclusivas, mas um reconhecimento de que tudo o que se faz em educação tem 

como fundamento a construção da humanidade, pelo que admirar o mundo, tal como sugeri, se 

configura, também, como princípio da educação. Será preciso, antes de se preocupar com 

qualquer finalidade ou utilidade que o conhecimento possa ter, se ocupar em conduzir as 

crianças para a contemplação do mundo, para a abertura ao outro, para disponibilidade de 

perceber o seu lugar em conexão com o universo. 

E é oportuno indicar que todas as crianças devem ser conduzidas à admiração do mundo. 

No livro Cacos para um vitral Adélia Prado apresenta uma conversa sobre o cuidado de pai e 

mãe com a menina Suely, que nasceu com uma deficiência. Não se trata de amar apenas os 

bem-nascidos, os que encontram o adequado cuidado de seus familiares, mas todos. 

 

- Papai arranjou amante, disse Stella conturbada. Glória surpreendeu-se: - Seu 

Carlos? – Lá em casa virou um inferno, disse com o lábio tremendo. Mamãe 

está insuportável, não cuida de um pé de meia mais. Há muito tempo que 

estavam já de quartos separados. Eu tenho dó do papai, eu tenho raiva, eu 

tenho mais raiva ainda da mamãe. 

- E a Suely? – A Suely fica lá, coitadinha, naquela falta de jeito dela. Não 

aguento ir lá em casa mais, ver a mamãe de cabeça coberta na cama, o papai 

revirando o guarda-roupa atrás de camisa limpa e a Suely mexendo no fogão, 

com o bracinho seco dela, parecendo cachorrinho perdido, meu deus. Stella 

enxugou o nariz com a ponta da saia: - A mamãe nunca foi carinhosa, não 

lembro dela me dar um beijo. Diferente do papai, toda vida uma abraçação 

com a gente! – Mas viviam bem, não viviam? – Dava pra aguentar. Piorou 
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tudo quando Suely nasceu. Mamãe nunca, nunca se conformou com o defeito 

da menina. Lembro muito bem ela novinha, mamãe parece que tinha nojo dela, 

não acarinhava, como as mães fazem com os nenezinhos, não deu leite no 

peito pra ela, eu percebia tudo. Deixava por conta do papai, “ele é mais 

jeitoso”, desculpa que ela arrumou pra não pegar a menina, coitadinha da 

Suely. Muitas vezes peguei o papai alisando o bracinho dela, beijando os 

dedinhos secos, amaciando eles com lágrimas, com beijos: “minha filhinha, 

minha filhinha”. Punha a Suely no colo, ensinou ela a comer, a se limpar. Eu 

não entendo, não cabe na minha cabeça o que minha mãe faz. Filho aleijado é 

pra toda noite a mãe ir pra beira da cama dele, alisar ele até ele dormir, ficar 

com a mão no aleijão do menino pra passar amor pra ele. “Vem cá minha 

filhinha”, papai punha a Suely no colo, pegava a mãozinha seca pra cortar a 

unha: “esmalte aqui gasta só um pouquinho, tiquinho de dedo, tiquinho de 

unha...” Papai sofria, sofria, mas a cada vez gerava ela de novo com a força 

do amor dele. A mamãe só nos gerou uma vez. Se não fosse papai, tínhamos 

secado todos, como o bracinho da Suely. Glória estava abismada: - Eu sou 

como sua mãe, Stella. – Ela inventou um jogo sem palavras, nunca olha o 

braço da Suely, que junto de mamãe se vê obrigada a sustentar a farsa: “está 

tudo bem, sou uma menina igual às outras”. – Eu sou igual sua mãe, Stella, 

disse Glória mais uma vez, chorando. E acrescentou: Eu toda vida precisei 

desse auxílio (1991, p. 67-69). 

 

Igualmente, a dinâmica escolar é desafiada a conceber a tarefa de ensinar e aprender 

para todas as crianças de modo justo, o que implica que ela resista para não reproduzir as 

desigualdades da vida em sociedade e que teimam em permanecer dentro da escola. Por força 

de lei163 docentes, gestores, discentes, familiares têm sido desafiados a reinventar a experiência 

de ensinar e aprender de modo a incluir também as crianças deficientes na tarefa humana de 

construção da humanidade. Como a Glória, mãe e professora, temos o desafio de vencer o nojo, 

a estranheza, a vergonha que sustenta o distanciamento desses que, como todas as crianças, 

precisam que o nosso compromisso também as alcance. 

 “Eh, meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor!” (p. 39) 

  

                                                             
163 A Lei de Diretrizes de Bases de 1996, bem como a convenção da Guatemala, em 2001, impedem qualquer tipo 

de exclusão ou diferenciação no tratamento às pessoas por conta de deficiências. A lei número 7.853/89 dispunha 

sobre os direitos das pessoas deficientes, entre eles o acesso à educação. Recentemente se avança para que tais 

pessoas sejam acolhidas nas escolas regulares o que segue como um desafio, mas já se apresenta como profundo 

gesto de democracia, de uma convivência respeitosa e fraterna, em que pese que ainda estejamos distantes, do 

ponto de vista estrutural e de pessoal, para bem acolher essas pessoas na educação, seja em qual nível for. 
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5. POR ENQUANTO: À GUISA DE CONCLUSÃO. 

A relação entre corpo, mundo e educação deu rumo a essa reflexão. Todavia, não era 

qualquer discurso sobre o corpo e o mundo que me interessava: assumi, desde o início, que o 

discurso filosófico da fenomenologia, tal como o concebeu Maurice Merleau-Ponty, sobre o 

corpo próprio e o mundo vivido, comporia a prosa. E isso porque, tal discurso ousa dizer o 

corpo e o mundo desde o corpo e o mundo, ou seja, desde a vivência mesma dos corpos no 

mundo. O filósofo se ocupa em mostrar como as explicações sustentadas pela lógica da 

causalidade, como as explicações da ciência, da fisiologia, da psicologia e da própria filosofia 

sobre o corpo e o mundo, quedavam insuficientes dada a ignorância do dom do corpo próprio 

de envolver o seu modo de ser e coexistir de sentido, de significação existencial. A relação do 

corpo com os outros corpos no mundo não está encerrada no seu funcionamento orgânico; não 

está dada, em definitivo, pela organização da sociedade; não é conduzida plenamente pela 

subjetividade ou pelas representações, nem explicada pela herança histórica: o modo de ser do 

corpo no mundo com os outros corpos é sempre um enfeixamento de sentido que a tudo reúne 

numa vivência que assume contornos existenciais, mas também é um mistério, posto que aberto 

ao espetáculo do mundo, à convivência com os outros corpos, que está sempre diante da 

possibilidade de ampliação do sentido, portanto, de distender o modo mesmo de ser e viver com 

os outros corpos, uma vez que reconhece que não desvendou plenamente o próprio corpo e o 

mundo. 

Com base nisso é que se enfatizou, desde o início, a condição absoluta do corpo: tudo o 

que o afeta, tudo o que vive, o modo como se apropria de si mesmo, que convive com os outros 

corpos é um amálgama significativo das suas condições objetivas, psicológicas, sociais, entre 

outras. E isso desde o início: a experiência do corpo próprio sempre toma a sua presença no 

mundo na unidade dos sentidos; ela lhe é dada num enredo significativo que, posteriormente 

ali identificamos causas, subjetividade, funções orgânicas e todos os demais elementos que, 

inicialmente, são apreendidos na totalidade da experiência perceptiva do corpo próprio. 

À reflexão do filósofo se junta o modo como o corpo aparece na obra da poeta Adélia 

Prado. Igualmente vinculado ao mundo, à vida ordinária ou, como habitualmente se diz, ao 

cotidiano. O corpo, o modo como os homens e mulheres vivem é dito desde a vivência mesma 

deles e, à semelhança do filósofo, está envolvida no sentido que os corpos conferem ao viver 

neste lugar, com os outros corpos. Assim, desde os dramas familiares, as práticas religiosas, os 

desejos sexuais, a atuação como professora, as brincadeiras de criança, a morte, a fome, o medo 

do envelhecimento, se desdobra um jeito de dizer o corpo sempre envolvido com o seu lugar, 
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que confere à sua “Divinópolis” uma pulsação existencial resultante das tramas corporais, dos 

motivos existenciais que os movem em suas danças, na sua fé, nas relações de gênero e na 

contemplação mesma do que acontece na rua. E que se diga: não se trata de ver a dança, a fé 

para depois juntá-las. As experiências do viver cotidiano são dadas umas nas outras. Assim, as 

experiências religiosas se entrelaçam com os desejos sexuais; a sexualidade é pensada junto das 

relações de gênero, especialmente da afirmação do feminino e sua força, entre tantos outros 

enredamentos que a leitura da obra de Adélia Prado nos presenteia. 

E é desde a vivência dos corpos, no lugar onde estão, que a poeta pensa os temas gerais: 

é do modo mesmo como os corpos compreendem o seu existir que a poeta se aventura a fazer 

afirmações para o todo. Assim, por exemplo, o faz com o corpo: a alegria das crianças na 

brincadeira; o desejo sexual do corpo; a capacidade das pessoas, diante da morte, do sofrimento, 

de se reinventarem; a fé vivida na tensão entre a resignação e a festa levam Adélia Prado a 

escrever que o corpo é humilde, fora de série, alegre, um terreno onde se semeia o desejo. 

Posto que convergentes, o discurso sobre o corpo do filósofo e da poeta foi apresentado 

numa costura onde as afirmações filosóficas encontraram sua expressão poética nos versos de 

Adélia Prado e, por sua vez, a complexidade do embate teórico do filósofo com a ciência se 

apresentou simples nas palavras repletas de mundo e corpo dos poemas e prosas da poeta. Um 

pelo outro, o discurso filosófico e o poético anunciaram a compreensão de um corpo que, 

sempre voltado para um mundo, sempre enredado num cotidiano habitado por outros corpos, 

vai constituindo-se, bem como a sua vivência com os outros corpos, como uma experiência de 

sentido que, por sua vez, permanece aberta ao mundo. 

Essa abertura para o mundo faz aparecer a admiração pelo mundo e a vivência dos 

corpos, como mais um elemento de convergência entre a poeta e o filósofo e, por sua vez, 

justifica que Josef Pieper entrasse na prosa, especialmente, para a defesa de que a admiração é 

o princípio do filosofar. Ao construir essa argumentação, o filósofo acaba por construir um 

discurso sobre o mundo e, como indiquei, de algum modo sobre o ser humano. A admiração do 

mundo, a compreensão do mundo como criação implica num ser humano que reconheça a 

liberdade do seu existir; que, abalado, tenha percebido novamente a inconclusividade do mundo 

e de si mesmo e, assim, se posta contemplativo diante do mundo. Admiração do mundo que é 

a possibilidade de transcendência na direção do mesmo mundo, tal como defende Merleau-

Ponty e aparece no elogio da poeta ao seu lugar. Transcendência que é a afirmação da condição 

“espiritual” do corpo de ir às nuvens sem, contudo, se esquecer do preço do pão, da necessidade 
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de cuidar do jardim. Transcendência que recusa reduzir o viver às demandas da sobrevivência, 

ao mesmo tempo que não defende uma fuga do mundo. 

As afirmações de Josef Pieper sobre o filosofar acabam por construir um discurso sobre 

o mundo e o corpo apontando para a mesma abertura, para a mesma condição de invenção de 

si e dos modos de viver presentes em Merleau-Ponty e em Adélia Prado. 

Desse modo, convergentes, os discursos sobre o corpo e o mundo dos filósofos e da 

poeta, foram entrelaçados para afirmar um corpo que se apropria de si, na convivência com os 

outros corpos no mundo; mundo que se oferece como solo da dança significativa dos corpos; 

relação “corpomundo” que se caracteriza mais pela abertura, pela manutenção da 

disponibilidade para admirar, do que pela certeza do sabido, do conhecido; abertura para o todo 

que elogia o cotidiano para pensar o mundo todo e, assim, criar outros mundos e modos de ser. 

Os muitos elementos recolhidos das afirmações sobre o corpo, o mundo, o cotidiano, a 

admiração ofereceram um lastro para intuir o sentido de uma educação desde um corpo que 

exala sentido na sua relação com o mundo e os outros corpos; de um modo de viver que se 

mantem assentado na varanda contemplando o mundo de novo; que reconhece que o mundo e 

o seu viver são criações, de onde resulta o desafio de admirar o mundo e as obras dos corpos. 

Tais elementos apontaram não para didáticas, filosofias educacionais, mas para o 

desafio de retomar a educação em seu fundamento: colaborar para a construção da humanidade 

dos homens e mulheres. A reafirmação desse sentido mais profundo da educação conduz à 

defesa da admiração, da afetividade, da vivência sinestésica do corpo, da memória, da 

virtualidade do corpo próprio, do cuidado como aspectos fundamentais para a organização da 

dinâmica escolar e educacional. 

Para atender a tarefa de ajudar a forjar a humanidade das crianças a referida dinâmica 

precisa se configurar como experiência, como lugar de “ser mais”, de ir mais longe, portanto, 

precisa se reconhecer como espaço antropológico, tal como indiquei desde a obra de Merleau-

Ponty. A constituição do espaço implica sempre um corpo que estabeleça uma relação 

significativa com o mundo e, por esta razão, o espaço é sempre antropológico, corporal e, por 

isso mesmo, constituído com as marcas do sentido. 

O espaço escolar, mesmo quando recusa o corpo e o mundo, mesmo quando ignora a 

sensibilidade do corpo, o seu dom de “se(r)ntir” tudo junto e significativamente, ainda assim é 

um lugar cuja existência se justifica por demandas corporais. Evidentemente que a dinâmica 

educacional e escolar é regida fortemente pelos interesses mais imediatos da sobrevivência, da 
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formação para o trabalho, além de colaborar para reiterar as diferenças materiais de viver da 

vida em sociedade. 

Por isso, pensar a educação desde os corpos, resultou em reafirmar a urgência de que 

ela seja capaz de reaprender a admirar o mundo, o que implica resistir a tudo o que a reduz a 

um lugar de treinamento para o trabalho, para o ingresso nos processos seletivos que, 

igualmente visam a formação profissional. 

Assim, uma educação que assuma como sua principal tarefa cuidar das crianças 

precisará descobrir o que significa o sentir e o sentido, pensar invocando Deus e todas as coisas 

visíveis e invisíveis. Essa descoberta não se justifica apenas pelo compromisso com as crianças, 

de oferecer a elas as ferramentas para que possam construir a sua humanidade. Tal compromisso 

se desdobra em cuidado com a vida, a do docente incluída. Uma educação para o corpo, que 

reconhece a sua adesão ao cotidiano, que se mantém aberta ao universo, resulta em defender 

que também o docente, no exercício do seu fazer, siga construindo e reinventando o seu existir. 

Defesa que implica recusar tudo o que rouba a alegria de viver e de ensinar, que impede a 

realização plena do compromisso de cuidar das crianças. 

Uma educação desde os corpos, para os corpos, constrange a formação para a docência, 

crédula de seus saberes, das suas teorias sobre as crianças, sobre os modos de ensinar e aprender 

e insensível à vivência mesma dos corpos, especialmente, no âmbito da dinâmica educacional 

e escolar. Parece não importar o que se vive; ignora-se que o que se diz sobre educação e 

formação de docentes se sustenta numa experiência de mundo sobre a qual nos voltamos para 

pensar em políticas educacionais, em estratégias didáticas, entre outros aspectos. Recusa-se 

reconhecer que o nosso discurso sobre a educação não esgotou a experiência “corpomundo” 

que dá sentido a existência desse espaço antropológico chamado escola ou escola de formação 

de docentes. 

Disso tudo resulta que se pense a educação desde o “corpomundo”; que o cotidiano seja 

reconhecido como o “material” que se tem para conceber e reinventar a educação e a formação 

de docentes e, de modo mais contundente, que se reconheça que também a educação deva ter 

como princípio a admiração, essa abertura para o universo o que implica, como já indiquei, 

romper com uma formação que vise o simples atendimento às demandas da sobrevivência. 

Depois de acompanhar a compreensão do filósofo e da poeta sobre o corpo, de 

apresentar a compreensão de mundo e cotidiano em Merleau-Ponty, Josef Pieper e Adélia Prado 
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e intuir as implicações de pensar a educação e a formação de professores desde o corpo e o 

cotidiano listo alguns desafios, como um modo de terminar a prosa. 

 O primeiro consiste em vencer a desconfiança do corpo e do mundo como o nascedouro 

do sentido da educação e da formação para a docência. Segue um desafio romper com o hábito 

científico que supõe desnecessário ou já vencida a “miração” do mundo ou, ainda, que tal 

contemplação do cotidiano seja um problema, que ela embote a construção de uma 

compreensão clara, sistemática, objetiva da dinâmica escolar e educacional. É sobre a 

construção da humanidade e a reinvenção do mundo que se está tratando quando se procuram 

as raízes da educação e, por consequência, da formação para a docência. 

 O segundo desafio, diretamente ligado ao primeiro, requer a coragem de assumir como 

princípio da educação a admiração, a disponibilidade, a abertura para o mundo, para o todo, 

para o universo. Coragem, posto que será preciso sangrar o discurso e os hábitos que reduzem 

o que se faz em educação ao mundo do trabalho, à utilidade, à respondência das demandas 

imediatas da sobrevivência. Já indiquei que não se trata de nenhuma intenção de fugir do 

mundo, de reputar como indigna, para o filósofo, o poeta ou para o educador, a tarefa de cuidar 

das coisas que sustentam a objetividade da vida, mas de recusar reduzir o viver no mundo à 

garantir a sobrevivência. A admiração como princípio da educação, e não apenas do filosofar, 

implica em começar a meditação sobre a própria educação antes das teorias educacionais, mas 

na experiência humana que sustenta e precisa de processos, caminhos que permitam a 

construção da humanidade. A admiração, no que há de provocação para a educação, implica 

em contestar a segurança de nossas teorias em nome de uma coragem de olhar novamente o 

que, supostamente, já está dado como sabido, como certo, como conhecido. É importante 

indicar, uma vez mais, que não se trata de defender a ingênua postura de que abandonaremos o 

que descobrimos, como quem tem gosto de voltar sempre ao mesmo, para fazer de novo, para 

descobrir o mesmo. Trata-se de saber que sempre haverá mais sentido no mundo que supomos 

saber plenamente. Deste modo, o desenvolvimento, o esclarecimento do modo científico de 

conhecer o mundo interessa, também à educação. Todavia, recusa-se que o acolhimento dos 

saberes da ciência se deem ao custo da extirpação da admiração do mundo, do voltar às coisas 

mesmas, de ficar junto ao fogão onde estão os deuses, de se olhar pela janela, de permanecer 

na varanda vendo a vida que vai e vem na rua da existência. Pois, como escreve Adélia Prado: 

 

Contra o que se sente 

toda filosofia é mesmo vã, 
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o livro sagrado 

quando o que apregoa 

é revelado na carne 

onde os joelhos vacilam 

e os pelos crescem. (2011, p. 33) 

 

 O terceiro desafio implica em redescobrir o sentido da afetividade na dinâmica 

educacional como um todo e na formação para a docência de modo específico. Afetividade, ou 

o querer bem, como já defendeu Paulo Freire, que se desdobra de diferentes modos. Ela diz 

respeito a essa disponibilidade para o mundo, para o mesmo, e para a diversidade de mundos e 

de modos de ser que também se verifica na dinâmica escolar; diz respeito ao reconhecimento 

de que a educação e, especialmente, a prática docente, é um compromisso muito mais profundo 

do que vencer conteúdos curriculares, posto que se liga à construção da humanidade das 

crianças, bem como, da reinvenção da própria humanidade do docente. A afetividade aponta 

para uma luta política que deve reivindicar o respeito, a justiça e a dignidade para que o fazer 

docente encontre as condições adequadas para o acolhimento daqueles que solicitam a nossa 

disponibilidade para pontilhar modos de ser diante delas, de auxiliá-las no manejo das 

ferramentas que permitem nos fazer gente. Afetividade que constrange as relações de 

truculência que se dão dentro da dinâmica escolar entre docentes, discentes, gestores e demais 

servidores, para usar um termo da educação pública, bem como, a aspereza das relações dessa 

dinâmica escolar com a comunidade e com as dimensões gestoras externas a escola (secretarias 

de educação, por exemplo) e as intenções políticas para a educação que, não raro, em nome de 

critérios técnicos, de dados quantitativos, de expectativas postas por este ou aquele índice e/ou 

demandas de setores da sociedade, concebem e orientam a dinâmica escolar de modo a 

secundarizar o gosto por bois, gramas e córregos. Afetividade que não teme se envolver com 

as tramas existenciais, que não reconhece como adequado que a experiência educacional 

implique na distância do que se vive e das pessoas com quem se vive. Ela reivindica que o 

ensinar significativo se dá enquanto a gente vai enfrentado a pergunta ‘como é ser gente hoje e 

aqui’. 

 O quarto desafio implica responder a pergunta: quem cuida do docente? Se é sua tarefa 

fundamental cuidar das crianças no sentido de garantir que elas encontrem as condições 

adequadas para a construção da sua humanidade, para que virem gente, a pergunta sobre quem 

cuida de quem cuida das crianças se justifica. Isso consiste em perguntar sobre como o processo 

de formação para a docência mostra aos docentes os prejuízos da recusa da afetividade, da 
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admiração, talvez, da impossibilidade mesma de que o seu fazer, sem o compromisso com as 

crianças e sem a disponibilidade para o mundo, se transforme em qualquer outra coisa, mas não 

numa experiência. A pergunta quer saber quais são as estruturas de apoio ao trabalho docente, 

como a atuação do gestor pode apoiar a atividade docente para que ele possa cumprir com zelo, 

alegria e rigor o seu compromisso com as crianças. 

 O quinto desafio diz respeito à formação para a docência. As instituições de ensino 

superior, responsáveis pela formação do professor, além do que já indiquei sobre certo 

distanciamento do mundo, certa estranheza ao corpo vivo e a falta de abertura para o universo, 

estão cercadas de elementos burocráticos, quantitativos, de normas reguladoras, e de uma 

tradição de formação docente que quase nada reserva espaço para a apreciação do nosso lugar, 

para o exercício de pensar a educação e a prática docente desde o corpo e o cotidiano e, 

sobretudo, tendo como princípio a admiração e como meta fundamental a formação da 

humanidade das crianças. 

 É preciso fazer justiça e registrar que nas escolas superiores de formação, em muitas 

unidades escolares da Educação Básica, na prática de inúmeros docentes encontramos a 

coragem de querer bem aos educandos e à prática educativa. Gente afetada pela curiosidade das 

crianças, pelas belezas e mazelas do nosso lugar e que se empenham para que a tarefa de ensinar 

e aprender se configure, tal como indiquei, como experiência, permitindo que a nossa 

humanidade de discentes e docentes se dilate, que o corpo se aproprie de si e do mundo na 

coexistência e vá mais longe. 

 Quando, todavia, insisto no tema é porque esse esforço ainda não foi capaz de mover as 

estruturas, de influenciar as políticas, de reorganizar a formação para a docência, de alterar o 

modo como se trata a carreira docente, entre tantos outros elementos necessários para realizar 

o compromisso de ajudar as crianças na construção da sua humanidade. É certo que essa 

reflexão não é o que levará a cabo a transformação desejada, entretanto, com singeleza e 

humildade, me junto àqueles que desejam ver ampliada nas escolas a experiência de deixar a 

criança ruminando o seu espanto; de desafiar os aprendizes da docência a começar do início, 

como diz Adélia Prado, quando Deus deixa o ser humano dar nome a sua experiência de 

contemplar o mundo onde está. 

  



- 309 - 
 

6. REFERÊNCIAS. 

ALLIEZ, Éric. Da impossibilidade da fenomenologia – Sobre a filosofia francesa 

contemporânea. São Paulo: Editora 34, 1996. 

ALMEIDA PRADO, Rafael Auler de; CALDAS, Marcus Tulio; QUEIROZ, Edilene Freire de. 

O corpo em uma perspectiva fenomenológico-existencial: aproximações entre Heidegger 

e Merleau-Ponty. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 32, n. 4, p. 776-791, 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932012000400002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 30 abr. 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932012000400002. 

ALMEIDA, Danilo Di Manno de. Por uma pedagogia apaixonada. Educação e Linguagem. 

São Bernardo do Campo: Umesp, v. 02, no.02, p. 101 – 117, 1999. 

ALMEIDA, Danilo Di Manno. Corpo em ética: perspectivas de uma educação cidadã. São 

Bernardo do Campo: Umesp, 2002. 

ALMEIDA, Danilo Di Manno. Corpo, tecnologia, cultura. In: LYRA, Bernadete; GARCIA, 

Wilton (orgs.). Corpo e Cultura. São Paulo: Xamã: ECA-USP, 2001. 

ALVES, Rubem Alves. Entre a ciência e a sapiência – o dilema da Educação. São Paulo: 

Loyola, 2004, 11ª. edição 

ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar: o fim dos vestibulares. Campinas, SP: 

Papirus, 2000. 

ALVES, Rubem. Sobre a ciência e a sapiência. Folha de S. Paulo, 28 de setembro de 2004. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u916.shtml. Acesso em 30 

de junho de 2017. 

ANDRIEU, Bernard. A nova filosofia do corpo. Lisboa: Instituto Piaget, s/d. 

AZEVEDO. Denis de Souza, CAMINHA, Iraquitan de Oliveira. Ser no mundo, mundo vivido 

e corpo próprio segundo Merleau-Ponty. Dialektiké, Dossiê Filosofia do Corpo. Disponível 

em: file:///C:/Users/W/Downloads/3009-9369-1-PB.pdf. Último acesso: abril de 2017. 

BOEHLER, Genilma. Poesia, teologia e gênero: Adélia Prado e Marcela Althaus-Reid em 

diálogo. Educação & Linguagem, ANO 11, • N. 18, p. • 107-122, JUL.-DEZ. 2008. Disponível 

em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/109/119. 

Último acesso: abril de 2017. 

BONOMI, Andrea. Fenomenologia e estruturalismo. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

BRASIL. Governo Federal. Constituição da República Federativa do País. Brasília, 1998. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 

em 02 de julho de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2016. 

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso 

em: 19 junho, 2017. 

BRETON. David Le. Antropologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016, 4ª. edição. 

BRITO, Ênio José da Costa. Erotismo e misticismo na poesia de Adélia Prado. Revista de 

Estudos da Religião – REVER. Disponível em: 

http://www.pucsp.br/rever/relatori/brito01.htm#footnote2texto. Último acesso: abril de 2017. 



- 310 - 
 

BROWN, Peter. Corpo e Sociedade – O homem, a mulher e a renúncia sexual no início do 

cristianismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e Ciências Humanas. São Paulo: Ideias e Letras, 2008. 

CARDEAL, Rafaela. O olhar sacramental na poesia de Adélia Prado. Revista Versalete, 

Curitiba, Vol. 3, nº 4, jan.-jun. 2015. Disponível em: 

http://www.revistaversalete.ufpr.br/edicoes/vol3-04/378RafaelaCardeal.pdf. Último acesso: 

abril de 2017. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de, NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento e 

crítica. São Paulo: Cortez, 1994. 

CASTRO JR., Luís Vitor. Festa e Corpo – as expressões artísticas e culturais nas festas 

populares baianas. Salvador: Edufba, 2014. 

CASTRO, Dagmar S. P., ÁZAR, Fátima P., PICCINO, Josefina D., JOSGRILBERG, Rui de 

Souza. Fenomenologia e análise do existir. São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo: 

Sobraphe, 2000. 

CASTRO, Dagmar Silva Pinto de; PICCINO, Josefina Daniel; JOSGRILBERG, Rui de Souza; 

GOTO, Tommy Akira. Corpo e existência. São Bernardo do Campo: Umesp: Fenpec, 2003. 

CITELLI, Adilson. O cotidiano revelado na poesia de Adélia Prado. Comunicação & 

educação, Ano XIV, Número 1, jan/abr 2009. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/viewFile/43336/46958. Último acesso: abril de 

2017. 

COSTA JÚNIOR. Josias da. Religião e literatura na poética mística de Adélia Prado. 

Horizonte, Belo Horizonte, v. 10, n. 25, p. 120-135, jan./mar. 2012. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-

5841.2012v10n25p120/3541. Último acesso: abril de 2017. 

COURTINE, Jean-Jacques. Decifrar o corpo – pensar com Foucault. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2013. 

COUTO, E. S.; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). O triunfo do corpo - polêmicas 

contemporâneas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

COUTO, Edvaldo Souza. Corpos voláteis, corpos perfeitos – estudos sobre estéticas, 

pedagogias e políticas do pós-humano. Salvador: Edufba, 2012. 

CRITELLI, Dulce Mára. Analítica do sentido – Uma aproximação e interpretação do real 

de orientação fenomenológica. São Paulo: Educ: Brasiliense, 1996. 

DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas, SP: Papirus, 2010, 15ª. Edição. 

DAOLIO, Jocimar; RIGONI, Ana Carolina Capellini; ROBLE, Odilon José. Corporeidade: o 

legado de Marcel Mauss e Maurice Merleau-Ponty. Pro-Posições , Campinas, v. 23, n. 3, p. 

179-193, dezembro de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73072012000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73072012000300011. 

DARTIGUES, André. O que é fenomenologia? São Paulo: Centauro, 2005. 

DENTZ, René Armand. A motricidade do corpo-próprio em Merleau-Ponty. Prometeus 

Filosofia em Revista, VIVAVOX- DFL– UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Ano 2, 

no.4 Julho-Dezembro/2009. 



- 311 - 
 

DORIA, Francisco Antonio. O corpo e a existência. Rio de Janeiro: Vozes, 1972. 

DOURADO, W. A. M.; MATOS, H. A. No princípio era a imaginação. In: BAHIA, Norinês 

P.; SOUZA, Roger M. Q.; GOMES, Mara P. S. A formação de professores na e com a escola 

pública – a experiência do Pibid/Umesp. Rio de Janeiro: Albatroz, 2015. 

DOURADO, Wesley Adriano Martins. Corpos transcendentes: sobre a cidadania. In: 

SILVA, Elena A.; PIZA, Suze de O. Cidadania, que coisa é essa? São Bernardo do Campo: 

Universidade Metodista de São Paulo, 2010. 

DOURADO, Wesley Adriano Martins. Os prados de Adélia: considerações sobre o 

cotidiano e a educação. Revista Internacional d’Humanitats 40 mai-ago 2017; CEMOrOc-

Feusp / Univ. Autònoma de Barcelona. Disponível em: http://www.hottopos.com/rih40/93-

110Wesley.pdf. Último acesso: abril de 2017. 

FIGUEIREDO, Jadismar de Lima. Corpo próprio, espacialidade e mundo percebido em 

Merleau-Ponty. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Orientador: Dr. Iraquitan de Oliveira Caminha. João Pessoa, 2015. 

FILHO, Ronaldo Manzi. Em torno do corpo próprio e sua imagem. Dissertação (Mestrado) 

- Universidade de São Paulo (USP). Orientador: Dr. Vladimir Pinheiro Safatle. São Paulo, 2007. 

FONTANELLA, Francisco Cock. O corpo no limiar da subjetividade. Piracicaba: Editora 

Unimep, 1995. 

FORGUIERI, Yolanda Cintrão (Org). Fenomenologia e Psicologia. São Paulo: Cortez: 

Autores Associados, 1984. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir – História da violência nas prisões. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008, 35ª.edição. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir – História da violência nas prisões. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 

FRANCISCO, Felipe Magalhães. Jesus, poesia de Deus: o Cristo na teopoética de Adélia 

Prado. Dissertação (Mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Departamento de 

Teologia. Orientador: Prof. Dr. Manuel Hurtado. Belo Horizonte, 2015. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

FURLAN, Reinaldo. A Importância da Discussão sobre a Noção de Sujeito: Foucault, 

Sartre, Merleau-Ponty. Educ. Pesqui. , São Paulo, 2016. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022016005006101&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. Epub 26 de 

setembro de 2016. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201608142870. 

FURLAN, Reinaldo. Fenomenologia e esquizoanálise na psicologia: um encontro possível? 

Psicol. USP [online]. 2006, vol.17, n.3 [cited 2017-04-29], pp.105-126. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642006000300009&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0103-6564. Http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

65642006000300009. 

FURLAN, Reinaldo; BOCCHI, Josiane Cristina. O corpo como expressão e linguagem em 

Merleau-Ponty. Estud. Psicol. (Natal) , Natal, v. 8, n. 3, p. 445-450, dezembro de 2003. 

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201608142870


- 312 - 
 

294X2003000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2003000300011. 

GALLO, Silvio; CARVALHO, Alexandre Filordi (org). Repensar a educação: 40 anos após 

vigiar e punir. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. 

HEIDEGGER, M. Heráclito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. 

HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade européia e a filosofia; Introd. e trad. Urbano 

Zilles. – 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 

JAEGER, Werner. A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

JOSGRILBERG, Rui de Souza. Horizonte hermenêutico e filosofia da educação. Disponível 

em: http://www.cogeime.org.br/revista/cap0816.pdf. Último acesso: fevereiro de 2017. 

JOSGRILBERG, Rui de Souza. Sentido e significação: uma essencial distinção 

hermenêutica. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto. Religião e Linguagem: abordagens teóricas 

interdisciplinares. São Paulo: Paulus, 2015. 

JOSGRILBERG, Rui de Souza; LAUAND, Luis Jean. Estudos em antropologia e linguagem. 

São Paulo: Factash Editora; CEMOrOc -EDF-FEUSP, 2014. 

JOSGRILBERG. Rui de Souza. Fenomenologia e Educação. In: LAUAND, Luiz Jean; 

JOSGRILBERG, Rui de Souza. Estudos em antropologia, religião e educação. São Paulo: 

Factash Editora; CEMOrOc -EDF-FEUSP, 2015. 

LAUAND, Jean. Poesia e Filosofia – Entrevista com Adélia Prado. Disponível em: 

http://www.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm. Último acesso: abril julho de 2017. 

LAUAND, Luis Jean. Antropologia e Formas quotidianas - a Filosofia de S. Tomás de 

Aquino Subjacente à nossa Linguagem do Dia-a-Dia. Conferência proferida na Universitat 

Autònoma de Barcelona, Dept. de Ciències de l'Antiguitat i de l'Etat Mitjana, 23-4-98. 

Disponível em: http://www.hottopos.com/notand1/antropologia_e_formas_quotidiana.htm. 

Acesso em 02 de julho de 2017. 

LAUAND, Luiz Jean. “What is it all about?” Josef Pieper e a universidade. International 

Studies on Law and Education, v. 11, p. 39 -50, 11 mai-ago 2012. Disponível: 

http://www.hottopos.com/isle11/39-50Jean.pdf. Acesso em 28 de junho de 2017. 

LAUAND, Luiz Jean. Bom humor e brincar em S. Tomás de Aquino. Disponível em: 

http://www.hottopos.com/piadas/bomhumor.htm. Acesso em 24 de julho 2017. 

LAUAND, Luiz Jean. Método e Linguagem no Pensamento de Josef Pieper - notas de 

conferência proferida no congresso internacional: "Josef Pieper e o pensamiento 

contemporáneo", Buenos Aires, agosto de 2004; disponível em: 

http://www.hottopos.com/videtur29/ljargport.htm; último acesso: fevereiro de 2017. 

LAUAND, Luiz Jean. O Filósofo e o Poeta - (originalmente, “Que há de comum entre estes 

dois senhores?” e “Filosofia e Poesia”, artigo publicados no Jornal da Tarde, resp. 15-8-

81 e 19-6-82); disponível em: http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm; último 

acesso: fevereiro de 2017. 

LAUAND, Luiz Jean; DOURADO, Wesley Adriano Martins. “Deuses no fogão” – o corpo 

na visão de mundo de Adélia Prado. Disponível em: 

http://www.hottopos.com/convenit13/55-78JeanWesley.pdf. Último acesso: abril de 2017. 

LIMA JR., José. Corpoética: um passeio pela palavra. Campinas, SP: Texto e Textura, 2013. 



- 313 - 
 

MANTOVANI, Herley Juliano. Arqueologia Fenomenológica de Merleau-Ponty. In: 

Revista Eletrônica Print by UFSJ <http:funrei.br/publicações/Metanoia. Metanoia. São João 

Del-Rei, n. 5, p. 43-54, jul. 2003. Acesso em: 30 abril. 2017. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 

MOREIRA, Virgínia. O inconsciente não pensamento de Merleau-Ponty: contribuição 

para uma psicoterapia. Rev. latinoam. Psicopatol. Fundam. , São Paulo, v. 14, n. 1, p. 110-

121, março de 2011. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

47142011000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-47142011000100008. 

MOUTINHO, Luiz Damon Santos. O sensível e o inteligível: Merleau-Ponty e o problema 

da racionalidade. Kriterion,  Belo Horizonte ,  v. 45, n. 110, p. 264-293,  Dec. 2004. Available 

from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

512X2004000200005&lng=en&nrm=iso>. access on  29  Apr.  2017.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2004000200005. 

MÜLLER-GRANZOTTO, M.J.; MÜLLER-GRANZOTTO, R.L. Fenomenologia e Gestalt-

terapia. São Paulo: Summus, 2007. 

MURARO, Rose Marie. Sexualidade da Mulher Brasileira – Corpo e Classe Social no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983. 

NANCY, Jean-Luc. Corpus. Madrid: Arena Libros S.L., 2003. 

OLIVEIRA, Cleide Maria de. Erotismo, mística e morte: a tríade adeliana. Horizonte, Belo 

Horizonte, v. 10, n. 25, p. 105-120, jan./mar. 2012. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-

5841.2012v10n25p104/3562. Último acesso: abril de 2017. 

PAGOTO, Cristian; JACOMEL, Mirele Carolina Werneque. As mulheres de Minas: corpo e 

erotismo na poesia de Adélia Prado. Travessias – Educação, cultura, linguagem e arte. Ed. 

03. Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3008. Último 

acesso: abril de 2017. 

PAGOTTO-EUZÉBIO, Marcos Sidnei. Filosofia como experiência e como educação. 

Páginas de Filosofia, São Bernardo do Campo, v. 07, n. 01, p. 59-70, jan/jun de 2015. 

Disponível em: http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/Metodista-

SP/PF/v07n01/v07n01a04.pdf. Acesso em 18 de junho de 2017. 

PATRÍCIO, Rosana Ribeiro. Adélia Prado: a poesia em diálogo. Légua & meia: Revista de 

literatura e diversidade cultural. Feira de Santana: UEFS, v. 3, no 2, 2004. Disponível em: 

http://www2.uefs.br/ppgldc/revista2_227.html. 

PENNA, Lucy, Corpo sofrido e mal-amado. São Paulo: Summus, 1989. 

PERIUS, Cristiano. A definição da fenomenologia: Merleau-Ponty leitor de Husserl. Trans 

/ Form / Ação, Marília, v. 35, n. 1, p. 137-146, abril de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

31732012000100009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732012000100009. 

http://www2.uefs.br/ppgldc/revista2_227.html


- 314 - 
 

PIEPER, Josef. Abertura para o Todo: a Chance da Universidade. International Studies on 

Law and Education, São Paulo, v. 21, p. 59-70, set-dez 2015. Disponível em: 

http://www.hottopos.com/isle21/59-70Pieper.pdf. Acesso: 25 junho 2017. 

PIEPER, Josef. Que é Filosofar? São Paulo: Loyola, 2007. 

PINTO, Priscila Maini. Adélia Prado: o cotidiano e os conflitos femininos diante das 

pessoas e seus sentimentos. Leitura Maceió, N.48, P. 181-200, JUL./DEZ. 2011. Disponível 

em: http://www.seer.ufal.br/index.php/revistaleitura/article/view/931/608. Último acesso: abril 

de 2017. 

PRADO, Adélia. A duração do dia. Rio de Janeiro: Record, 2011. (2010) 

PRADO, Adélia. A faca no peito. Rio de Janeiro: Record, 2007a. (1988) 

PRADO, Adélia. A vaca. Suplemento de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 4, n. 133, p. 6, mar. 

1969. 

PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2012. (1976) 

PRADO, Adélia. Bitolas. Suplemento de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 13, n. 617, p. 1, jul. 

1978. 

PRADO, Adélia. Cacos para um vitral. São Paulo: Parma editora, 1991. 

PRADO, Adélia. Filandras. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

PRADO, Adélia. Manuscritos de Felipa. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2007c. (1999) 

PRADO, Adélia. Miserere. Rio de Janeiro: Record, 2013. 

PRADO, Adélia. O coração disparado. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1978, 2ª edição. 

PRADO, Adélia. O homem da mão seca. Rio de Janeiro: Record, 2007b. (1994) 

PRADO, Adélia. O Pelicano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

PRADO, Adélia. Oráculos de Maio. Rio de Janeiro: Record, 2007d. (1999) 

PRADO, Adélia. Os componentes da banda. São Paulo: Siciliano, 1992. (1984) 

PRADO, Adélia. Quero minha mãe. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

PRADO, Adélia. Solte os Cachorros. Rio de Janeiro: Record, 2006. (1979) 

PRADO, Adélia. Terra de Santa Cruz. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986 (1981) 

RIBEIRO. Ana Gabriela Antunes. Poesia em carne, sangue e esperma: erotismo e 

religiosidade na lírica de Adélia Prado. Estação Literária Vagão-volume 2 (2008) – 1-12. 

Disponível em: http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL2Art11.pdf. Último acesso: abril de 

2017. 

SAES, Décio Azevedo Marques de. Escola Pública e Classes Sociais no Brasil Atual. Linhas 

Críticas, Brasília, v. 14, n. 27, p. 165-176, jul./dez. 2008. 

SANTOS, Maria Edivânia Vicente dos. Ética e corpo próprio em Merleau-Ponty. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Dr. Jesús Vásquez. 

Recife, 2006. 

SANTOS, Sergio de Oliveira; DOURADO, Wesley Adriano Martins. Movimentos em 

educação: corpo, motricidade e experiência educativa. Revista Internacional D'Humanitats 

34 - Mai-ago 2015 CEMOrOc-Feusp / Univ. Autônoma de Barcelona. 



- 315 - 
 

SANTOS, Sergio Oliveira dos; DOURADO, Wesley Adriano Martins. Invocação ao corpo 

docente - para reassumir compromisso com a vida, o ser humano, a libertação e a paz. 

Convenit Internacional (USP), v. 22, p. 23-32, 2016. Disponível em 

http://www.hottopos.com/convenit22/23-32SergioWesley.pdf. Acesso em 01 de julho de 2017. 

SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. O encarnado transcendental: Merleau-Ponty et 

Nouvelle Ontologie. Kriterion , Belo Horizonte, v. 52, n. 123, p. 159-176, Junho de 2011. 

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

512X2011000100009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2011000100009. 

SOKOLOWSKI, Robert. Introdução à fenomenologia. São Paulo: Loyola, 2004. 

SORARES, Carmen. Pesquisa sobre o corpo: ciências humanas e educação. Campinas, SP: 

Autores Associados; São Paulo: Fapesp, 2007. 

VAZ, Pe. Henrique C. de Lima. Antropologia Filosófica (Vol 1). São Paulo: Loyola, 2004. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. A noção de esquema corporal na filosofia de Merleau-Ponty: 

análises em torno da Fenomenologia da percepção. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8313/6097; último acesso: abril de 2017. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. A primazia do corpo próprio: posição e crítica da função 

simbólica nos primeiros trabalhos de Merleau-Ponty. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Considerações sobre a corporeidade e percepção no último 

Merleau-Ponty. Estud. Psicol. (Natal) , Natal, v. 18, n. 4, p. 599-607, Dez. 2013. Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

294X2013000400007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2013000400007. 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Expressão e conhecimento: uma linguagem na 

Fenomenologia da Percepção. Fractal, Rev. Psicol. , Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 513-524, 

dezembro de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-

02922012000300006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1984-02922012000300006. 

VERISSIMO, Danilo Saretta; FURLAN, Reinaldo. Como críticas de Henri Bergson e de 

Maurice Merleau-Ponty aos enfoques materialistas do problema corpo-mente. Psicol. USP 

, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 193-208, Junho de 2009. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642009000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642009000200004. 

 


