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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata de concepções corporais, da atual cultura 

civilizada ocidental e ocidentalizada humana, apresentadas por Dietmar Kamper. 

Segundo Josef Campbell, a dualidade é uma característica da cultura ocidental. 

Para Ivan Bystrina, a dualidade é uma das quatro linhas constantes das culturas 

humanas. Poderíamos então dizer que a dualidade de “corpo e mente” faz parte da 

condição e imanência do humano? De que modo isto afeta os processos 

comunicativos do corpo enquanto mídia primária e se desdobra em outras mídias? 

A hipótese levantada foi a de que a dualidade, estabelecida entre mente e o corpo, 

não atua de forma dual em seus contextos arcaicos, mas se desdobra em múltiplas 

fragmentações no contexto civilizatório até chegar à concepção de um corpo 

morto completamente dilacerado nos atuais processos comunicativos midiáticos. 

Buscou-se assim investigar a natureza das manifestações do corpo, enquanto texto 

da cultura, em seus contextos arcaicos e civilizatórios, a fim de notar possíveis 

expressões desta dualidade e compreender suas determinantes proprioceptivas e 

comunicativas. As reflexões se ampararam essencialmente nas ideias do “Corpo 

Vivo”, “Corpo Morto” e o “PensarCorpo” a partir da antropologia histórica e 

sociologia cultural propostas por Kamper. Utilizou-se das Ciências da Cultura em 

suas transversalidades nas teorias de André Leroi-Gourhan, Edgar Morin, Aby 

Warburg, Joseph Campbell, Hans Belting, Ivan Bystrina,  Harry Pross, Boris 

Cyrulnik, Dietmar Kamper e Norval Baitello, entre outros. Diante dos cenários 

analisados, a dual fragmentação não se mostrou presente nos ambientes arcaicos 

abordados, em que o corpo se fez integrado com os meios em vínculos 

ondulatórios comunicativos. A partir da condição bípede humana, a fragmentação 

se mostrou presente em expressões míticas, civilizatórias, assim como nos atuais 

ambientes midiáticos que atualizam um corpo morto dilacerado.  

 

Palavras-chave: Ondulação; Corpo Vivo; Dualidade; Dilaceração; Corpo Morto; 

PensarCorpo. 
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ABSTRACT 

 

This paper examines concepts of the body in present day occidental culture and 

occidentalized human culture as presented by Dietmar Kamper. According to Josef 

Campbell, duality is one of the characteristics of occidental culture. For Ivan 

Bystrina, duality is one of the four constant freatures of human cultures. Could we 

therefore say that the duality of "body and mind" forms part of the condition and 

immanence of human beings? In which way does this affect the communicative 

processes of the body as a primary medium and how does it unfold in other media? 

The hypothesis put forward here holds that the duality established between body 

and mind does not act in a dual way in its archaic contexts but unfolds in multiple 

fragmentations in the course of the civilization process until reaching the 

conception of a Body-Corpse which appears as completely fragmented in current 

mediatic communication processes. Starting from this idea, the nature of the 

manifestations of the body as cultural text was investigated in its archaic contexts, 

as well as over the course of the civilization process with the aim of identifying 

possible expressions of this duality and understanding its proprioceptive and 

communicative determinants. The considerations mainly build upon the ideas of 

the "Body-Alive", the "Body-Corpse" and "BodyThinking", based on historical 

anthropology and cultural sociology as suggested by Kamper. The transversality 

of Cultural Studies was employed with reference to the theories of André Leroi-

Gourhan, Edgar Morin, Aby Warburg, Joseph Campbell, Hans Belting, Ivan 

Bystrina, Harry Pross, Boris Cyrulnik, Dietmar Kamper and Norval Baitello, 

among others. Considering the scenarios analysed here, there was no dual 

fragmentation observed in the specific archaic contexts featuring in this paper, 

where the body appeared to be integrated with its environments in ondulating, 

communicative processes. From the moment of the bipedal human condition, 

fragmentation is present in expressions both mythic and civilized, as well as in 

mediatic environments that represent a mutilated Body-Corpse. 

 

Keywords: ondulation, Body-Alive, duality, mutilation, Body-Corpse, 

BodyThinking. 
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Introdução 

Logo que me iniciei na vida acadêmica, no ano de 1997, dentro do Instituto 

de Artes da Universidade de Brasília (UnB), no curso de Bacharelado em Artes 

Cênicas, percebi que o mundo, dentro daquele universo, dividia-se em duas 

grandes facções: o mundo das “disciplinas práticas” e o mundo das “disciplinas 

teóricas”. Nas “disciplinas práticas” tínhamos as aulas de corpo, voz, interpretação 

e movimento. Nas “teóricas” tínhamos história do teatro, dramaturgia, 

metodologia da educação, psicologia, filosofia entre outras. 

Teoricamente todas as disciplinas estavam abertas para todos os alunos do 

departamento e eram obrigatórias tanto para os bacharéis quando para os 

licenciados. Na prática era como se as “disciplinas práticas” fossem destinadas ao 

bacharelado, ou seja, àqueles que pretendiam se tornar atores, e as “disciplinas 

teóricas” eram destinadas à licenciatura, que, em linhas gerais, eram aqueles que 

pretendiam se tornar professores das artes. Era como se houvesse um campo de 

ensino destinado ao corpo e um outro campo destinado à intelectualização da 

mente e do espírito acadêmico. Apesar de me parecer muito explícito, isto nunca 

apareceria escrito em lugar algum e da mesma forma nunca seria dito por boca 

nenhuma. 

De um lado, formavam-se corpos de atores que se movimentavam e 

atuavam bravamente e, do outro, mentes de novos professores que atuavam com 

corpos sentados a partir da austeridade de suas cabeças e elegância de seus 

princípios e teorias. Eu, como aluno do bacharelado, me dedicava exaustivamente 

às disciplinas práticas destinadas ao corpo, voz, interpretação e movimento, mas 

me sentia extremamente tentado a buscar também o conhecimento que 

transbordava do outro lado do muro. Assim passei a me dedicar da mesma forma 

ao campo da teoria, acreditando estar diante de um ramo de igual valor.  

No campo da prática corporal me dediquei à educação somática, ao teatro 

físico, teatro dança, dança teatro, dança contemporânea, dança butoh, mímica 

corporal dramática, acrobacia aérea e circo contemporâneo.  Neste campo pude 

notar que o trabalho corporal me despertou um processo de maior contato e 

consciência dos meus movimentos, gestos, atos, ações e postura física, que 
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mostravam as formas com que eu me expressava, me relacionava e me colocava 

perante o mundo.    

No campo teórico desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica dentro 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/CNPq), em que 

procurei observar as concepções de corpo presentes nos principais métodos de 

treinamento do ator desenvolvidos do século XX. Dentro do corpus pesquisei os 

métodos propostos por Constantin Stanislavski (1863-1938/Rússia); Emilevich 

Meyerhold (1874-1940/Rússia); Antonin Artaud (1896-1948/França); Bertholt 

Brecht (1898-1956/Alemanha); Eugenio Barba (1936/Itália) e Peter Brook 

(1925/Inglaterra).  

O que pude observar nesta ocasião foi que cada um destes homens do 

teatro propôs e desenvolveu seus métodos de treinamento do ator, a partir das 

concepções de sujeito de sua época dadas por seus ambientes sociais, filosóficos, 

políticos e tecnológicos nos quais estavam inseridos. Stanislavski, por exemplo, só 

desenvolveu as técnicas de treinamento do ator como “memória emotiva”, 

“subtexto” e abordagem biográfica de construção do personagem, graças a 

descobertas da psicanálise freudiana a respeito do inconsciente. Brecht só 

desenvolveu o “Teatro Épico” enquanto “experimento sociológico” graças às 

teorias de Karl Marx e o contexto social e político da Alemanha do entre guerras. 

Em todos os métodos pesquisados percebi que as concepções de corpo de 

cada um deles estavam atreladas às suas concepções de sujeito embasadas por 

seus ambientes do conhecimento e que diante deles desenvolveram seus métodos 

e expressões artísticas.  Enfim, acredito que o trabalho teórico me trouxe uma 

consciência das formas como as diferentes mecânicas do mundo, em diferentes 

períodos da história, atuaram determinando concepções de Corpo e Arte. 

Enquanto o trabalho corporal me apresentava as formas nas quais eu vinha me 

colocando perante o mundo, o trabalho teórico me mostrava as formas como o 

mundo se colocava perante os corpos. Era como conhecer as duas faces de uma 

mesma moeda.  

Logo que sai da universidade comecei a ministrar cursos e oficinas de 

iniciação, treinamento e performance de atores, em que buscava integrar estas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1874
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
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faces práticas e teóricas teatrais a partir dos contextos artísticos, científicos e 

políticos nos quais eu me inseria. Como professor ministrei aulas não só para 

atores, estudantes de teatro, dança, circo e performance, mas também, na sua 

maioria, para “não atores”, que eram funcionários públicos brasilienses, médicos, 

empresários do setor privado, deputados, diplomatas, jornalistas, assim como 

para radialistas, publicitários, engenheiros e autônomos de todo tipo.  

No decorrer de quase 20 anos ministrando aulas de teatro, treinando 

atores e dirigindo espetáculos, pude perceber em todos os momentos a 

quantidade de pessoas que se categorizavam enquanto “corporais” ou “mentais” e 

que desta forma materializavam e atualizavam a divisão entre “corpo e 

mente”/“teoria e prática” observada no meu período universitário. Havia alunos e 

atores que se diziam corporais, que diante deles, não se podia teorizar muito a 

respeito do fazer, e com isso era necessário sugerir sempre ações físicas para o 

desenvolvimento do trabalho. Já outros, os mentais, que não conseguiam se 

movimentar se não compreendessem racionalmente tudo o que era necessário ser 

feito; era preciso agir no campo do pensamento e com isso atuar fisicamente. 

Depois deste longo período de trabalho, pude notar que a divisão entre corpo e 

mente foi sempre uma constante dentro dos meus trabalhos com atores e não 

atores. Isso fez com que, a todo momento, a dualidade que se coloca na divisão 

entre “teoria e prática” e ainda em “corpo e mente” percebida na era universitária 

também se atualizasse no campo profissional. 

No ano de 2014, fui convidado pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio) do 

arquipélago de Fernando de Noronha a desenvolver um projeto cultural para as 

ilhas. Em três meses de estudos e pesquisas pude notar que o desenvolvimento 

histórico cultural de Fernando de Noronha esteve sempre ligado à imagem do 

“Paraíso”. Nos dias de hoje a exploração desta imagem fetichizada pelo meio 

turístico midiático me pareceu atuar como mote para uma exploração 

internacional de modo desenfreado e este me pareceu ser um fator de aculturação 

da população local. Pesquisando a respeito do tema descobri que esta não é uma 

peculiaridade do turismo e da publicidade noronhense. A exploração da imagem 

fetichizada do Paraíso atua como um fenômeno mundial estruturando uma 

indústria turística que movimenta milhões de dólares em diversas ilhas.  
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Paraíso vem do termo hebraico “Gan Eden”, sendo “gan” jardim e “Eden” 

prazer ou delícias; assim “Gan Eden” é igual à “Jardim do Éden” ou “Jardim dos 

prazeres, das delícias”. Este jardim, dentro da tradição judaico-cristã, é associado 

ao mito de criação do mundo, em que Deus cria também o humano à sua imagem 

e semelhança. No Éden não existe diferença entre o Humano, Deus e toda Criação 

que se manifesta no ambiente de prazer paradisíaco. No Éden todos são um e o um 

é o todo.  

Quando Adão e Eva comem o fruto da Árvore da Sabedoria e cometem o 

pecado original, a primeira decorrência do ato é a tomada de consciência de seus 

sexos, ou seja, da diferença entre o masculino e o feminino. Segundo Josef 

Campbell2, quando eles comem do fruto, eles não tomam consciência só das 

diferenças de seus sexos, mas fundamentalmente de toda dualidade humana. 

Assim, o ser que comeu o fruto da árvore do conhecimento entrou em contato com 

o bem e o mal, o macho e fêmea, o certo e o errado, a luz e escuridão, o corpo e o 

espírito e da mesma forma com a dualidade entre o corpo e a mente. A dualidade 

segundo Campbell seria então uma marca da cultura ocidental humana.  

Diante destes contextos pude perceber que a separação entre corpo e 

mente parecia ser uma questão humana de raiz mítica. Se isso é fato, poderia então 

haver no humano um desejo de reintegrar as partes separadas, já que o desejo de 

se reabitar o Paraíso se expressa na cultura quando se configura mundialmente 

num grande mercado de consumo turístico e midiático. Poderíamos dizer que 

diante da dualidade mítica presente na cultura humana, tal como aponta 

Campbell, o corpo se configura como um corpo fragmentado e esta seria uma 

marca o homem contemporâneo? Existiria então no humano atual um desejo de 

reintegrar as partes fragmentadas? Existiu, em algum momento da história do 

corpo, um lugar dentro da cultura humana em que estas partes atuaram de modo 

uno e integrado como no mítico Jardim do Éden?  

Para responder tais perguntas busco encontrar uma concepção de corpo 

que atue neste panorama que vai do mítico arcaico ao antropológico 

sociocultural.  Neste sentido, assim como Stanislavski mergulhou em Freud, e 

                                                        
2 CAMPBELL, 2012, p. 50. 
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Brecht militou a partir de Marx, busco em Dietmar Kamper caminhos para 

compreender o corpo contemporâneo a partir da ideia do “PensarCorpo” em sua 

teoria.  Para Kamper, não é possível pensar o corpo atual humano se não a partir 

de seu passado arcaico, a fim de compreender seu momento presente, sem 

desconsiderar seu futuro igualmente distante. Desta forma, pensar a partir de 

Kamper é compreender o corpo em toda sua historicidade orgânica, antropológica 

e cultural, e não só do contexto social específico no qual se encontra.  

Quando olhamos para o corpo somente no momento presente é comum 

ouvir discursos que o apresentam como um “projeto falido”, “fracassado”, e que 

diante dele deve-se apostar nas máquinas. Os discursos se prolongam até o 

momento auge: “A salvação do corpo”. Próteses que otimizam seu funcionamento, 

implantações de chips na pele, nos miolos, na carne. Criação de mundos virtuais e 

relações abstratas para garantir o prazer de uma vida poupada e prolongada no 

cruzamento do corpo com as máquinas. O corpo humano perde lugar para seu 

transgênico cyborg, que busca se fazer cada vez menos corpo e cada vez mais, mais 

máquina.  

No entanto, o contexto atual do corpo não é absoluto em sua história. A 

contemporaneidade, assim como a totalidade histórica milenar do processo 

civilizatório humano, pode ser vista como “apenas uma breve, porém devastadora, 

fase do corpo” como nos diz Kamper. Dentro do “projeto corpo”, que poderíamos 

datar desde sua formação filogenética em bilhões de anos, o processo civilizatório 

se torna de fato “um breve instante”, uma fração de segundos, em que o corpo 

humano aparentemente apresenta uma disfunção orgânica de autoeliminação 

perante a devastação do corpo que se monta diante das máquinas. Se tomamos o 

processo civilizatório como o momento presente do corpo, seria necessário 

primeiramente compreendê-lo em sua totalidade, ou seja, a partir de seus 

momentos fundantes pré-históricos e não tão somente a partir do seu aqui e agora.  

Não desconsiderar seu passado arcaico é pensar a história do corpo em sua 

ontogênese, assim como em sua filogênese situada nos primórdios da formação 

terrestre. A partir daí, poderíamos então compreender, como propõe Kamper, o 

comportamento deste “projeto corpo” em sua amplitude histórica e diante dele, 
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analisar seu momento presente para traçar perspectivas futuras. Assim 

poderíamos dar as devidas dimensões das ações do tempo na história do corpo, e 

notar se este “projeto” é de fato um fracasso orgânico, uma iniciativa falida, fadado 

à subtração e à justaposição das máquinas ou se este fracasso não é tão somente 

um fruto momentâneo da cultura humana.  

Para compreender tais questões, este trabalho toma o processo 

civilizatório como momento presente, seus momentos de origem ontogenética, 

filogenética e mítica enquanto passado arcaico e a proposta do PensarCorpo em 

Kamper enquanto ações do agora para o futuro igualmente distante. O objetivo 

será observar manifestações simbólicas do corpo, enquanto texto da cultura, em 

seus contextos arcaicos e civilizatórios a fim de analisar momentos nos quais a 

fragmentação corporal pode ter se manifestado dentro das culturas.  Acredita-se 

que desta forma será possível observar os modos de vínculos e comunicação do 

corpo, enquanto mídia primária, com seus meios culturais e como o 

"PensarCorpo" de Kamper se coloca diante destes contextos arcaicos, culturais e 

civilizatórios.   

No primeiro capítulo, “Origens do Corpo em Cenários Arcaicos”, recorre-se 

a quadros da ontogênese, filogênese e universos míticos humanos para observar 

de que modo o corpo se forma e se manifesta em seus possíveis lugares de origem 

arcaica. A investigação procura observar de que maneira o corpo se expressa em 

sua compreensão de si, do mundo à sua volta se comunicando, e se vincula com os 

distintos meios.  

No segundo capítulo, “Fragmentações do Corpo no Processo Civilizatório”, 

procura-se compreender quais foram as marcas deixadas no corpo desde seus 

primeiros passos, quando o homem se tornou bípede e superou sua condição 

primata, até chegar aos momentos atuais da cultura ocidental globalizada. Diante 

disso, busca-se observar se a fragmentação do corpo atuou neste período e como 

o corpo se expressou deixando documentos de sua condição humana, tendo em 

vista seus contextos míticos, ontogenéticos e filogenéticos vistos aos olhos das 

ciências das culturas.  
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No terceiro capítulo, “O ‘PensarCorpo’ e o Enigma das Partes”, busca-se 

analisar de que maneira a proposta do “PensarCorpo” de Kamper atua diante dos 

cenários construídos nos dois primeiros capítulos. Para isso visita-se o “enigma 

das partes” apresentado por Kamper na Cultura do Ouvir, na Retomada dos 

Sentidos, na Força da Imaginação e o PensarCorpo enquanto estratégias 

apresentadas por Kamper para lidar com o atual corpo contemporâneo.  

Enquanto fundamentação teórica, utilizam-se teorias das ciências da 

culturas, que observam o corpo como um texto simbólico, a partir de áreas como 

arqueologia, antropologia história, sociologia, etologia, filosofia, psiquiatria, 

psicologia analítica, psicologia pré-uterina, mitologia, história da arte e 

comunicação, abordadas nos trabalhos de André Leroi-Gourhan, Edgar Morin, Aby 

Warburg, Carl Jung, Tetsuro Watsuji, Joseph Campbell, Mircea Eliade, Hans 

Belting, Ivan Bystrina,  Harry Pross,  Diter Wiss, Boris Cyrulnik, Dietmar Kamper, 

Christoph Wulf e Norval Baitello, entre outros.  

Para dar conta de todo este conteúdo, a pesquisa se utiliza do realismo 

hipotético de Franz Wuketits enquanto estratégia metodológica para elaborar e 

analisar cenários hipotéticos como sínteses dos estudos e teorias consultadas. 

Assim, o termo “viagem” utilizado no subtítulo deste trabalho se apresenta como 

uma variante do realismo hipotético de Wuketits, ao qual recorro para 

desenvolver narrativas transversais e analíticas a respeito de uma “pequena 

viagem em torno do corpo e seu movimento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
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1.1. Sobre o Raio e as Ondulações da Serpente 

…foi então que uma grande serpente saiu de trás da mesa, se levantando à 

minha frente enquanto armava um grande bote. Ela me olhava nos olhos como se 

buscasse me reencontrar a alma. Ao se deparar com algo que viu, no fundo de mim, 

pela janela dos olhos, a serpente parou por alguns instantes num estado de 

hipnose. Lentamente começou a abrir ferozmente a boca, expondo suas presas 

afiadas, enquanto emitia um som rasgado e ensurdecedor. Num instante de súbito, 

me atacou num bote voraz e violento que me pareceu engolir a cabeça.  

Horas depois de ter sido visitado por essas imagens em sonho, lá estava eu 

em sala de aula, sentado numa das primeiras filas de cadeira, aguardando o início 

de mais uma disciplina do mestrado. Dado o início da aula, o professor puxou um 

livro da bolsa, de trás de sua mesa, e o levou ao alto para que todos da turma 

pudessem visualizá-lo. Lia-se na capa: Aby Warburg – “O Ritual da Serpente”. 

Naquele momento era como se novamente a grande serpente estivesse diante de 

mim me olhando nos olhos. Era como que diante daquele livro, eu estava, mais 

uma vez, prestes a ser atacado por um outro grande bote. Foi o que aconteceu.  

No final daquela aula, sabia que, assim como Aby Warburg, eu havia sido 

atacado pelo poder da imagem da serpente e que isso poderia me levar a 

experimentar o fruto da Árvore do Conhecimento, assim como fez com Adão e Eva. 

Um conhecimento que começou por me abocanhar a cabeça e a exigir um pensar 

vindo através dos sentidos do corpo e de suas imagens. Um pensar com as vísceras, 

com o poder da imaginação, para entender/sentir o significado do que havia me 

visitado em sonho e que agora se manifestava em vida. Com aquele livro, Warburg 

me aparecia como um grande mago a me apresentar, através do professor Norval 

Baitello, as substâncias ocultas que compunham o poder da imagem da serpente, 

a partir do universo mágico dos índios Hopi, que associavam a serpente ao Raio e 

ao poder de manifestação da Vida.  

Para Warburg, a serpente esteve nos cabelos e nas vestes da deusa Vênus, 

de Sandro Botticelli, assim como em Zéfiro abraçado com sua esposa Cloris e em 
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Hora, Deusa da Primavera, representados no quadro O nascimento de Vênus.3 

Dentro dessas representações, a serpente estaria, mais especificamente, nas 

ondulações dos cabelos e da indumentária de tais personagens. A forma 

ondulatória seria um recurso da arte renascentista italiana do Quattrocento, 

inspirada na Antiguidade, utilizada quando surgia a necessidade de criar a “ilusão 

de uma vida intensificada”4 dentro das imagens. Este recurso viria então nas 

linhas onduladas que geram nas imagens a sensação de movimento, ou seja, a 

ondulação/serpente gera movimento que dá às formas a sensação de uma vida em 

intensidade.5  

 

 

Fig. 01 – “O Nascimento de Vênus” de Sandro Botticelli6  

                                                        
3 Florença, Uffizi, Sala di Lorenzo Monaco, n. 39 [agora sala VI, n. 878], cf il. 1 Klassischer 
Bilderschatz III, p. VIII, n. 307.  
4 WARBURG, 2013, p. 53. 
5 Ref. ao estudo feito por Warburg, dentro sua tese de doutorado em História da Arte, defendido 
na Universidade de Bonn, no final do século XIX. Em sua tese, Warburg tentou comparar os famosos 
quadros mitológicos O nascimento de Vênus e A Primavera, de Sandro Botticelli, com as 
representações correspondentes nas literaturas poéticas e nas teorias da arte da época, a fim de 
expor o que interessava aos artistas do Quattrocento Renascentista Italiano na Antiguidade 
(WARBURG, 2013).  
6 Figura 1 – recuperada em 1º de agosto 2016, de 
<http://wallpaper.ultradownloads.com.br/275225_Papel-de-Parede-O-Nascimento-de-Venus-
Botticelli_1920x1080.jpg>.  

http://wallpaper.ultradownloads.com.br/275225_Papel-de-Parede-O-Nascimento-de-Venus-Botticelli_1920x1080.jpg
http://wallpaper.ultradownloads.com.br/275225_Papel-de-Parede-O-Nascimento-de-Venus-Botticelli_1920x1080.jpg
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Se olharmos para a análise a partir de uma apreciação meramente estética, 

poderemos constatar de fato a manifestação do fenômeno na tela de Botticelli. No 

entanto, se partirmos para um olhar mais profundo a partir da superfície estética, 

poderemos nos defrontar com o universo amplo e complexo que se apresenta na 

genealogia da imagem. Segundo Warburg, o recurso de ondulação das formas 

estaria não só na tela de Botticelli, mas na arte renascentista italiana do 

Quattrocento, podendo ser observado não só em sua expressão pictórica, como 

também em representações da literatura poética e na teoria da arte deste período 

que se inspirou na Antiguidade.  

Segundo as observações de Valturi,7 as formas e os conteúdos expressos na 

relação estabelecida entre a arte do Quattrocento e a Antiguidade8 são produtos 

de reflexões eruditas, extraídos das “profundas fontes da filosofia”, que “atraem 

poderosamente espectadores formados no conhecimento”.9 Coube então a 

Warburg, atraído poderosamente pelo poder dessas formas e conteúdos 

expressos em imagens, o posicionamento de um espectador atento e “formado no 

conhecimento”, a fim de decifrar o ato estético ondulatório utilizado enquanto 

fonte de “empatia” (Einfühlung) como força figuradora de estilo.10  

No ano de 1896, Warburg teve a oportunidade conhecer antropólogos 

pesquisadores de índios norte-americanos, em Nova Iorque, que relataram a 

ocorrência de rituais realizados com serpentes vivas, ainda naqueles tempos, 

feitos por algumas etnias daquele continente. Diante disso, Warburg chefiou um 

estudo etnológico sobre os índios Hopi, numa viagem que durou seis meses, 

juntamente com os pesquisadores, a fim de estudar e documentar tais rituais nos 

Estados Unidos e Novo México.  

Fotografando durante vários meses, percebeu que as aquelas culturas 

indígenas também cultuavam as formas e figuras ondulatórias, tal como aquelas 

observadas na arte renascentista italiana do Quattrocento e Antiguidade europeia, 

                                                        
7 Em De Re Militari [XII, 12] (primeira impressão, Verona, 1472). A passagem é fornecida por 
Janitscheck (1879, p. 108).  
8 Sobre a relação entre Sismondo Malesta e as obras de arte sua capela, em arcos (ondulações) e 
formas que sugerem movimento.  
9 WARBURG, 2013, p. 10.  
10 WARBURG, 2013, p. 3. Cf. R. Vischer (1873); também F. Th. Vischer (1887, a partir da p. 153). 
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mesmo não tendo supostamente nenhum contato com as mitologias gregas e 

romanas, assim como com suas filosofias, conhecimentos e culturas pagãs. 

Segundo Warburg, naquele momento, os índios ainda conservavam as formas de 

culto e ritos mágicos, de finalidades agrícola e de caça, que muito se assemelhavam 

aos das culturas primitivas e pagãs europeias. Como prova cabal e grau de 

relevância do culto às formas ondulatórias, os índios apresentavam, nesses ritos, 

as serpentes vivas como elemento central e material de seus cultos. 

 Com a escassez de água na região dos Hopi, os índios desenvolveram um 

conjunto de crenças, mitos e práticas mágicas a fim de dominar as inóspitas forças 

da natureza que atuavam em suas áreas. “A falta de água ensinou a rezar e a fazer 

feitiçarias”,11 diz Warburg. Com isso, os índios desenvolveram cerâmicas, adornos, 

indumentárias, objetos, máscaras e ornamentações que revelavam com claridade 

a problemática estabelecida entre condições climáticas e simbolismo mágico-

religioso.  

(...) la forma extrema del culto animista de los indios, es decir, de la 
animación espiritual de la naturaleza, es la danza de las máscaras, 
que se manifiesta como mera danza de animales, como danza de 
culto a los árboles y, finalmente, como danza con serpientes vivas.  

Un vistazo a algunos fenómenos análogos del paganismo europeo 
nos conducirá, en última instancia, a la siguiente cuestión: en qué 
medida puede servirnos el estudio de la concepción pagana del 
mundo, tal como persiste hasta el día de hoy entre los indios pueblo, 
como parámetro de la evolución humana que transcurre del 
paganismo primitivo a la modernidad, pasando por el paganismo de 
la Antigüedad clásica? (WARBURG, 2008, p. 13). 

 

 Dentro do culto animista, a dança com as serpentes vivas teria então o 

poder de enviar mensagens do mundo indígena, na Terra, ao mundo dos deuses, 

nos céus, pedindo que lhes enviassem chuva.  Assim a serpente se torna, a partir 

das demandas diárias de sobrevivência no árido deserto do Novo México, o 

personagem central e essencial de seus ritos mágicos, da mesma forma que, 

mesmo com outras finalidades, também o foi em culturas pagãs europeias e em 

distintos povos em diferentes épocas.  

                                                        
11  WARBURG, 2008, p. 13.  



13 
 

Para os Hopi, a crença de que a serpente é uma mensageira que atua entre 

o céu e a Terra está na associação imagética que se estabelece em “conexão 

mágico-causal” entre as formas da silhueta do animal com as formas de 

manifestação dos raios e relâmpagos.12  Ao ligar o céu e a Terra e ainda, por 

manifestar em linha ondulatória de zigue-zague, o raio também se associa à 

“degraus” e, assim, à imagem da “escada” que traz consigo a ideia de ascensão aos 

céus e descida à Terra. Desta forma, Warburg pôde observar a recorrência de 

altares sagrados em formato de escada na cultura dos Hopi assim como também 

se manifestou em outras culturas, tornando-se potencialmente um símbolo 

universal.  

Para quien quiera representar simbólicamente el devenir, y los 
ascensos y descensos de la naturaleza, el escalón y la escalera 
encarnan la experiencia primigenia de la humanidad. Son el símbolo 
de la lucha entre lo alto y lo bajo en espacio, de la misma forma que 
el círculo – la serpiente enrollada – simboliza el ritmo del tiempo.  

El ser humano, que ha dejado de caminar a cuatro patas para hacerlo 
en posición erecta, y que por lo tanto necesita de un instrumento 
para vencer la fuerza de gravedad cuando mira hacia arriba, ha 
inventado la escalera para ennoblecer sus deficiencias con respecto 
al animal. El hombre, que a la edad de dos años aprende a caminar, 
percibe la felicidad del escalón porque, como criatura que tiene que 
aprender a andar recibe al mismo tiempo la gracia de poder elevar 
la cabeza. El movimiento ascendente es el acto humano por 
excelencia, que busca elevar al hombre de la tierra al cielo: es el 
verdadero acto simbólico que confiere al hombre que camina la 
nobleza de mantener la cabeza levantada, mirando hacia lo alto.  

La contemplación del cielo es la gracia y a la vez la maldición de la 
humanidad (WARBURG, 2008, p. 25-26). 

 

Aqui Warburg parece responder às questões até então abertas, pois, ao 

colocar que “o degrau e a escada encarnam a experiência primordial da 

humanidade”, ele responde à questão anteriormente colocada a respeito do que 

pode nos servir de estudo da concepção pagã do mundo indígena Hopi em relação 

ao paganismo primitivo da humanidade enquanto parâmetro da evolução humana 

na modernidade, passando pela Antiguidade clássica (2008, p. 14). Como havia 

dito Valturi, nestas formas estão “profundas fontes da filosofia” que aqui nos 

levaram a abrir um espaço, através do pensamento de Warburg, para refletir a 

                                                        
12 WARBURG, 2008, p. 20. 
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respeito do que é ou do que pode vir a ser “a experiência primordial da 

humanidade”.  Estudar então “a concepção pagã do mundo indígenas”, assim como 

os parâmetros de “evolução do ser humano”, abre espaço para refletir e 

compreender experiências primordiais humanas através de suas crenças, cultos e 

símbolos que expressam raízes profundas das questões, filosofias e dos 

conhecimentos da humanidade. 

Um exemplo disso aparece quando Warburg coloca a escada, enquanto 

variante da serpente e do raio, como representação da “lucha entre lo alto y lo bajo 

en espacio”. Num primeiro instante, poderíamos citar a condição existencial dos 

Hopi estabelecida entre “lo alto” (o céu, o Sol, a noite e as nuvens que trazem ou 

não as chuvas) e “lo bajo” (a terra árida) numa luta por sobrevivência nos espaços 

que habitam. Entretanto, a condição entre o céu a Terra também não seria da 

ordem de todo e qualquer humano em suas “vãs filosofias”?13  

Segundo Warburg, “na serpente enrolada” temos o círculo espiralado que 

simboliza a linha do Tempo. Enquanto espiral, ela não retorna nunca para o 

mesmo ponto, pois sempre avança em desenvolvimento, podendo sempre ter os 

pontos passados como parâmetro de sua movimentação e andamento. Com a 

“lucha entre lo alto y lo bajo en espacio” e a simbolização do “ritmo del tiempo”, a 

serpente se coloca então como símbolo da condição existencial humana no Tempo 

e no Espaço.  

 Ao associar a escada à posição ereta como algo “inventado para enobrecer 

as deficiências em relação ao animal”, Warburg apresenta uma outra questão 

estrutural existencial fundante do humano, enquanto Homo sapiens, em sua 

condição erectus dentro da espécie. Nela está a superação de sua condição 

primata, que usufrui de condição bípede, acarretando no decorrer de milhões de 

anos o que Edgar Morin dá o nome de “A Era do Grande Cérebro”14 para a espécie 

humana.  

O mesmo também acontece no contexto ontogenético humano quando 

Warburg associa a “felicidade de escalada” de uma criança que aprende a ficar em 

                                                        
13 SHAKESPEARE. Hamlet, Ato I, Cena V.  
14 MORIN, 1979, p. 101.  
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pé e a andar, recebendo a graça de poder elevar a cabeça da Terra ao céu assim 

como a mensageira serpente dos Hopi. Este seria então o ato que confere ao 

homem a nobreza de poder contemplar o mundo em pé e desfrutando de seu 

estado bípede evolutivo dentro da história individual de cada humano. Desta 

forma, a serpente está na verticalidade da coluna, ou seja, é uma das marcas que 

se coloca na passagem entre o corpo do primata e o corpo do humano.  

Ao mesmo tempo, segundo Warburg, esta também seria “a graça e a 

maldição humana”. Dentro do contexto evolutivo, ao ser tornar bípede, o humano 

perdeu sua condição primata de viver no Paraíso das Copas das Árvores.15 No 

contexto ontogenético, para alcançar a “felicidade da escalada”, estar em pé e se 

tornar independente, foi necessário perder a condição paradisíaca uterina. No 

contexto mítico, para estar em pé na Terra, Adão e Eva também experimentaram 

os encantos da serpente, do fruto da Árvore do Conhecimento, e perderam sua 

condição paradisíaca edênica, passando a viver para pagar seus pecados. Talvez 

por isso Warburg coloque que a “contemplação do céu”, dada pela posição bípede 

vertical, seja a “graça”, no sentido de bênção divina, e ao mesmo tempo uma 

maldição da humanidade. 

A este respeito, o segundo capítulo do presente trabalho tratará com mais 

minúcias e desenvolvimento tais temas anteriormente expostos no subcapítulo “O 

Universo das Quedas”. Para o momento, vale apenas pontuar que a serpente 

(enquanto ondulação, movimento, expressão de vida intensificada, conexão entre 

o céu e a Terra, raio, relâmpago, degrau e escada) apresenta, em suas formas e 

simbologias, conteúdos relacionados a questões profundas existenciais do Corpo 

em seus contextos arcaicos e assim estruturantes da condição humana no que diz 

respeito a parâmetros de Tempo, Espaço, evolução filogenética, ontogenética e 

mítica. No entanto, vale ainda pontuar alguns significados referidos à serpente 

apresentados por Warburg e suas analogias em outras culturas e mitologias.  

 

  

                                                        
15 BAITELLO, 2012, p. 32. 
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1.1.1. Ondulações e outros mitos  

Por adentrar e viver em buracos na terra, as serpentes também teriam 

poderes de adentrar nas profundezas dos mundos subterrâneos e se 

comunicarem com os mortos e suas almas. Na trajetória que se dá entre as raízes 

subterrâneas e a elevação aos céus enquanto escada, a serpente também passa a 

ser associada à imagem “árvore”, que é outro símbolo ligado à vida, como a bíblica 

“Árvore da Vida” nos Jardins do Éden, por exemplo.  

No culto orgiástico dedicado a Dioniso, as Mênades também dançavam com 

serpentes vivas ao passo de sacrifícios animais e honras dionisíacas enquanto ato 

de purificação ritual. Assim, a serpente também está ligada, segundo Warburg, à 

purificação da vida e à elevação espiritual. A ideia de purificação traz em si o poder 

de curar e despertar saúde e por isso também aparece enquanto significado da 

serpente enrolada no bastão de Asclépio, deus da medicina na mitologia greco-

romana16. Da mesma forma, duas serpentes aparecem entrelaçadas do caduceu do 

deus Mercúrio, associado ao deus grego Hermes, deus da comunicação. O caduceu 

com duas serpentes enroladas em zigue-zague é associado ao equilíbrio entre as 

forças antagônicas, ao formato do número oito (8), símbolo do infinito, do eterno 

movimento cósmico e da vida em regeneração.  

O caduceu também pode ser associado como uma antiga representação 

simbólica indiana: a Kundalini. O termo deriva do sânscrito e significa, 

literalmente, “enrolada como uma cobra” ou “aquela que tem a forma de uma 

serpente”. A Kundalini seria a energia física, de natureza neurológica, que vive 

“enrolada como uma cobra” concentrada na base da coluna, no quadril, no “oco” 

da bacia. Dentro da mitologia indiana, acredita-se que nela está um poder 

espiritual adormecido que, ao subir pela coluna vertebral e chegar ao sétimo 

chakra, traz a iluminação física e espiritual ao corpo. Assim, a serpente Kundalini, 

que mora na bacia e sobe pela coluna, mantendo-se viva nas vértebras e 

reverberando em todo corpo, representa o poder físico e espiritual primordial da 

energia cósmica temporal e eterna.  

                                                        
16  WARBURG, 2008, p. 51. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
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Dentro da simbologia cabalística, a serpente também aparece na 

manifestação da energia da criação universal, corporal, temporal e eterna. Nesta 

mitologia também é associada ao raio, ao degrau e à escada. Da mesma forma que 

nos Hopi, também aparece como personagem mítica e simbólica central da 

mitologia, representando, em sua cosmogonia, o movimento de criação do mundo.   

Para os cabalistas, no início era o nada diante do vazio infinito. Mas no oco 

do nada começou a reverberar o silêncio que formou ondas de vibração. Diante da 

aceleração das reverberações e do contato intensificado de suas ondas vibratórias, 

o atrito, entre ondas em alta intensidade, fez gerar luz e da luz surgiu uma enorme 

explosão. Aqui temos a ondulação, a serpente, gerando movimento, luz e o 

princípio da vida. Podemos associar a reverberação no silêncio à ideia do Sopro, 

que antes de ser som reverberou no silêncio gerando ondas e nelas, atrito, até 

gerar som, o Verbo.  

A ideia está na primeira letra do Aleph que sonoramente traz o som do “a”, 

como ar aberto, depois “le” como articulação do som do “a”/ar dentro da boca que 

gera a ondulação sonora, e depois “ph” é o próprio sopro. Juntando os três, temos 

o Aleph, que é a própria configuração da palavra, do som, do verbo. Este teria sido 

o som primordial da criação segundo a Cabala, que traz em si a ideia do ar eterno, 

da ondulação, do sopro e do verbo. O segundo som teria sido a explosão de luz 

apresentada na letra Beth, que, em sua sonoridade, apresenta uma pequena 

explosão nos lábios ao ser pronunciada.   

A sequência dramatúrgica do mito também pode ser associada ao Verbo 

bíblico de criação do mundo: “E Deus disse: Faça-se a Luz e a Luz se fez”.  A Luz e 

a primeira grande explosão poderiam também ser associadas ao big-bang dentro 

da teoria cosmológica de Georges Lemaître, que, apesar de ser questionada pelos 

cientistas da atualidade, ainda é uma das teorias científicas mais aceitas a respeito 

da criação do mundo.   

Dentro da Cabala, após esta primeira grande explosão no universo inefável, 

um grande raio teria partido no espaço infinito com tamanha força que, após ter 

traçado um primeiro percurso, sua intensidade já era de tamanha grandiosidade, 

que acabou por gerar uma nova grande explosão. A explosão teria então gerado 
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uma outra grande bola que também expeliu um outro grande raio. Este 

movimento teria ocorrido primordialmente durante dez vezes consecutivas e, a 

cada nova explosão, uma bola e um raio eram criados, formando assim uma 

sequência de dez mundos interligados numa estrutura em zigue-zague. Esta 

sequência de mundos ligaria então Keter (a primeira grande explosão, o reino dos 

deuses) à Malkhut (a última explosão, o reino dos homens) através de uma 

sequência de outros oito (8) mundos com distintos seres e formas de vida, todos 

interligados pelo raio primordial da criação.17 Ao conjunto de mundos e ligações, 

surge o símbolo central do saber cabalista, que é a “Árvore da Vida”.  

              Fig. 0218                          Fig. 0319                         Fig. 0420                      Fig. 0521 

 

Nas imagens  apresentadas, pode-se observar, na fig. 02, a representação 

da sequência de explosões e raios da criação primordial de mundos. Na fig. 03, 

temos o caminho em zigue-zague e a forma final do grande raio. Na fig. 04, temos 

                                                        
17 HALEVI, 1973.   
18 Figura 2 – “Caminho do Raio” – recuperada em 3 de agosto de 2016, de 
<http://introduccionalsimbolismo.com/portugues/imagens/arbflech.gif>.  
19 Figura 3 – "Fluxo da Caballa – Caminho da Serpente” – recuperada em 3 de agosto de 2016, 
de <http://www.mundofreak.com.br/2015/05/15/sobre-taro-3-o-caminho-do-mago-e-os-
arcanos-20-e-19/>. 
20 Fig. 4 - Serpente, Árvore, Cabala – recuperada em 3 de agosto de 2016, 
de <http://2.bp.blogspot.com/-
N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg>. 
21 Figura 5 – Corpo, Árvore, Cabala – recuperada em 3 de agosto de 2016, 
de <http://filosofiaoculta.blogspot.com.br/2011/08/cruz-cabalistica.html>. 

http://introduccionalsimbolismo.com/portugues/imagens/arbflech.gif
http://www.mundofreak.com.br/2015/05/15/sobre-taro-3-o-caminho-do-mago-e-os-arcanos-20-e-19/
http://www.mundofreak.com.br/2015/05/15/sobre-taro-3-o-caminho-do-mago-e-os-arcanos-20-e-19/
http://2.bp.blogspot.com/-N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg
http://filosofiaoculta.blogspot.com.br/2011/08/cruz-cabalistica.html
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a associação entre a serpente e o raio. Pode-se observar também na fig. 04, uma 

quantidade de letras e símbolos, que representam signos do zodíaco, planetas e 

diferentes formas de manifestação de energia. Por fim, representam em primeira 

instância a manifestação da vida em múltiplos e diferentes mundos e a conexão do 

reino humano à manifestação do cosmo pluriversal temporal e eterno. Vale dizer, 

esta configuração não estaria somente no microcosmo, como também no 

microcosmo e nas proporções do corpo humano entre os pés e a cabeça, como 

mostra a fig. 05. 

Aqui ondulações, movimentos, raio, árvore, corpo humano e serpente mais 

uma vez se enlaçam para expressar questões primordiais humanas expressas em 

simbologias de representação do poder de criação e manifestação da vida, que vai 

desde o mundo dos deuses até o mundo dos homens, ou seja, do macro ao micro, 

do céu à Terra, como também para os Hopi e para Warburg.  

Na mitologia cosmogônica dos Yepa masa, um grupo étnico indígena dos 

povos Tukanos nativos da selva amazônica, situado na fronteira Vaupés – 

Colômbia e Brasil –, a imagem da serpente também aparece como personagem 

singular dentro de seu mito de criação.  

El Sol había creado la tierra, con sus animales y plantas, pero aún no 
había gente. Luego decidió poblar la tierra y para eso hizo un hombre 
de cada tribu del Vaupés; (...) Entonces para enviar la gente a la 
tierra, el Sol se sirvió de un personaje llamado Pamurí-maxsë. Era un 
hombre, un creador de gente, a quien el Sol envió a poblar la tierra. 
Pamurí-maxsë estaba en Axipikon-día y allí se embarcó en una gran 
canoa. Era una canoa viva pues en realidad era una gran culebra que 
nadaba por el fondo de las aguas (REICHEL, 1986, p. 52). 

 

Nesta mitologia, a grande serpente sagrada em forma de canoa, também 

chamada Pamurí-gaxsíru,22 teria sido a responsável em trazer os filhos do Sol para 

povoar a Terra. No trânsito entre o Sol e a Terra, a serpente se torna mais uma 

mensageira do “entre-mundos” responsável para trazer vida ao planeta, assim 

como para os Hopi.  

Nós somos o povo Yepa-masa. Somos netos de Doethiro, o primeiro 
homem criado pelo criador do universo. Todos os cânticos e 
benzimentos sagrados, foram dados pelo criador do universo, 

                                                        
22 REICHEL, 1986; AIKHEVALD, 2002.  
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Doethiro, o primeiro homem, que teve sua origem das águas. E nós 
somos descendentes dele. Por aqui nós chegamos com a cobra 
grande, a canoa da transformação da humanidade. Conquistamos o 
novo mundo, e por aqui continuamos. Nós estamos morando no 
nosso território. Alimentamos nossos filhos com o que produzimos. 
Educamos eles como nossos conhecimentos tradicionais, e 
ensinamos a manter a natureza. Todos os nossos conhecimentos são 
antigos. E nós somos donos desta terra (Pajé Tukano, Amazônia 
Eterna, 2012).23  

 

Através da fala do Pajé Tukano, percebemos também que, ao trazer o 

humano à Terra, a serpente trouxe também os poderes dos “cânticos e 

benzimentos sagrados” provindos do criador do Universo. Observa-se, então, que, 

da mesma forma que nas mitologias anteriormente citadas, a serpente se torna 

um animal com poderes mágicos, de comunicação com o céu e o Universo, 

trazendo não só a vida humana, mas os poderes dos deuses e o potencial de cura, 

assim como o bastão de Asclépio, deus da medicina na mitologia greco-romana.  

Por fim, ao se manifestar nas paisagens pastoris das pradarias europeias 

através da mitologia greco-romana, como também nas paisagens áridas e 

desérticas do Oriente Médio através da mitologia cabalista, e, ainda, em paisagens 

monçônicas asiáticas através da mitologia indiana, pode-se dizer, a partir da 

Antropologia da Paisagem,24 de Tetsuro Watsuji, que a serpente está nas três 

principais áreas climáticas e geográficas matrizes das principais culturas 

humanas. Da mesma forma, pode-se notar sua presença no árido deserto norte-

americano do Novo México e nas paisagens úmidas monçônicas da Amazônia 

indígena Brasil-Colômbia. Nas Américas, poderíamos ainda apontar sua presença 

na iconologia peruana e pré-colombiana, por exemplo. Na mitologia africana, 

aparece no pescoço de Mawu-Lisa, deus criador, divisor do dia e da noite, assim 

como na mitologia afro-brasileira aparece enquanto raios e trovões nas mãos de 

Xangô, que, comparado com outras divindades, seria o equivalente a Zeus para os 

gregos, a Tupã, para os Tupi-Guarani, a Júpiter, na mitologia romana, ou a Odin, 

para os escandinavos, como também como animal de poder de Oxumarê.  

                                                        
23 FRANCA, 2012.  
24 WATSUJI, 2006.  
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Ao se manifestar em todas essas paisagens e culturas, poderíamos dizer 

que estamos diante de uma imagem universal. Se de fato a serpente está na 

ondulação e é este o movimento primordial de criação dos mundos, que anima os 

corpos e gera vida em intensidade através de seus movimentos, como apontam 

tais mitologias e estudos, poderíamos então observar sua presença não somente a 

partir dos contextos míticos simbólicos e filosóficos como também nas mecânicas 

da física do macrocosmo, assim como do microcosmo quântico. Se é esse o 

movimento que dá vida ao homem, poderíamos então observá-lo em contextos 

químicos, biológicos e orgânicos microscópicos.  Se essas são de fato formas que 

ligam o céu e a Terra, gerando movimento, criando mundos e manifestações da 

vida, poderíamos observar seu movimento ondulatório nas formas que regem o 

céu e a Terra, assim como na manifestação macrocósmica à microcósmica, 

passando pelas formas da natureza da Terra e o corpo humano no centro desta 

escala. Se isso é fato, teremos então o padrão ondulatório, circular, espiralado 

“assim na Terra como nos céus”. 
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1.2. Assim na Terra como nos Céus   

Sabendo que o Sol não está parado no espaço, ou seja, que realiza um 

movimento de rotação orbital com estimativa de 251 km/s e, principalmente, que 

realiza um deslocamento de translação na Via Láctea, com uma velocidade 

aproximada de 550 km/s,25 podemos afirmar que todo o Sistema Solar também 

não está parado e se move com o Sol neste deslocamento. Assim a ideia de 

translação dos planetas ao redor do Sol, com rotas que retornam ao mesmo ponto 

de partida no espaço, provindos ainda dos modelos de Copérnico, como 

comumente se apresenta nas aulas escolares de Geografia, parece ser 

problemático.   

 

 

Fig. 06 - Prancha "Sistema Solar". Geomapas Editora, materiais educativos. 26 

  

                                                        
25 KERR, F. J.; LYNDEN-BELL, D. Review of galactic constants. Nasa Astrophysics Data System.  
(1986) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society [S.l.: s.n.] 221: 1023-1038. Bibcode: 
1986MNRAS.221.1023K. 
26 Figura 6 – Recuperada em 7 de agosto de 2016, de <http://www.geomapas.com.br/nossos-
produtos/mapas-didaticos/pranchas-de-geografia/sistema-solar-052-07.html>. 
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Foi um pensamento como esse que levou o cientista indiano Pallathadka 

Keshava Bhat a desenvolver a teoria do movimento de hélice helicoidal das órbitas 

do Sistema Solar.27 Segundo Keshava Bhat, à medida que o Sol se desloca, e leva 

consigo a órbitas dos planetas, por meio de uma atração eletromagnética, o 

movimento que se forma é de uma série de ondulações helicoidais prescritas no 

espaço a partir de seus percursos ao redor do Sol.  

 

Fig. 7 – “Sistema helicoidal”28 

 Segundo este mesmo cientista, o Sol também não faria um movimento em 

linha reta, como aparentemente se apresenta na imagem ilustrativa acima. Numa 

escala de milhares de anos, seu movimento também seria ondulatório, não só em 

seu percurso individual, como também no movimento de translação de todo o 

Sistema Solar na periferia da Via Láctea. Na próxima imagem ilustrativa, o 

pequeno ponto de luz, na ponta da linha espiralada branca, seria o nosso Sol. Ao 

redor da linha branca que descreve o trajeto do Sol e de todo o Sistema Solar, estão 

as várias linhas ondulatórias que descrevem os percursos espiralados dos 

planetas em suas órbitas dentro do sistema.  

                                                        
27 BHAT, 2008. 
   
28 Figura 7 – Recuperada em 7 de agosto de 2016, de <http://hypescience.com/nosso-modelo-
heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/>.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pallathadka_Keshava_Bhat
https://en.wikipedia.org/wiki/Pallathadka_Keshava_Bhat
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
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Fig. 08 – “Curva do Sistema Solar  - Via Láctea”29 

A imagem acima, feita pelo artista gráfico Sadhu, a partir da teoria de 

Keshava Bhat, representaria um trajeto do Sistema Solar na órbita da Via láctea. 

Para o astrônomo Philip Cary Plait, a escalada de ondulação apresentada por 

Sadhu estaria errada. Segundo Plait, durante uma volta completa do Sistema Solar 

ao redor da Via Láctea, datado em milhares de anos, teríamos apenas oito (8) 

variações de ondulação do sistema, como simula a imagem seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 09 – “Ondulação Sistema Solar/ Plait” 30 

                                                        
29 Figura 08 – recuperada em 8 de agosto de 2016, de <http://hypescience.com/nosso-modelo-
heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/>.  
30 Figura 9 – recuperada em 8 de agosto de 2016, de <http://hypescience.com/nosso-modelo-
heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/>.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pallathadka_Keshava_Bhat
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
http://hypescience.com/nosso-modelo-heliocentrico-do-sistema-solar-esta-errado/
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Apesar das divergências entre as escalas, curvaturas, proporções e 

dimensões do movimento, as teorias não divergem quanto ao padrão ondulatório 

do percurso orbital dos planetas assim como de todo o Sistema Solar dentro da 

Via Láctea. Se observamos as formas espiraladas de uma imagem estática da Via 

Láctea, também não será difícil supor que em movimento também executa um 

padrão ondulatório como a serpente enrolada da espiral do tempo ou as madeixas 

de Vênus ao sopro de Zéfiro abraçando sua esposa Cloris e as ondulações do 

relâmpago para os Hopi, observados por Warburg.   

Se o movimento circular espiralado ondulatório está no macrocosmo, 

podemos observá-lo da mesma forma se manifestando como padrão da natureza 

que cobre a superfície da Terra, assim como no corpo humano, através de uma 

constante matemática chamada razão áurea.  Observada por Pitágoras através das 

medidas do pentagrama, o retângulo de ouro monta uma razão numérica que, 

segundo os pitagóricos, nela estaria a beleza matemática representada pela letra 

grega Phi (ϕ) com valor ≈ 1.618.  

Fig. 10 – “Espiral Áurea” 31 

Para Pitágoras, nesta razão não estaria tão somente a beleza matemática, 

como também uma proporção que estaria em toda a natureza. Esse era um dos 

motivos que levava Pitágoras a dizer que "tudo é número", ou seja, que a natureza 

segue padrões matemáticos, pois o divino se manifesta a partir dos números. 

Desta forma, pode-se perceber, através da razão áurea e a espiral de ouro, a 

manifestação da beleza matemática em diversas formas de manifestação da 

                                                        
31 Figura 10 – recuperada em 10 de agosto de 2016, de 
<http://www.reikiekabbalah.com/?p=7245>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://www.reikiekabbalah.com/?p=7245
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natureza, como flores, árvores e plantas, conchas e seres marítimos, assim como 

em furacões e galáxias. 

 

Fig. 11 – “Espirais da Natureza” 32 

A crença em tal proporção de beleza matemática inspirou artistas de todas 

as épocas, levando a construir monumentos arquitetônicos como o Parthenon 

grego (século V a.C.), a Catedral de Notre-Dame em Paris (século XII) e o Taj Mahal 

na Índia (século XVII), por exemplo. Na pintura, a razão áurea está na Monalisa, de 

Leonardo da Vinci, em O Sacramento da Última Ceia, de Salvador Dalí e, é claro, em 

O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli, entre outros. Sendo a razão áurea 

uma proporção numérica presente no retângulo de ouro e espiral que se configura 

a partir deste, ela também se torna uma variação matemática da serpente. 

Coincidentemente, esse também parece ter sido um conhecimento da Antiguidade 

utilizado enquanto recurso estético pelos artistas da arte renascentista italiana do 

Quattrocento, tal como observou Warburg, assim como por artistas de outras 

épocas, como Dalí.  

                                                        
32 Figura 11 – recuperada em 10 de agosto de 2016, de 
<https://portal2013br.wordpress.com/2015/02/12/evolucao-exponencial-ativacao-do-dna-e-a-
razao-aurea/>.  

https://portal2013br.wordpress.com/2015/02/12/evolucao-exponencial-ativacao-do-dna-e-a-razao-aurea/
https://portal2013br.wordpress.com/2015/02/12/evolucao-exponencial-ativacao-do-dna-e-a-razao-aurea/
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Figura 12 – “A Última Ceia” (1955), por Salvador Dalí, com linhas inseridas33 

 

No corpo humano, a razão áurea está na proporção estabelecida entre as 

medidas dos membros tal como documentou Leonardo da Vinci no Homem 

Vitruviano. Dentro destas medidas, o corpo humano apresenta sua altura igual à 

medida que vai de uma extremidade à outra dos braços abertos, representada no 

quadrado na primeira extremidade do Homem Vitruviano de Da Vinci.  Por isso, ao 

abrir e angular os braços e as pernas, o corpo em giro descreve um círculo perfeito, 

tal como o que circunscreve na mesma imagem. A medida que vai do centro do 

corpo (o umbigo) até o chão é aproximadamente a metade da altura total de 

mesmo corpo. Da mesma forma, com os braços abertos, a medida que vai do centro 

do peito até a extremidade da mão é aproximadamente a mesma que vai do 

umbigo até o chão.   

Assim, a serpente não só está representada simbolicamente no quadril e na 

coluna, como apontaram os indianos, ou na condição ereta, como colocou 

Warburg, como está também na geometria que se estabelece entre as partes e 

dimensões dos membros. Deste modo, a serpente parece ser um símbolo central 

de representação do corpo em seu contexto arcaico filogenético, ontogenético, 

mítico, como exposto anteriormente, como também em dimensões físicas 

geométricas que estariam em todo humano. Resta agora saber se isso também se 

dá e como se dá em suas manifestações microscópicas atômicas e orgânicas.  

                                                        
33 Figura 12 – recuperada em 10 de agosto de 2016, de 
<https://dentalinc.com.br/2015/04/24/os-mitos-e-verdades-sobre-a-proporcao-aurea/>. 

https://dentalinc.com.br/2015/04/24/os-mitos-e-verdades-sobre-a-proporcao-aurea/
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1.3. Sedimentação Embrionária 

Sendo a serpente o animal presente no cajado de Mercúrio, representação 

romana de Hermes (Deus grego da comunicação), poderíamos dizer que a linha 

circular espiralada é o que dá vida ao instrumento de poder deste Deus? À 

Comunicação?  

Como foi possível observar através dos estudos Warburg, sabemos que a 

linha ondulatória foi quem deu vida às imagens na Renascença assim como na 

Antiguidade. Observou-se também que a serpente é a entidade que traz chuva e 

então vida à Terra dos Hopi. Da mesma maneira, foi a serpente através do raio que 

gerou a vida na manifestação de diferentes mundos para os cabalistas, assim como 

também gera vida ao corpo residindo no corpo para os hindus, através da 

Kundalini.  

Linhas espiraladas e manifestação da vida de forma intensificada até agora 

foram constantes em todo momento em que a serpente se manifestou enquanto 

imagem. Sabe-se que essas manifestações da vida não se deram de forma isolada. 

Em todo seu percurso, foi necessário um processo de vínculo, troca, fluxo e 

comunicação, como se deu entre Antiguidade e Renascimento, imaginário dos 

Hopi e suas condições de vida, manifestação dos céus e respostas da Terra, ritos 

pagãos e reverberações do corpo em cura, purificação e justaposição simbólica 

dentro de sistema de crenças. A comunicação enquanto estabelecimento de 

vínculos e constante trânsito de afetos pode ter permanecido oculta no presente 

discurso, ou esteve até então invisível, ao olhar desatento, mas foram suas linhas 

ondulatórias em letras, linhas e imagens que deram vida ao texto, às ideias até 

então expostas e aos vínculos que se estabelecerão entre o corpo do escritor, texto, 

imagem e corpo do leitor. Foi através das linhas ondulatórias que se desfrutou até 

então de estados de comunhão, transformação, imanência e transcendência dos 

corpos diante de todas as imagens.   

No macrocosmo, por exemplo, foi possível observar o movimento 

ondulatório espiralado na trajetória dos astros e planetas, marcado por um 

processo de comunicação constante e ininterrupto entre o movimento dos astros. 

A este exemplo pode-se citar o movimento esférico circular da Lua interferindo no 
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movimento das marés na Terra e o movimento da Terra ao redor do Sol 

conduzindo a Lua a viajar juntamente como todo o Sistema Solar na órbita da Via 

Láctea. Assim, toda esfericidade dos corpos celestes se mostra intrinsecamente 

ligada a partir de seus centros de gravidade, aos centros dos sistemas que os 

movem, atuando em constante vínculo por meio de força eletromagnética que age 

sobre seus movimentos, transformações e órbitas. Se esta é uma mecânica que 

rege os movimentos e a manifestação dos corpos no macrocosmo, pode-se dizer 

que no universo microscópico isso também se observa.  

Assim como a Lua orbita a Terra, a Terra orbita o Sol e o Sol orbita a Via 

Láctea, os elétrons também orbitam o núcleo de um átomo. Considerado uma 

unidade básica da matéria, um átomo é composto por um núcleo central de carga 

elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo é 

formado por prótons e nêutrons que compõem uma região maciça, compacta e 

densa no centro da estrutura. Ao seu redor, elétrons (de carga negativa) giram 

atraídos pelos prótons do núcleo por meio de uma força eletromagnética, 

conforme ilustra a imagem a seguir. Esta mesma força poderá unir um grupo de 

átomos através de ligações químicas.  

 

 

Fig. 13 – “Modelo de Átomo”34  

 

 O que determina a natureza de um átomo é seu número de prótons, o qual 

                                                        
34 Figura 13 – recuperada em 11 de agosto de 2016, de 
<http://www.infoescola.com/quimica/atomo/>.  

http://www.infoescola.com/quimica/atomo/
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informa, assim, seu número atômico. Esse número irá dizer se conjunto de prótons 

formará átomos de hidrogênio ou de oxigênio, por exemplo. A partir dele o 

número de nêutrons determinará o isótopo deste elemento, que seria uma espécie 

de variação do mesmo. O número de elétrons em relação ao núcleo irá dizer se o 

átomo é de carga neutra, positiva ou negativa. Isso determinará a forma como este 

átomo irá se relacionar com seu núcleo e com outros átomos formando moléculas, 

células, conjuntivos e assim por diante. 

 O que é interessante notar é que esta unidade básica dos corpos apresenta, 

enquanto estrutura elementar constitutiva, um centro/núcleo que determina sua 

natureza, ou essência, e uma movimentação periférica de partículas ao seu redor 

que determina a forma de se relacionar e se desenvolver diante dos meios e de 

outros corpos atômicos. Neste contexto, pode-se dizer que o movimento periférico 

circular, realizados pelos elétrons em relação ao núcleo e ao meio, desempenha 

um papel fundamental na comunicação, estabelecimento de vínculos, criação e 

desenvolvimento da vida, ao formar ligações químicas e composição de moléculas.  

 Resultado dessas ligações e composições, a molécula de DNA, ou ADN (ácido 

desoxirribonucleico), também pode ser apresentada como uma outra unidade 

básica de formação dos corpos, por conter as informações genéticas que 

coordenam o desenvolvimento, funcionamento e a transmissão de características 

hereditárias de cada ser vivo. Fruto da comunicação estabelecida entre átomos, 

ligações químicas e moléculas, suas formas espiraladas, como as serpentes no 

bastão do deus Hermes, dispensam qualquer comentário a respeito das analogias 

estabelecidas entre seu formato e as ondulações até aqui citadas a respeito das 

manifestações elementares da vida e suas representações simbólicas.  

Fig. 14 – “Espirais de DNA” 35 

                                                        
35 Figura 14 – recuperada em 11 de agosto de 2016, de 
<http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/sm/c0sm00283f#!divAbstract>.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hereditariedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hereditariedade
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/sm/c0sm00283f#!divAbstract
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 Quando pensamos no contexto pré-embrionário humano, podemos notar o 

mesmo padrão ondulatório espiralado e a comunicação esférica circular dos 

corpos tal como observada nos astros, manifestando-se e sendo da mesma forma 

determinante para a potencialização e manifestação da vida em intensidade.  

 

1.3.1. Células germinativas e Comunicação Esférica Circular 

  

 Basicamente um espermatozoide possui uma estrutura formada por cabeça, 

peça intermediária e cauda. Sua estrutura tem uma função primordial: levar o 

núcleo do espermatozoide, que contém toda informação genética do pai, até o 

interior de um ovócito, que é a célula germinativa na mãe (Fig. 15). Para isso ele 

precisa se comunicar com o meio vaginal, realizando trocas químicas através da 

esfericidade sensível de seu corpo e, é claro, da movimentação ondulatória de sua 

cauda. Da mesma forma que o átomo, o espermatozoide também possui um 

núcleo, que contém sua essência, envolvido esfericamente por um entorno que lhe 

dá mobilidade e determina a forma como se relaciona com o meio desde sua 

formação, passando por seu desenvolvimento até a fusão com outros corpos.  

 

 

Fig. 15 “ Espermatozoide e óvulo”36  

                                                        
 
36  Figura 15 – recuperada em 12 de agosto de 2016, de <http://2.bp.blogspot.com/-
N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg>. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-N6VlmqORvGU/T4sdAlrVAaI/AAAAAAAAADs/QT_ajDc6WUI/s1600/arbol+y+serpiente.jpg
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A mesma coisa acontece com a célula reprodutora feminina. O ovócito 

possui um núcleo que contém toda informação genética da mãe, chamado vesícula 

germinativa, envolto esfericamente por citoplasma, membrana plasmática, zona 

pelúcida e células foliculares (Fig. 15). Apesar de não ter tanta autonomia de 

deslocamento quanto o espermatozoide, é a forma esférica de sua estrutura 

externa, localizada ao redor do núcleo, que garante sua mobilidade e 

deslocamento quando sai do ovário e se encaminha até a trompa, onde aguarda os 

espermatozoides para ser fertilizado. 

Podemos notar, a partir das complexidades das estruturas elementares 

microscópicas de formação da vida até aqui apresentadas (o átomo, o DNA, o 

espermatozoide e o ovócito), a importância das ondulações, circularidades e 

esfericidade sensível dos corpos nas mecânicas de funcionamento e comunicação 

com o meio. Aqui o que parece unir o macro e o micro é o processo de troca, 

vínculo e comunicação que se dá, e se transforma, a partir de suas órbitas, 

ondulações e circularidades sensíveis periféricas e esfericidade dos corpos. 

Um espermatozoide só sobreviverá no ambiente vaginal e uterino graças a 

sua movimentação periférica ondulatória dada pela sensorialidade esférica 

circular de sua estrutura, integrada ao seu núcleo. Da mesma forma o ovócito, 

célula germinativa feminina, só sairá do ovário e chegará às trompas para a 

fecundação se as trocas esféricas de suas capas protetoras com os meios 

permitirem seus movimentos circulares de deslocamento. O encontro de um 

espermatozoide com um ovócito e a consumação da fecundação só será possível 

se houver uma integridade de comunicação entre seus núcleos e a movimentação 

esférica ondulatória de suas estruturas periféricas nos meios. Um embrião só será 

formado se houver uma comunicação integrada entre núcleo do blastocisto37 e 

movimento esférico circular de sua periferia em relação ao ambiente uterino.  

 No encontro dos espermatozoides com o óvulo, será a esfericidade sensível 

de seus corpos que permitirá, ou não, por fim, a fecundação. Encoberto em sua 

totalidade esférica de superfície por um conjunto de espermatozoides inicia-se um 

diálogo entre os pequenos corpos. De um lado, o sêmen libera enzimas em toda 

                                                        
37 Um blastocisto é um embrião com 5 ou 6 dias de vida (em alguns casos, 7 dias) composto por 
aproximadamente 200 células. 
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esta superfície esférica do óvulo a fim de dissolver sua membrana protetora e 

permitir a passagem de um espermatozoide. Do outro lado, quando isso acontece, 

“uma contraordem elétrica se produz na membrana (esférica) do óvulo, que se 

fecha, impedindo qualquer outro de entrar”. No encontro entre as partes, foi a 

comunicação dada através dos movimentos ondulatórios, esféricos e circulares 

que garantiram o vínculo entre os corpos e a fusão agora de suas essências dadas 

a partir da fecundação.  

 Com a penetração do espermatozoide no ovócito, a comunicação entre os 

dois já não será dada pela periferia de seus corpos, mas sim entre seus núcleos, 

suas essências. A fusão destes núcleos, que carrega as essências genéticas do pai e 

da mãe, formará um novo núcleo, uma nova essência de um novo corpo, de uma 

nova forma de manifestação de vida. Aqui é como se o núcleo de um átomo 

sofresse uma variação isotópica, ou seja, a partir da união das essências do 

material genético do pai e da mãe, formando um novo núcleo. Dada a fusão dos 

núcleos, um “big-bang” acontece no interior do óvulo através de um processo de 

meiose e multiplicação infinita das células perante a vida deste novo corpo.  

O núcleo, por sua vez, tem uma “explosão de vida”. Vinte horas depois se dá 

a primeira divisão celular e a partir de então a cada doze ou quinze horas dá-se 

uma nova divisão em quatro, oito, dezesseis, trinta e duas células e assim por 

diante. Com dez dias após a concepção, o aglomerado de células em constante 

multiplicação atravessa o canal das trompas e faz sua descida até o útero. Lá ele 

procura um lugar seguro para se implantar. Ele rompe a bainha contensora, uma 

espécie de invólucro protetor que o envolve, e sua massa celular se enraíza à 

membrana acolhedora do útero materno38.  

 

 

 

 

 

                                                        
38 WILHEIM, 2003, p. 24. 
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Fig. 16 “Clivagens do Zigoto”39 

 

 

 

  

                                                        
39 Figura 16 – Recuperada em 12 de agosto de 2016, de 
<https://www.todamateria.com.br/desenvolvimento-embrionario-humano/>.  

https://www.todamateria.com.br/desenvolvimento-embrionario-humano/
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1.3.2. Da germinação ao Feto – Sensibilidade Esférica Circular 

  

Enraizado na mucosa da parede uterina o blastocisto inicia uma troca 

constante com o útero, impulsionada pelos instintos de sobrevivência que se 

estabelecem entre eles. No blastocisto as células que formarão o embrião se 

diferenciarão das células que formarão a placenta, através da qual ocorrerão as 

trocas nutritivas entre a mãe e filho. Juntamente com a placenta, o cordão 

umbilical será a linha vital para transporte de nutrientes do sangue materno para 

o futuro bebê e “faz com que a saúde da mãe afete diretamente na saúde do 

mesmo”.40  Além deste, o saco amniótico preenchido por um líquido gelatinoso 

também protegerá o embrião e o bebê durante todo o período da gestação.  

Estes serão os meios pelos quais o embrião estabelecerá os vínculos 

afetivos e nutritivos como o todo que o cerca. Por estes órgãos ele poderá 

“respirar” (por meio de trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico); “alimentar-

se” (por nutriente via difusão sanguínea); excretar produtos de seu metabolismo; 

e ter auxílio na produção de hormônios. Segundo Diane E. Papalia,41 a placenta 

também auxilia a combater infecções, preparar o seio da mãe para lactação e 

estimula as contrações uterinas. Assim, esfericidade protetora, nutritiva e 

sensível, deste conjunto de órgãos, será de ordem vital para a formação, para o 

desenvolvimento do embrião, assim como para a preparação do corpo da mãe.  

Pode-se dizer que os órgãos de nutrição e proteção irão protagonizar o 

papel de comunicação direta entre a mãe e o embrião. O cordão umbilical, linha 

ondulatória serpenteada, e a placenta, forma esférica circular, serão como uma 

ponte física material orgânica que ligará o embrião ao todo que o cerca e a 

qualquer movimento do universo que o circula, ou seja, a mãe e seus ambientes. 

Por eles virão hormônios e nutrientes que alimentarão o embrião e também sairão 

excrementos de seu metabolismo. Esse pode ser visto e é comumente apresentado 

como o principal canal de comunicação e nutrição, mas não é o único entre as 

partes. Toda que qualquer alteração sensível, física e emocional da mãe afetará 

certamente a química de seu corpo e então o universo e o estado do embrião. Neste 

                                                        
40 NEWCOMBE, 1999, p. 77. 
41 PAPALIA; FELDMAN, 2013.  
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momento “o Um”, o núcleo, o centro, o embrião e “o Todo”, movimentação 

periférica, que o cerca, a mãe e o ambiente ao seu redor, são os mesmos. Assim 

será até o oitavo (8) mês de gestação, quando os primeiros traços proprioceptivos 

começam a ser notados.  

 Com cinco semanas o embrião mede por volta de um centímetro, mas já 

possui espinha dorsal, tubo digestivo, rudimentos do sistema nervoso, olhos e seu 

coração já bombeia sangue para o fígado e para a aorta. Neste momento começam 

a despontar pernas e braços. Surgem pela primeira vez movimentos bruscos e 

espontâneos. Segundo Wilheim, com sete ou oito semanas, com o final da fase 

embrionária, o feto já é capaz de realizar movimentos simples de braços e pernas 

com articulações de pulso, cotovelo, joelho, pescoço e movimentos de cabeça:  

O movimento é vital para o bom desenvolvimento dos ossos, das 
juntas e das experiências sensoriais do feto – ou embrião – incluindo 
aquelas que derivam do movimento, e que são essenciais para o 
desenvolvimento de seu cérebro (WILHEIM, 2003, p. 31). 

 

 Observamos até aqui o quanto o movimento foi fundamental para a criação 

e o desenvolvimento da vida desde o comportamento do átomo, do ovócito, do 

espermatozoide, passando pela fecundação, chegando ao embrião e agora ao feto. 

Neste momento, como oito (8) semanas, como o um corpo praticamente formado, 

o embrião passa a ser considerado um feto e os movimentos tomam outras 

dimensões. Neste ponto os movimentos articulados do corpo desempenham um 

papel vital para o “desenvolvimento dos ossos, das juntas e das experiências 

sensórias que são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro”42. 

Aqui pode-se notar que na raiz fetal embrionária humana o movimento do 

corpo em suas articulações é alimento para o desenvolvimento do cérebro.  O 

mesmo poderia ser observado no desenvolvimento do sistema neuromotor do 

bebê, da criança, dos jovens, dos adultos como ainda na terceira idade. Tendo o 

movimento como alimento do cérebro desde nossa matriz embrionária, podemos 

entender Nietzsche quando dizia não acreditar num Deus que não dança ou num 

pensamento que não nasce de músculos livres em movimento. Falaremos do tema 

com mais atenção e desenvolvimento no terceiro capítulo.   

                                                        
42 WILHEIN, 2003, p. 31.  
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A partir do segundo trimestre de gestação, todos os sentidos de visão, 

audição, tato, paladar e olfato já se encontram completamente formados e já 

operam com plenitude (CYRULNIK, 1995).  

Surge uma nova dimensão de pesquisa, que permite o descortinar do 
comportamento do feto, sem entretanto perturbá-lo em seu habitat 
[...] A oportunidade de ver o que ocorre na vida gestatória contribui 
para a desmistificação de crenças antigas e a comprovação de muitas 
hipóteses que pairavam desde a antiguidade (SOUZA-DIAS, 1996, p. 
41).  

 

Ao contrário do que se imaginava nos últimos séculos, o sentido da visão 

funciona desde o nascimento, mesmo nos prematuros. Para Cyrulnik, o fato de 

bebês prematuros já demonstrarem capacidades visuais comprova que 

enxergávamos antes no momento final da gestação em ambiente uterino:  

Pode-se imaginar que, quando o ventre de sua mãe está bem 
iluminado, o bebê recebe algumas impressões de formas de 
deslocando numa penumbra claro-escura, já que ele se agita e seu 
coração dispara. Sua visão está pronta. O bebê precisa apenas do 
encontro com os objetos do mundo exterior para focalizá-lo 
(CYRULNIK, 1995, p. 48). 

 

Apesar de as experiências visuais do feto durante o período pré-natal 

parecerem limitadas, segundo Alessandra Piontelli,44 ao constatar que algum tipo 

de luz pode penetrar as paredes abdominais da mãe, o útero deixou de ser visto 

como sombrio e oculto e passou a ser considerado como um espaço rico em 

estímulos que propiciam o desenvolvimento da visualidade do feto desde a 

gestação. Para Yuri Vasconcelos,45 a visão que se tinha a respeito do útero durante 

a gestação deixou de ser a daquele lugar silencioso e isolado, passando a ser 

considerado um ambiente cheio de estímulos e interatividade.  

Através destes estudos sabe-se hoje que o feto é um ser que reage a 

estímulos tanto internos como externos. Reações observadas através da 

ultrassonografia em determinadas situações apontam para uma existência de 

respostas emocionais como de medo e pânico. Fetos de mulheres grávidas em 

estado de estresse intenso apresentam batidas cardíacas mais aceleradas e 

                                                        
44 PIONTELLI, 1995, p. 261. 
45 VASCONCELOS, 2008, p. 36 -45.  
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respostas motoras mais intensas. Eles expressam seus estados emocionais de 

agrado e desagrado por meio dos seus comportamentos, como pontapés, chutes, 

movimentos intensos e frequentes.  

O sugar é uma das primeiras atividades observadas. Essa atividade passa a 

ser tão frequente que certos bebês nascem com calos em seu dedo polegar, o que 

comprova a intensa atividade que ele desempenhou durante a vida intrauterina 

(WILHEIM, 2003). Por volta de doze semanas, o feto inicia sua atividade de 

engolir, interage com o cordão umbilical e com outras partes do corpo, o que, para 

Piontelli, comprova que existem variadas oportunidades de contato e estimulação 

tátil em seu ambiente.  

O líquido amniótico é perfumado e o olfato permite lidar com os 

perfumes volatizados que ali se acham diluídos, seja por composição 

química, seja por inalação da mãe. Todos os mamíferos manifestam 

uma sensorialidade bem antes de seu nascimento: quando se faz 

uma ovelha respirar um cheiro estimulante, o coração de seu 

cordeirinho dispara, no útero; se uma mulher grávida aspira um 

cheiro agradável ou desagradável, o coração de seu bebê também se 

acelera no útero, ou então o pequeno muda de posição (CYRULNIK, 

1995, p. 49).     

 

Sabe-se, inclusive, que as atividades executadas pelo feto não são sem 

propósito. Segundo Piontelli (in PELLANDA, 1996), a deglutição serve para que o 

líquido amniótico sirva de alimento e regule o volume de ingestão. Através da 

ingestão e da deglutição do líquido amniótico, percebemos, através do que coloca 

Cyrulnik, que paladar e olfato estão integrados numa mesma experiência que se 

coloca na relação estabelecida entre o feto e o ambiente uterino.   

A respeito da audição, sabe-se hoje que o feto sente, percebe e ouve a voz 

materna, os sons internos e viscerais da mãe, como a digestão, os batimentos 

cardíacos e a circulação sanguínea. O pesquisador coloca também que, quando a 

mãe “cantarola em frequências baixas”, o som reverbera no meio aquático e faz 

vibrar o corpo da criança, “como uma carícia”. Assim, o meio no qual está imerso 

o feto também possibilita experiências táteis afetivas provindas de meios sonoros 

reverberados em meio aquático. Segundo Cyrulnik, na vigésima sétima semana de 

gravidez, o feto também apresenta percepções claras auditivas. Neste estágio o 
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feto estaria apto a lidar com sua totalidade perceptiva para criar uma 

“representação alimentada pela sensorialidade”. 

O pesquisador lembra ainda que descrever de forma fragmentada as vias 

sensoriais de um feto nos serve apenas para que possamos compreendê-las a 

partir de uma posição análoga à que desfrutamos enquanto adultos. Mas, segundo 

ele, no contexto fetal uterino, a sensorialidade se mescla num todo e pode 

facilmente passar de um canal para o outro.47 Assim, seus os estudos se dividem 

somente para explicar a partir de uma perspectiva adulta fragmentada, pois, na 

verdade, para o feto, elas se interligam na sensorialidade de uma só imagem.  

Dadas a totalidade sensorial e as trocas comunicativas do feto em ambiente 

uterino, contata-se que neste momento o vínculo vital que se estabelece pode ser 

observado desde a essência dos corpos, nos núcleos que carregam suas 

informações elementares, como nos átomos, DNA e células germinativas, até a 

esfericidade sensível dos corpos dada por sentidos como o tato e audição, por 

exemplo. A esse estado de conexão plena entre mãe e filho em ambiente uterino 

Boris Cyrulnik dá o nome de “Encantamento do Mundo”.  

 

 

1.4. Lugares do Paraíso 

 

Aqui, lugares do paraíso seriam aqueles onde o corpo desfruta do deleite 

do eterno aqui e agora, alimentado, integrado e potencializado pelo ambiente de 

tal maneira que as fronteiras que delimitam corpo e ambiente se desfazem 

gerando um estado de unidade entre o espaço infinito e o tempo eterno em vida. 

Neste sentido não há separação entre corpo e ambiente, não existem indivíduo, 

não existem escalas do tempo em passado, presente e futuro, mas sim um todo 

que se manifesta em unidade no sempre presente. Assim é no Paraíso mítico 

edênico, no "Paraíso Uterino" e no "Paraíso das Árvores" sendo todos estes alguns 

do lugares de origem do corpo humano em distintos contextos.  

No ambiente uterino a ondulação primordial dos astros e dos microcorpos 

se fez espiralada e de forma esférica sensorial comunicativa desde as primeiras 

                                                        
47 STERN, 1989.  
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movimentações que antecederam a cena da fecundação protagonizada pelas 

células germinativas até o epílogo da gestação construindo para o feto um estado 

de deleite paradisíaco. O Paraíso das Árvores surge no momento em que nós 

enquanto ainda primatas desfrutávamos do prazer de voar em saltos nos galhos 

das copas em reinávamos diante da maestria dos movimentos ondulatórios 

espiralados de nossos corpos. No paraíso edênico o humano viveu os prazeres dos 

Jardins do Éden no momento em que foi criado e neste lugar permaneceu dilatado 

nas esfericidades do espaço e tempo da criação do eterno prazer e êxtase divino 

em abundância.  

 

1.4.1. O Paraíso Edênico  

...diante de todos os astros, Deus criou então o humano num espaço abundante de 

alimentos e espécies de todas as hostes:48 “O Jardim do Éden”.49 Fez brotar do solo do 

Éden “toda árvore desejável para vista e boa para comida”,50 gerando a fartura de 

alimentos para os seres de todas as espécies. No centro do jardim colocou a “Árvore da 

Vida” e “Árvore do Conhecimento do bem e do mal” regadas pela boa água de uma 

nascente que se repartia em quatro rios.51 

Na configuração das paisagens do “Jardim do Éden”, no Antigo Testamento, 

Gênesis 1 e 2, tem-se um ambiente natural, rico em fauna e flora, de grande diversidade 

de espécies e abundância de alimentos. Nesta diversidade uma multiplicidade de formas, 

cores, texturas, densidades, aromas, sons e paladares. Um verdadeiro banquete aos 

estímulos de todos os sentidos, que assim compreendido pode nos auxiliar a 

compreender as significações do termo paraíso em sua origem etimológica enquanto 

“Jardim do Éden”. 

O termo “Jardim do Éden” aparece no hebraico Gan Beeden. Gan, jardim, 

pomar, e Beeden “no Éden”. O termo Éden significa, entre outras coisas, delícias, 

prazer, deleite. Ou ainda pela raiz hebraica da palavra ֵעֶדן (‘dn I, deleitar-se, 

deliciar-se, festejar, viver com regalias). Assim poderíamos traduzir “Jardim no 

Prazer”, “no deleite”, “na delícia”, “na festa”, “no viver com regalias”. Na 

Septuaginta transliterada, Gan Eden é traduzido por paradeisos tryphés, “jardim 

                                                        
48 Gn II, 1. 
49 Gn II, 8. 
50 Gn II, 9. 
51 Gn II, 10-14. 
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dos prazeres”.52 Em Eclesiásticos 40.27 aparece como “paradeisos eulogias”, que 

quer dizer “jardim frutífero”.53 Para a tradução grega, a ideia de jardim se associa 

a pardés (parque, floresta), dos jardins persas, e a partir dele paradeisos, Paraíso. 

Em latim, Paradisum voluptatis, traduzido que literalmente poderia ser lido como 

Jardim das Volúpias, porém comumente traduzido como “Jardim dos Prazeres” ou 

“Jardim do Éden”.  

Pelo breve estudo etimológico, é possível apontar a presença da mitologia 

paradisíaca nas culturas provindas do latim, grego, persa e hebreu. 

 

(...) a maioria dos estudiosos modernos de crítica a bíblica 
tende a ver a história do Éden como um composto de textos 
escritos ou compilados por sacerdotes israelitas entre os 
séculos IX e IV a.C., histórias que por sua vez, derivam de mitos 
mesopotâmicos anteriores ou haviam sido inspirados por eles 
(HEINBERG, 1991, p. 49).54 

 

Ainda com rastros que marcam sua origem na cultura mesopotâmica, a 

ideia de Paraíso enquanto “lugar original de perfeição da criação do mundo e do 

homem” pode ser observada em distintos povos e culturas de todo o mundo. 

Essencialmente pode-se dizer que o termo carrega em si a representação de uma 

“feliz condição da humanidade”, que para algumas culturas foi perdida no tempo, 

mas que ainda se pode retomar num cenário de salvação.55  

De uma forma elementar e etimológica, através de suas variantes (Jardim 

do Éden, dos Prazer, Volúpias, Delícias), antes mesmo de fazer parte da mitologia 

e cenografia cristã desenhada na Bíblia, o termo (Paraíso) refere-se a um ambiente 

de perfeição em abundância, deleite, prazer eterno sensorial para os corpos em 

conexão com sua ambiência. Esta seria uma possível grafia do ambiente 

Paradisíaco do qual o Homem teria sido criado. 

 

  

                                                        
52 TENNEY, 2008, p. 333. 
53 Idem, p. 9. 
54 Edição revista, 1995; edição britânica, 1990; edição em português, 1991. 
55 TENNEY, 2008, p. 332. 
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1.4.2. O Paraíso Uterino e o Encantamento do Mundo 

Dado o vínculo, a conexão estabelecida entre o feto e o corpo da mãe, em 

ambiente uterino, através dos órgãos protetores, cordão umbilical, líquido 

amniótico e placenta, e ainda por meio da conexão sensorial estabelecida através 

dos cinco sentidos, temos, como foi até aqui descrito, um vínculo comunicativo 

que conecta desde os centros dos corpos às suas movimentações periféricas 

sensíveis esféricas circulares. Poderíamos então associar este estado de 

integração profunda entre o bebê e o meio que o nutre, protege e alimenta em 

abundância a um estado paradisíaco, de satisfação e completude dos sentidos e 

afetos, construído em ambiente uterino. Cria-se então a ideia de um Paraíso 

Uterino que também pode ser visto no “Si-mesmo” junguiano ou sob a perspectiva 

do “Encantamento do Mundo” de Cyrulnik.  

A ideia surge através da completude atemporal e aespacial eterna de 

integração entre a condição fetal uterina humana e o corpo na mãe, onde é 

alimentado pela árvore que lhe traz a boa em abundância, a “Árvore da Vida” no 

Éden, que lhe traz as multiplicidades sensórias de deleite em todos os sentidos, 

desfrutando assim da “feliz condição humana” de viver em um ambiente que o 

proteja e cuida com voluptuosas regalias onde fora criado originalmente. Neste 

momento o “Um” é o “Todo” e o “Todo” é o “Um”. Neste estado estaria então o 

equilíbrio, a harmonia e a perfeição. É claro que aqui se fala ainda de uma forma 

romântica, idealizada e primordial. Sabe que da mesma forma o feto pode 

experienciar desprazeres e até mesmo infernos em condição uterina. Trataremos 

disso a seguir. No entanto, no momento, o que é importante entender é a 

expressão ontogênica do mito sendo manifesta no ambiente de origem de todo 

humano.  

Para alguns a ontogênese humana, o estado embrionário e fetal uterino 

pode ser colocado como um ponto inicial do corpo humano. Para psicólogos pré-

natais todo e qualquer acontecimento ocorrido neste período será gravado em 

nossa memória, construindo nossos psiquismos, determinando pontos marcantes 

da nossa personalidade e, desta forma, o modo como nos relacionamos com o 

mundo. Pensar o corpo a partir de sua vida embrionária é entender o corpo a 

partir de seus modos primários de relação com o mundo. 
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(...) é minha convicção de que tudo que ocorre com o ser, desde os 

primórdios de sua existência biológica – portanto, desde que o óvulo 

por um lado e espermatozoide por outro – tem registro, e que este 

registro, feito por meio de uma memória celular, está guardado nos 

nossos arquivos de memória, uma espécie de banco de dados 

inconsciente (WILHEIM, 2003, p. 25). 

 

 A convicção da psicóloga pré-natal Joanna Wilheim é também comprovada 

por uma série de pesquisas na área da neurociência que estudam a relação entre 

mãe e feto em condição uterina.56 Tais pesquisas comprovam que fetos 

estimulados sensorialmente durante a gestação apresentam as memórias 

sensoriais de tais estímulos após o parto, conseguindo recordar-se de aromas e de 

paladares do líquido amniótico; reconhecer a sonoridade da voz da mãe, do pai e 

outros estímulos sonoros e musicais; distinguir sensorialmente o corpo da mãe do 

de outras mães; entre outros experimentos.57 No campo da etologia e psiquiatria 

o mesmo pode ser observado em estudos e pesquisa de Boris Cyrulnik quando 

coloca que é na vida intrauterina que se constituem as “premissas biológicas da 

vida psíquica”.58  

Segundo Cyrulnik, umas dessas principais premissas, senão a principal 

premissa biológica humana estaria justamente neste estado paradisíaco uterino 

de total integração do feto com a mãe, ao qual ela dá o nome de “Encanamento do 

Mundo”. Esta marca seria de tal ordem tão profunda que, ao perder este estado, 

depois no nascimento, passaríamos o resto de nossas vidas humanas tentando 

resgatá-la em estados de enfeitiçamento para com o outro. Diante do outro 

buscamos nos conectar, estar com o outro para ser o que fomos integrados nos 

primórdios do arcaico embrionário. É o que Cyrulnik chama de “Estar com para 

Ser”.  

Fomos então marcados pela comunicação esférica circular de nossos 

corpos em ambiente uterino. É através dela que buscamos o vínculo para sermos 

nós mesmos e nos reconhecermos na completude do todo que nos cerca. Podemos 

ainda, da mesma forma, notar a esfericidade do corpo espiralado também na Copa 

das Árvores, onde, segundo Baitello, também vivíamos em condição paradisíaca.  

                                                        
56 BUSNEL, 2002.  
57 Idem, p. 13-30.  
58 CYRULNIK, 1995, p. 55.  
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1.4.3. O Paraíso dos Macacos e o Universo Esférico Circular 

 

(...) num passado não muito distante, quando ainda vivíamos enquanto 

primatas, habitávamos o Paraíso. E o Paraíso estava nas copas das 

árvores. Qualquer animal que ali oferecesse perigo às nossas vidas, 

certamente não estaria apto a nos acompanhar nas fugas feitas em saltos. 

Ali éramos como deuses, senhores de si e de toda natureza (BAITELLO, 

2008). 

Executados de galho em galho, diante de uma incrível agilidade corporal, 

os saltos eram como voos que contavam com os grandes impulsos e as estripulias 

das pernas, braços e tronco em pleno ar.  Qualquer que fosse o sentido do impulso 

dado, o corpo estaria pronto para responder com um tronco livre para angular em 

infinitas possibilidades de eixos e desenhos de giros, em cambalhotas. Com os 

saltos, em cambalhotas, as extremidades eram como asas que serviam para 

estabilizar os voos e assegurar uma aterrissagem tranquila nos galhos. A força e a 

precisão das garras das mãos, pés e, é claro, do nosso maior trunfo: a cauda, era 

fundamental e determinante para se agarrar a qualquer tronco ou galho que 

surgisse no meio do caminho e assegurar o equilíbrio e a estabilidade do corpo. 

Tínhamos um corpo integral, completamente integrado em suas partes, agindo 

com maestria e perfeição de um movimento que por fim poderia ser visto como 

uma dança em plenos saltos e maestrias espiraladas de galho em galho.  

Além da integridade corpórea, vivíamos também a condição de estarmos 

completamente integrados com o todo que nos cercava. Os galhos eram como 

extensões do corpo que também nos impulsionavam os saltos e amorteciam as 

quedas. Neles também se encontravam a fartura e abundância de alimentos 

distribuídos em meio às folhagens que formavam uma segunda esfera corporal 

protetora: as copas das árvores. O Sol, o céu, as nuvens e as estrelas eram como 

nuances do nosso espírito esférico que saltava de galho em galho. Se no paraíso 

edênico o divino e o humano eram espelhados em imagem e semelhança, na copa 

das árvores o cosmo e as árvores eram expansões dos nossos corpos ávidos de 

circularidades à semelhança da grande dança do Universo.    
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Se o corpo integral, integrado ao meio, oferecia a maestria do gesto em voos 

de dança, as possibilidades motoras de articulação e posicionamento em 

diferentes eixos nos revelavam um mundo bastante singular. Segundo Baitello, 

munidos das nossas cinco garras (mãos, pés e cauda) desenhávamos um mundo 

esférico, diante da possibilidade de nossos giros, que nos mostrava uma percepção 

esférica de mundo. Ficávamos pendurados de cabeça para baixo, presos pela 

calda, girávamos 360° em torno deste eixo, como as mãos nos pendurávamos, 

balançávamos, girávamos e já nos agarrávamos como os pés, saltávamos em giro 

e ali já estavam infinitas angulações de eixos móveis construindo uma percepção 

esférica de mundo. Assim a nossa possibilidade motora corporal construía uma 

percepção esférica de mundo e o mundo se organizava de forma esférica diante 

dos sentidos.  

A ponta da cauda nos invertia a lógica do verso em infinitos inversos de 

ponta cabeça e dava aos olhos o poder de enxergar na nuca, diante da 

possibilidade dos giros, e que juntamente com as outras quatro agarras e mil eixos, 

oferecia ao corpo a percepção de um mundo não só esférico, mas também 

espiralado e circular em seus 360°. O que dizer de um corpo que enxerga nas 

costas? O que dizer de um corpo espiralado que tem os pés ancorados na Lua, livre 

para voar em círculos e saltar como quem dança em pleno voo? Para este corpo, 

existiria uma parte de maior importância? A altivez da cabeça ou a extrema 

sensibilidade da ponta da cauda?  

Senhoras e senhores, ali estávamos diante de um corpo sem hierarquias, 

vivendo a plenitude de sua potencialidade física, articular, motora, sem travas, 

medos, amarras, repressões, desfrutando do sabor dos voos e dos gritos, em que 

o mundo se organizava em bolhas construídas a partir de múltiplos eixos e seus 

movimentos esféricos, espiralados em círculos de 360°. Este é o nosso berço. Este 

é nosso lugar de origem. Este é o corpo filogenético arcaico do nosso profundo 

“Eu”. Um Eu Arcaico desfrutando em vida do enfeitiçamento de ser um integrado 

com o meio que o cerca e o impulsiona à amplitude esférica de suas articulações e 

compreensão de mundo esférico e circular assim como em nosso Paraíso Uterino.  
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No nosso “Eu Profundo”, que também poderia dizer, no nosso “Eu Primata” 

ou ainda, no nosso “Eu Arcaico”, no profundo de “nós mesmos”, temos um corpo 

livre em suas articulações e potencialidades motoras, livre para saltar, apto aos 

giros durante os voos espiralados, sem hierarquias, em que a cabeça tem a mesma 

importância que a cauda, completamente integrado em si e integrado ao todo que 

nos alimenta e nos potencializa os saltos. Essa potencialidade motora é que nos 

faz ver o mundo ao avesso e desconstruir os rígidos parâmetros que nos governam 

e nos aprisionam em nós mesmos. É essa potencialidade motora que nos 

apresenta um mundo em que a comunicação não é dada em sinais fragmentados 

de códigos Morse transfigurados em pixel, mas em bolhas, em esfericidades de 

vínculos sensíveis que nos apresentam uma forma de comunicação esférica, 

circular e espiralada. Apesar disso, caímos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

FRAGMENTAÇÃO CORPORAL NO PROCESSO CIVILIZATÓRIO 
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2.1. O Universo das Quedas 

Neste subcapítulo, pretende-se correlacionar os universos esféricos e 

circulares apresentados nos subcapítulos anteriores paralelamente aos universos 

míticos, ontogenéticos e filogenéticos de suas quedas. A princípio, em todas elas 

gerou-se no humano um estado de extrema carência, um saudosismo, uma 

necessidade e esperança de um dia voltar a habitar o estado de completude do 

corpo no tempo, no espaço, no ambiente.  

 

2.1.1. A Queda dos Macacos e os Destroços da Queda 
 
 

Apesar da potencialidade esférica dos sentidos e das habilidades motoras 

alimentadas pelo ambiente paradisíaco que nos circulava na copa das árvores... 

caímos. Por mudanças climáticas, as copas tornaram-se rarefeitas. “Fomos 

obrigados a descer e com isso sofremos a queda”.60 Deixamos de habitar as alturas 

para aprisionar nossos pés na terra e passar conviver com os nossos maiores 

medos e os nossos maiores inimigos, os animais rastejantes, os felinos, o 

desconhecido “outro”, que no chão poderia ser mais ágil e nos impedir a fuga. Se 

na copa das árvores estava o paraíso, no chão nos encontrávamos no inferno. “E 

foi então o inferno que passamos a habitar”,61 tornamo-nos um estranho no novo 

ninho. Sofremos “a queda” e perdemos nosso lugar de origem. O ambiente que 

antes nos impulsionava o salto, nos amortecia os voos, nos alimentava e assim nos 

potencializava, agora se tornara hostil, ameaçador, amedrontador.  

Após a queda, o corpo se pôs em pé e sofreu a ameaça do chão. Sentindo 

ainda as dores do corte, da castração do que antes lhe potencializava, ele se pôs 

em pé e não se reconheceu em seu novo ambiente, pois sabia que seu lugar de 

origem era de acolhimento e afeto, e não de medo e vulnerabilidade. Este pode ter 

sido o momento no qual ocorreu o corte primordial que separou o corpo do 

ambiente assim como no nascimento diante dos cortes dos partos cesáreas ou 

ainda como em nossa origem mítica quando caímos do Paraíso e fomos jogados na 

                                                        
60 BAITELLO, 2012, p. 19. 
61 BAITELLO, 2012, p. 20. 
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Terra para pegar pelo pecado cometido com um corpo de dor que também não se 

reconhece na terra que habita.  

Ao descrever tal cena, cenário hipotético e seus personagens, condensados 

poética e metaforicamente a partir de conhecimentos científicos, monta-se um 

quadro que em sua realidade de tempo só poderia ter sido observada no decorrer 

de alguns milhões de anos. O primeiro personagem, que se refere ao vivente na 

copa das árvores, poderia ter uma idade aproximada de 49 milhões de anos, dada 

sua condição primata arborícola. No entanto, se levarmos em consideração a idade 

de sua condição primata, remonta-se a seu nascimento na era dos Cretáceos, e 

suas “primaveras” sobem para 80 milhões de anos (WULF, 2014, p. 62).  

O Fosso (ou mina) de Messel, perto de Darmstadt (Alemanha), 
produziu provas relativas a primatas com 49 milhões de anos de idade. 
Esses primatas eram arborícolas, bons escaladores e inicialmente 
muito pequenos. Seus pés e mãos estavam adaptados para agarrar-se 
a troncos e subir. Provavelmente possuíam boa visão e um cérebro 
relativamente grande. Eram onívoros e se alimentavam de insetos e 
frutas, o que os tornava parecidos com os prossímios mais recentes 
(WULF, 2014, p. 64). 

 Se levados em consideração os primeiros primatas antropoides, marca-se 

uma idade aproximada de 36 a 23 milhões de anos. Ao tratar dos Ardipithecus 

ramus e dos Australopitecíneos, que, segundo Wulf, marcam o “estágio inicial do 

movimento de escalada bípede”, temos a idade de 5 a 4 milhões de anos. Um 

exemplo clássico deste gênero é o espécime de 3,6 milhões de anos chamado Lucy, 

encontrado em 1974 em Hadar, Etiópia, com 1,20m de altura e peso estimado de 

30 a 50 kg.  

Com o resultado do resfriamento do clima e da crescente aridez, há 2,5 
milhões de anos, os habitats dos seres viventes de deslocaram para as 
margens de rios e lagos. A pressão seletiva, que encorajou o 
desenvolvimento de hominídeos com molares maiores, e assim mais 
fortes, teria levado a uma passagem filogenética do Australopithecus 
afarensis aos robustos Australopitecíneos (Paranthropus) e a classe 
Homo (WULF, 2014, p. 64). 

 

 Temos, diante do que coloca Wulf, as mudanças climáticas se colocando de 

fato como fatores decisivos da queda filogenética primata do alto das árvores para 

as margens dos rios. Neste processo viu-se um período de transformação que pode 

datar o início da condição primata aos primeiros registros da condição Homo. Com 
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idade aceita pela paleontologia de aproximados 1,8 a 2,5 milhões de anos para o 

Homo rudolfensis, 1,5 a 2,1 para o Homo habilis, 1,5 a 2 para o Homo erectus e 

somente 700 mil anos para o Homo sapiens.63 Na cena descrita no início deste 

subcapítulo, falamos de um tempo de queda e levante que teria ocorrido então em 

aproximados 48 milhões de anos para que do “prossímios” arborícolas 

chegássemos ao sapiens no final do quadro. 

 Segundo Wulf, neste cenário constata-se uma ruptura com a dependência 

do ambiente imediato, pelo desenvolvimento de ferramentas64. Dada a 

necessidade de adaptação ao ambiente imediato que deixava de oferecer os ovos, 

os insetos e as frutas das copas das árvores e exigia um maior labor para conquista 

de alimentos, entre o corpo e a natureza colocou-se a técnica. Tal técnica de 

desenvolvimento de ferramentas verificada já no Homo rudolfensis65 apresentou-

se como uma estratégia para superar o buraco que se pôs entre as copas das 

árvores e o solo. No chão a caça oferecia uma ambiência em que alimento e morte 

parecem ter andado lado a lado. Conseguir o alimento e ser abatido pela caça 

chegando à própria morte parecem ser duas possibilidades de vida.   

 Assim, o corpo que antes era alimentado, nutrido e potencializado de modo 

esférico e circular pela copa das árvores parece agora ameaçado pelo ambiente 

que o cerca. Neste sentido, passamos a viver junto com os maiores inimigos, assim 

como coloca Baitello. O espaço afetivo do paraíso arbóreo agora é preenchido pela 

hostilidade do chão. Se na árvore estava o paraíso, no chão passamos a viver no 

inferno.     

Com a separação entre corpo e o ambiente dado pela técnica, as estripulias 

esféricas das copas das árvores agora se colocam em pé e assumem um único eixo 

fixo horizontal. Os pés, que antes flutuavam no ar, agora assumem o chão como 

ponto fixo, e a coluna, antes rica em movimentos ondulatórios, é forçada a se 

manter ereta em ponto fixo vertical, em constante estado de atenção e alerta 

diante da hostilidade do solo.  

                                                        
63  WULF, 2014, p. 50. 
64  WULF, 2014, p. 66. 
65  WULF, 2014, p. 66. 
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Segundo Eliade, ao se colocar em pé, o homem marca o ponto de ruptura 

entre sua condição primata e seu processo de hominização,66 reorganizando o 

espaço ao seu redor.  A partir deste único eixo vertical da coluna, que antes era 

múltiplo e infinito de possibilidades, o mundo esférico circular da copa das 

árvores foi então esquartejado em alto e baixo, frente e atrás, direita e esquerda.67 

O que era esférico, desenhado por linhas circulares e espiraladas da nossa 

habilidade de movimentos em salto nas copas das árvores, agora se monta num 

estéreo esqueleto formado pelo cruzamento de linhas retas: “X, Y e Z”. Surge um 

novo sentido de orientação espacial e com ele uma nova forma de vida. 

Segunda Baitello,68 com a ameaça do chão, para não nos tornarmos presa 

fácil e ainda com o espírito inquieto e curioso de primata, fomos obrigados a 

caminhar. Caminhando surgiram os caminhos, percursos, linhas desenhadas por 

passos consecutivos um após o outro. À frente se pôs uma linha à qual demos o 

nome de “horizonte”, para onde caminhamos buscando a segurança de, quem sabe 

um dia, reencontrar a fortuna e acolhimento de algo que nos lembre a copa das 

árvores. Passo a passo projetamos a ideia de que se mantivermos o fluxo do 

caminhar, em algum momento alcançaremos então a linha do sonhado horizonte 

distante, que se mostra tranquilo e seguro. “Com isso criamos a noção de futuro”, 

diz Baitello, e completa: Ao nos deslocarmos, deixamos nossas pegadas, e ao 

olharmos para trás, tomamos consciência do percurso percorrido, do 

deslocamento no espaço, e nos recordamos dos momentos em que outrora 

habitávamos a copa das árvores num espaço já distante. Surge então a noção do 

passado.69  

Diante disso, pode-se dizer, a partir de Baitello e Eliade, que ao se colocar 

em pé, ou seja, ao superar sua condição primata, o corpo se viu castrado do 

ambiente de origem que antes o protegia, alimentava, potencializava e lhe dava 

libido para voar e saltar. Diante do novo ambiente, procurando um novo sentido 

de orientação, ele esquartejou o espaço na rigidez dos eixos “X, Y, e Z”. Ao 

                                                        
66 Segundo Eliade, este é o momento que marca a separação entre nossa condição primata e nossa 
caminhada diante da hominização.  
67 ELIADE, 2010, p. 17. 
68 BAITELLO, 2012, p. 20. 
69 BAITELLO, 2008. 
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caminhar, o tempo eterno atemporal foi destroçado em três principais peças 

chamadas: presente, passado e futuro. Se antes tínhamos um corpo que se 

alimentava e era impulsionado pelo ambiente, agora temos um ambiente que nos 

amedronta e nos assola. Se antes tínhamos a potencialidade motora construindo 

uma percepção de mundo esférico espiralado, agora é a prisão dos pés na terra e 

rigidez da coluna que esquarteja o espaço no cruzamento de três principais linhas. 

Se antes o deslocamento nos fazia deliciar o voo, agora ele destroça o tempo e nos 

apresenta as noções de presente, passado e futuro.  

Assim nos levantamos diariamente durante milênios para caminhar e 

construir o mundo. Assim parece ter caminhado a humanidade frente à 

construção e aos avanços do processo civilizatório, com um corpo castrado, 

esquartejado e destroçado na sua compreensão de si, do todo, do tempo e do 

espaço.  Foi então com o corpo ambientalmente castrado, o espaço esquartejado e 

o tempo destroçado que nós, usufruindo da condição erectus, caminhamos 

bravamente para dar início à construção de um novo mundo rumo ao sapiens-

demens, mas que se acredita sapiens sapiens.  

 

2.1.2.  A Queda do Embrião e a Carência de Afetos  

 

Fomos então criados num ambiente paradisíaco morno e acolhedor que 

nos fazia massagens e carícias através da voz e da movimentação de nossas mães, 

submersos num meio aquático gelatinoso, aromático e saboroso que nos 

impulsionava e nos estimulava a nos movimentar em todas as direções como um 

“cosmonauta vivendo num espaço uterino”. O “Encantamento do Mundo” vivido 

no “Paraíso Uterino” pelo bebê nesse estado de plenitude e conexão intrínseca 

com o “corpo morno e abrangente da mãe” durante a gestação teria então nos 

gerado uma marca tão profunda que, ao nascer e perder estes vínculos, 

passaríamos o resto das nossas vidas tentando resgatá-los.  

Ao chegar ao nono mês de gestação, o ambiente abrangente se torna 

apertado e limitado. Neste momento, segundo experimentos realizados em bebês 

ainda em estado uterino, é possível observar que os bebês já demonstram sinais 
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de descompassos ao ritmo da mãe e por vezes chegam a impor seus ritmos ao 

ambiente que os cerca, como se reivindicassem mais calma, por exemplo, ou se 

demonstrassem descontentes aos estímulos vindos de fora. Acredita-se então que 

este seria um primeiro momento de manifestação do sentido de propriocepção 

humana, dentro do contexto ontogenético, que estimula, por fim, a ação de sair, 

nascer. Temos, da mesma forma que no estado paradisíaco das árvores, no 

contexto filogenético humana, o corpo tomando consciência de si e se separando 

do ambiente que o cerca.  

Depois do nascimento, o simples fato de viver num mundo aéreo 
alterou a forma dos estímulos: a luz tornou-se mais viva, o ar mais frio 
e os choques mais duros. Porém, estamos a esquecer de falar numa 
perturbação vital: a secura! Após nove meses de universo aquático, 
morno e protetor, em redor do seu corpo, mas também na boca e no 
nariz, houve, subitamente, que secar! Teve frio, teve sede e estas duas 
privações iniciais tornaram-no sensível à trepidez dos braços que o 
envolviam e à umidade do mamilo que lhe apresentavam. Soube 
prendê-lo na boca e representar o inverossímil argumento 
comportamental da primeira mamada, porque se treinara muito antes 
de nascer, quando a mãe, ao falar, o convidara a explorar com a boca e 
as mãos tudo o que flutuava. A partir dos primeiros minutos após o 
nascimento, foi uma carência, uma perda de calor e de umidade 
nutritiva que o tornou ávido de encantamento (CYRULNIK, 1999, p. 
16). 

 

Ao nascer dá-se a queda, pois se perde a condição paradisíaca uterina do 

“encantamento do mundo”. O que leva a boca ao mamilo não seria a fome, ou seja, 

o desejo de uma nutrição calórica material através do leite materno enquanto 

ainda colostro, mas sim um instinto básico de sobrevivência que impulsiona a 

sanar uma nutrição sensível afetiva, dado o estado de carência, retomando os 

vínculos como o corpo da mãe morno e acolhedor, que outrora se manifestava 

enquanto “Paraíso Uterino”. Assim nos tornamos “ávidos de encantamento” no 

mundo que acaba de chegar.  

Esta primeira mecânica de relação afetiva, comunicativa, do corpo com o 

meio, seria uma matriz primordial que passamos o resto de nossa condição 

humana tentando resgatar. O que se apresenta então é um ciclo composto por 

carência, dada pela hostilidade do mundo aéreo, frio e seco, que gera o desejo do 

vínculo, do acolhimento pelo corpo morno da mãe onde se dá a saciedade afetiva. 

Logo que se sacia o vínculo, os corpos se separam, pois agora são dois, 
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diferentemente da condição uterina, em que um estava contido dentro do outro, o 

que leva a uma nova separação, que gera uma nova demanda de vínculo.  

Vale lembrar, como foi dito aqui, que a mecânica estabelecida entre 

hostilidade do meio, corpo e instinto de sobrevivência já está impressa desde a 

condição do espermatozoide em ambiente vaginal, assim como desde os primeiros 

momentos da fecundação, durante toda fase germinativa, antes mesmo de nossa 

condição embrionária.  

(...) a bagagem genética do óvulo que era da mãe foi acrescida da 
bagagem genética do espermatozoides que era do pai. A nova 
composição genética contém a mistura dos dois, constituindo, 
portanto, uma bagagem genética diferente da ovular original, que 
chama contra si os anticorpos defensores do organismo materno 
(WILHEIM, 2003, p. 27). 

 

 Tão logo se fundem os núcleos em uma amálgama cromossômica, este novo 

núcleo se configura como um corpo estranho dentro do corpo da mãe. Isso faz com 

que se torne vulnerável aos ataques de seu sistema imunológico do meio que 

habita. Enquanto o meio ataca, através do sistema imunológico da mãe, a 

superfície do óvulo resiste fazendo trocas químicas que buscam neutralizar os 

efeitos e proteger o núcleo. 

Contam-nos os imuno-embriologistas que neste instante se produz 
uma espécie de pacto de não-agressão no nível celular: o blastocisto 
produz um muco cuja propriedades químicas visam neutralizar o 
efeito provocado pelos seus antígenos sobre a mucosa do útero, que 
de outra forma responde com irritação agressiva, visando sua 
destruição e consequente eliminação. Com frequência, porém, tal 
pacto não se realiza. Instala-se então uma guerra: o concepto, 
movido pelo seu instinto de vida, trava uma verdadeira batalha para 
sobreviver, enquanto, do outro lado, o organismo materno – movido 
por sua vez pelo instinto de vida – defende-se do “invasor-agressor”. 
Também desta experiência, de nidação ou implante, ficarão registros 
significativos na nossa matriz básica, seja do sentimento de adoção, 
de aceitação e acolhida, seja do sentimento de rechaço ou rejeição 
(WILHEIM, 2003, p. 30). 

 

Enraizado na mucosa da parede uterina, o blastocisto inicia uma troca 

constante com o útero, impulsionada pelos instintos de sobrevivência que se 

estabelecem entre eles. Mesmo diante das ofensivas do sistema imunológico da 

mãe e defensivas do blastocisto, todas as trocas irão prever proteção entre as 

partes, nutrição e desenvolvimento. Segundo Wilheim, no ato da fecundação, 
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temos o “imprint” primordial do sentimento de rejeição, dado pelo ataque do meio 

uterino ao pré-embrião, e da mesma forma tem-se na “nidação” do blastocisto a 

matriz básica do sentimento de adoção, de aceitação e acolhimento paralelamente 

ao “sentimento de rechaço ou rejeição”.71 Neste sentido, a psicóloga pré-natal 

acredita que os sentimos de afeto, rejeição e instinto de sobrevivência poderiam 

ser dentro de nossa ontologia, os sentimentos mais básicos e primordiais do 

psiquismo humano. Da mesma forma que Cyrulnik, a psicóloga pré-natal, frente 

aos imunoembriologistas, também acredita que passaríamos então o resto de 

nossas vidas negociando entre os estados de rejeição, carência, acolhimento e 

instinto de sobrevivência.  

Para Cyrulnik, a ideia de uma carência primordial, que nos acompanha por 

toda a vida, seria um dos componentes estruturantes de uma “força oculta que nos 

governa”72 e nos gera uma “biologia do ‘estar-com para ser’”. Esta “biologia” 

regeria então todos os atos e formas de nos relacionarmos com os outros e com o 

mundo. Segundo o etólogo, o conceito diz respeito à evolução das espécies, pois 

todos “os animais são enfeitiçados quando percebem a sensorialidade de um 

outro, o odor, a cor, a postura, que os governa servindo-se dos cinco sentidos”.73 O 

enfeitiçamento seria então responsável por instintos básicos de sobrevivência 

animal, que garantem a continuidade das espécies, como consciência de si frente 

ao outro, alimentação e acasalamento. Daí surge a necessidade de “estar-com... 

para ser”, pois, segundo ele, para sermos nós mesmos, só poderíamos ser com os 

outros, e todos os nossos sofrimentos viriam daí e seriam bem piores se 

estivéssemos sós, sem ambiente. “Estar só, não é ser”.74 Aqui o “estar só” e o “não 

ser” é pensado a partir da ontogênese humana, pois nascemos de um outro e 

dependemos de um outro para nos nutrir e sobreviver mesmo que este outro seja 

um ambiente e não um humano. Para Cyrulnik o “estar-com” é transmitido pela 

sensorialidade do mundo.  

Segundo Dieter Wyss, especialista em psicopatologia e psicologia 

antropológica, o sentimento de carência nos leva à necessidade de nos vincular e 

                                                        
71 WILHEIM, 2003, p. 28. 
72 CYRULNIK, 1999, p. 7.   
73 CYRULNIK, 1999, p. 8. 
74 CYRULNIK, 1999, p. 7. 



56 
 

encontrar uma satisfação. Satisfeitos, surge uma nova carência e uma necessidade 

de um novo estado de satisfação, que gera um ciclo. Este ciclo seria, segundo Wiss, 

o mecanismo que nos move a agir, a nos relacionar e a nos comunicar com o 

mundo e que, além disso, seria primordialmente a nossa matriz de compreensão 

e assimilação dos ciclos do tempo dentro de nossa ontogenia.  

Pode-se dizer, a partir do que que propõem Cyrulnik, Wiss e Wilheim, em 

contextos dados pela ontogênese humana, em níveis arcaicos celulares, psíquicos, 

etnológicos e antropológicos que sim, sofremos a queda. Para ter compreensão e 

desenvolvimento de si, houve uma separação com meio que gerou um instinto de 

sobrevivência que nos leva a querer retomar o “Paraíso Uterino” durante toda 

nossa vida. Por fim, o que move é o desejo de se reintegrar, reencontrar o paraíso 

farto, morno e acolhedor, assim como o primata buscou reencontrar novas copas 

de árvore nas linhas do horizonte posicionada no projeto futuro a sua frente.  

 

 

2.1.3. A Queda do Éden e o Martírio na Terra 

 

Para compreender um mito, é necessário desvendar o simbolismo 

metafórico de suas poesias, pois analisar somente a literalidade de sua prosa não 

alcança a raiz de suas entranhas físicas, orgânicas e culturais. Segundo Campbell, 

este é um erro comum do homem ocidental contemporâneo que perdeu o poder 

de seus símbolos.75 Um mito nunca é tão somente uma narrativa histórica de um 

passado distante. O mito é um modus operandi humano, intrínseco nos órgãos, que 

se desdobra em formas de ordenar e governar o mundo dentro das culturas. 

Para Mircea Eliade, o mito nasce da crença. A crença, por sua vez, nasce da 

experiência sensorial de um corpo no espaço. Ao vivenciar o espaço, o corpo dá a 

ele um significado. Com este significado explica o mundo, a si e a própria vida. 

Assim nascem os mitos, da experiência direta de um corpo no espaço tentando 

explicar o mundo e sua condição de vida. No entanto, para que um mito se 

perpetue, é necessário que ele se manifeste não somente em um, mas em vários 

                                                        
75  CAMPBELL; MOYERS, 2012. 
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corpos, que também o confiram um real significado de existência, no mundo do 

decorrer das épocas. Ao se manifestar em vários corpos, o mito passa a significar 

não só a imagem sensível de um corpo, ou corpos, como também de uma cultura 

que o atualiza e o representa. Assim o mito narra a história individual de um corpo, 

de uma sociedade e de uma cultura no decorrer do tempo e do espaço.  

Para os ocidentais, fortemente influenciados pela cultura cristã, o mito que 

marcar a gênesis do mundo e do homem parte da crença do humano criado por 

Deus a partir do barro,76 no Paraíso edênico, à sua imagem e semelhança. “E 

formou o Senhor Deus o homem do barro, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da 

vida; e o homem tornou-se alma vivente” (Gênesis 2:7). Da mesma forma que o 

sopro de Zéfiro animou as vestes e os cabelos da deusa Vênus no quadro de 

Botticelli, gerando na forma a sensação de vida em intensidade, e ainda, como na 

mitologia cabalista em que o sopro Aleph teria também gerado a ondulação de 

onde nasceu o raio, e a serpente enquanto energia primordial da Vida em toda 

criação, aqui Deus também anima o humano feito do barro através do sopro 

trazendo alma vivente77 ao barro.  

A partir do ato de criação do homem, a partir deste mito, já é possível 

pontuar algumas questões a respeito da compreensão do corpo e humano 

enquanto criação divina. Nota-se que o humano é feito de duas partes, uma que 

vem do barro e outra que vem do sopro divino. Temos já neste ponto a expressão 

do humano dividido entre em corpo (terra) e alma (divindade). Sendo feito a 

imagem e semelhança de Deus, ele se torna enquanto “semelhante”, “aquele que 

não é”, mas que se assemelha.  Segundo Hans Belting, “imagem” é a presença de 

uma ausência,78 ou seja, na imagem existe uma ausência de uma corporeidade 

física. Se o significado de Belting se aplica à sentença cristã, pode-se dizer que, 

dentro desta cultura, sendo o homem foi feito “a imagem de Deus”, ele seria então 

uma presença de sua ausência de Deus na Terra.  

                                                        
76 “Da água e do pó da terra” em algumas traduções e somente do “pó da terra” em outras.  
Dentro da pesquisa, encontraram-se registros de Bíblias hebraicas em que aparece o ideograma 
que representa a palavra “com água” e em outras não.   
 em hebraico; ψυχὴν ζῶσαν – em grego; animam vivente – em latim; living soul – em – ְלֶנֶפׁש ַחיָּה 77
inglês.  
78 HANS, 2014.  
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Isso poderia explicar o vazio existencial, apontado por Campbell, do 

humano que se vê como um estrangeiro no mundo dada em sua condição mítica 

pós-queda dos Jardins do Éden. A conclusão pode parecer rápida, mas para 

Campbell o ato de “não ver Deus dentro de si”, assim como não se reconhecer ou 

reconhecê-lo na natureza, é uma marca cultural do homem norte-americano, que 

aparece justamente da ideia da ausência divina no próprio corpo, no ambiente e 

no espaço. Este seria então o motivo mitológico que faz do humano o maior 

elemento de devastação de dentro da cultura no meio ambiente. Segundo Wulf, o 

alcance e a velocidade da extinção em massa, de numerosas espécies, geradas a 

partir das ações humanas no planeta, já é de maior impacto do que toda as 

catástrofes naturais de extinção em massa de que se tem notícia na história da 

evolução das espécies.79   

Segundo Campbell, o fato se dá com o pecado original e a ideia da queda do 

humano na Terra que separa as dimensões de corpo, alma e ambiente. Em sua 

essência mítica, o homem edênico foi criado no Paraíso e viveu sua origem de 

forma integrada com Deus, que se manifestava no todo ao seu redor em 

abundância. Ali não existia diferença entre homem e Deus, e da mesma forma 

entre o homem e o todo. Todos eram a manifestação de Deus em criação e 

criaturas e iguais em tudo no todo. Todos formavam “um” com o “todo”, integrados 

e harmônicos perante as criações e a abundância divina. Não existia dualidades, 

polaridades. No Éden não existia diferença entre masculino e feminino, entre 

humano e animais, vegetais, minerais, formas celestes ou cósmicas. Ao comer o 

fruto proibido do conhecimento, Adão e Eva conheceram os opostos, tomaram 

consciência dos seus sexos, do macho e da fêmea, do bem e do mal, de Deus e do 

humano, da luz e da escuridão, do mundo da separação, das polaridades e de toda 

dualidade humana,80 diz Campbell. Ao separar Deus e o humano, o ser edênico 

criou um duplo, um outro, um reflexo, uma imagem fragmentada de sua natureza.   

Segundo Edgar Morin, ao se colocar em pé e se tornar bípede, no decorrer 

de milhares, talvez milhões de anos, o desenvolvimento do pequeno cérebro do 

macaco a chegar à ilustre massa encefálica do sapiens ofereceu ao humano a 

                                                        
79 WULF, 2014, p. 55. 
80 CAMPBELL; MOYERS, 2012. 
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possibilidade de desenvolver uma consciência objetiva e uma consciência 

subjetiva. Graças a elas, pudemos desenvolver, por exemplo, ferramentas e ao 

mesmo tempo oferecer a elas o poder do imaginário através de símbolos grafados 

em seus elementos materiais. Razão e imaginação. Realidade e imaginação, 

mágica, sonho, sombra, reflexo na água, imagem, duplo. Surge um ser dual que 

procura obter respostas no meio ambiente exterior, através do poder da 

imaginação, da imagem e seus poderes como duplo. Neste sentido desenvolveu a 

crença, criou mito e reinventou a imagem, o symbolon, a arte, a magia, o rito, a 

religião, a política, organizações sociais e os modos de se relacionar com o mundo. 

Um humano com sensibilidade ao jogo das formas reais e imaginárias. Com a 

expressão do riso como também do choro. A consciência da vida como também da 

morte e a incerteza ambígua entre o cérebro e o meio ambiente.81      

Com o quadro, a intensidade e a instabilidade entre alegria e tristeza, 

reflexo desta dualidade, seria o que por fim é próprio do Homo sapiens. 

Trata-se de um ser de uma afetividade imensa, que sorri, ri, chora, um ser 
ansioso e angustiado, um ser gozador, embriagado, extático, violento, 
furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário, um ser que conhece a 
morte e não pode acredita nela, um ser segrega o mito e a magia, um ser 
possuído pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões 
e de quimeras, um ser subjetivo cuja as relações com o mundo objetivo 
são incertas, um ser submetido ao erro, ao devaneio, um ser híbrico que 
produz desordem. E como chamamos de loucura à condição da ilusão, do 
descomedimento, da instabilidade, da incerteza entre o real e o 
imaginário, da confusão entre o subjetivo, do erro, da desordem, somos 
obrigados a ver o Homo sapiens como Homo demens (MORIN, 1979, p. 
116).   

 Pode-se dizer que o ser edênico que caiu do céu e ficou na Terra em pé já 

era um Homo demens polarizado de natureza oscilatória entre suas dualidades. Ao 

cair na Terra, recebia o corpo feito do barro e a alma vinda do sopro divino. 

Despertava para a vida, mas chegava à terra para pagar suas penas, adquiridas 

diante do pecado original. Como nos disse Warburg, a serpente, em sua 

verticalidade, oferece a posição que ereta confere a graça de contemplar o céu e a 

maldição de ver na terra.  

  

                                                        
81 MORIN, 1979, p. 112. 
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2.1.3.1. O Contexto das Penas 

Como a punição, Adão e Eva, juntamente com a serpente, foram expulsos 

do Paraíso. Com “a queda”, sofreram a pena de pagar seus pecados na Terra. A 

Serpente que protagonizou a tentação do casal se tornou maldita por Deus.82 A 

mulher, por ter tentado seu marido, foi condenada ao “sofrimento na gravidez” e 

desta forma a “ter filhos frutos de seu sofrimento”, sendo para sempre dominada 

por seu marido.83 Ao homem, Deus condenou “a maldição da Terra pelo seu ato”, 

a se “alimentar de seu suor e sofrimento”84 e “a ter filhos que lhe ferissem a 

cabeça”.85 “O que dizer de uma cultura que nasce de uma maldição divina, 

destinada a pagar pecados com a dor e o sofrimento da vida na Terra?”, pergunta 

Campbell.86  

O mitólogo faz uma análise do desenvolvimento que se dá a partir do mito 

e suas maldições. Diferentemente do mundo cristão a serpente é vista como um 

animal sagrado em diversas culturas. Para os indianos, as serpentes representam 

também o Rei-Serpente Nagaraja, que é a divindade mais próxima de Buda. 

Nagaraja representa o poder da vida no campo temporal de enfrentar a morte. 

Buda representa o poder da vida de se manifestar eternamente no mundo da 

eternidade. Desta forma Buda e Nagaraja representam o poder da vida temporal e 

eterna. Para Campbell, ter a serpente como um animal maldito dentro de uma 

cultura é negar o poder vital do corpo e assim da própria vida que se manifesta 

eterna.87 É negar o raio da criação que gera vida em intensidade em todos os 

corpos, apontado no primeiro capítulo. É negar a sua conexão, entre o céu e a 

                                                        
82 Gn3:14 – “Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você 
entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você 
rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida.” 
83  Gn3:16 – “À mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará". 
84  Gn3:17-19 – E ao homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto 
da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento 
você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você 
terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até 
que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará". 
85  Gn3:15 – “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; 
este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.” 
86 CAMPBELL; MOYERS, 2012. 
87 CAMPBELL; MOYERS, 2012. 
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Terra, a espiral do tempo, o movimentos dos astros e a oscilação ondulatória de 

todo microcosmo que também explode em big-bang(s) de vida.    

O mesmo acontece, segundo o mitólogo, com a condição da mulher. “Culpar 

e amaldiçoar a mulher pelo pecado original é também culpar a Vida, pois a mulher 

também simboliza a Vida. Viemos todos a este mundo por meio de um corpo 

feminino”, nos lembra Campbell. Desta maneira o corpo feminino traz o poder de 

Nagaraja, que é o de gerar a vida temporal.  Negar, punir e culpar a mulher é negar 

o corpo primordial temporal do qual viemos e por onde nasce o poder da vida 

manifestada em condição humana. Assim se nega o poder da criação e da 

manifestação da vida temporal em seus ciclos eternos.  

Pela condenação do homem, o humano foi condenado a viver com dor e 

penitência durante sua longa jornada na Terra. No mito edênico, o humano não 

nasce na Terra, nasce no Paraíso, um lugar perfeito, e é jogado na Terra para pagar 

seus pecados até que redimido consiga regressar a seu lugar de origem. Desta 

forma o humano não se vê na Terra como se via nos Jardins do Éden. A Terra torna-

se “maldita por tua causa”88 e por isso se torna o reflexo de sua maldição que o 

alimenta com dor e sofrimento como punição pelo pecado que cometeu.  

Adão foi condenado “a ter filhos que lhe ferissem a cabeça”.89 Por sua 

mitologia, quando Deus cria o homem, ele sopra em suas narinas. Em algumas 

traduções e escritas no hebraico do Antigo Testamento ele sopra o rosto, ou seja, 

a cabeça. A cabeça se torna então o lugar por onde entra o sopro, a alma vivente. 

Sendo a alma a manifestação da porção divina, ela é eterna. Associa-se então a 

cabeça ao eterno e o corpo de barro ao temporal. Sendo Adão condenado “a ter 

filhos que lhe ferissem a cabeça”, é como se fosse condenado a ter filhos que lhe 

ferissem o espírito eternamente. Ao ferir a cabeça se torna um ser machucado em 

seus pensamentos. Talvez sejam estas as feridas e os danos causados na cabeça 

que faz com que adquira a oscilação desmedida e extremada apresenta por Morin 

com o Homo demens.   

                                                        
88  Gn3:17-19. 
89  Gn3:15 – “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente 
dela; este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.” 
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No entanto, mesmo com todas as penas, existe também uma crença dentro 

da doutrina cristã que pagando os pecados com a dor e o sofrimento do corpo, 

como penitência, existe ainda a possibilidade, dado o jugo divino pós-morte, de 

voltar a habitar o reino de Deus e os prazeres dos Jardins do Éden com sua sagrada 

alma imortal e voltar a se deleitar nos prazeres do Paraíso.  Da mesma forma, caso 

os pecados não sejam pagos e a culpa, redimida, poderá ser julgado após sua morte 

e condenado a viver eternamente na dor e no sofrimento infernal.     

Miticamente, segundo Campbell, pela punição da serpente herda-se no 

humano a negação do poder de manifestação da vida em nossos corpos. 

Automaticamente nega-se a própria da vida. Negando a vida, nega-se também a 

fonte geradora de vida humana, o corpo da mulher, o feminino, que passa a ser 

condenado a dor, subjugada a um masculino também de dor e sofrimento, gerando 

filhos enquanto frutos de seu sofrimento.  Enquanto no Paraíso o corpo foi lugar 

de prazer pela abundância de vida e comunhão com o “Si-mesmo” da totalidade 

divina, no firmamento passou a ser veículo de dor, de pagamento de penas e 

martírio que atualiza a morte do corpo em vida, marcado pelas duras, estáticas e 

áridas fronteiras estabelecidas entre o humano e o divino, entre corpo, alma, vida, 

morte e eternidade.  

A dilaceração aflora como uma possível punição de raiz mítica que 

expressa a dor da existência como aspecto punitivo do corpo diante do pecado 

cometido. Em sua condição mítica, parece existir uma dor existencial infinita da 

qual se pretende livrar. Talvez por isso a dilaceração do corpo como meio de se 

amputar a dor que assola. Talvez por isso a decapitação da cabeça, como um ato 

de quem instintivamente quer arrancar o mal da vida (o corpo) o atormentou 

enquanto o espírito em sua condição adâmica. Mas a finalização do corpo de dor 

só é possível, dentro do mesmo mito, após a morte e a redenção do espírito quando 

lhe será novamente permitido reabitar os Jardins do Éden. Talvez por isso o culto 

à morte dentro das ciências que nos esquartejam e nos expõem em potes 

categorizados no alto das prateleiras.   
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2.1.3.2.  Questões Míticas, Mecânicas Psíquicas 

Mas se o mito tem raiz orgânica, tal como coloca Campbell, quais seriam os 

motivos, os ambientes vivenciados e fizeram surgir das demandas de nossas 

entranhas um mito de tanta negação, dor e sofrimento? Segundo Carl Jung, mito 

do Jardim do Éden, ligado significativamente à queda do homem, está relacionado 

à emancipação da consciência do ego. Ele escreve: 

Há na lenda da Queda uma profunda doutrina; trata-se de um 
obscuro pressentimento de que a emancipação da consciência 
do ego era uma ação de Lúcifer. Toda história do homem 
consiste, desde o início, num conflito entre seu sentimento de 
inferioridade e sua arrogância.90  

 

Ao relacionar a queda do homem à emancipação da consciência e esta a um 

“obscuro pressentimento” enquanto ação de Lúcifer, podemos entender esta ação 

de emancipação como um ato de negar Deus, que pode ser também observado nos 

mitos de Adão e Eva, assim como em Prometeu. A partir da citação de Jung, 

Edward F. Edinger relaciona o mito semita edênico ao helênico mito de Prometeu. 

A ligação estaria justamente no lugar em que coincidem no ato de se negar Deus, 

quando tomam ações contra as leis divinas, em prol de uma emancipação de suas 

consciências, simbolizadas no fogo sagrado dos deuses, em Prometeu, e no fruto 

do conhecimento, no mito edênico. Edinger diz:  

Tanto o fogo quanto o fruto são símbolos da consciência, 
que leva a uma certa autonomia e independência do ser 
humano com relação a Deus. Assim como Prometeu rouba o 
fogo, Adão e Eva roubam o fruto, desobedecendo às ordens de 
Deus. Em ambos os casos, é cometido um ato voluntário 
contra a autoridade reinante. Esse ato voluntário é a busca da 
consciência, simbolizada em ambos os mitos como crime 
seguido de punição. Prometeu é amaldiçoado como uma 
ferida que nunca sara e Epimeteu é amaldiçoado por Pandora 
como todo o conteúdo de sua caixa. A ferida sem cura é 
análoga à expulsão do Jardim do Éden, que constitui 
igualmente uma espécie de ferida. A dor, o trabalho e o 
sofrimento que Pandora libertou constituem um paralelo do 
trabalho, do sofrimento e da mortalidade que Adão e Eva 
encontraram depois de deixarem o Jardim do Éden.91 

                                                        
90 JUNG APUD EDINGER, 2000, p.39.  
91 EDINGER, 2000, p. 49. 
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Na arquitetura edênica, Deus está no todo, na unidade original estabelecida 

entre o ego, a natureza e a totalidade da divindade. Segundo Edinger, este “é o 

estado inicial, inconsciente e animal de se formar uma só entidade com o Si-

mesmo. Esse estado é paradisíaco porque a consciência ainda não apareceu e 

portanto, não há conflito. O ego está no útero do Si-mesmo”.92  

Desta forma, a independência do humano em relação a Deus seria, numa 

primeira instância, um ato de negar o “Si-mesmo” junguiano, em função de se 

desenvolver a emancipação do ego. 

Isto é simbolizado nos mitos como um “crime seguido de punição”. Tal 

punição se coloca como dor, trabalho e sofrimento tanto na abertura da caixa de 

Pandora, na condição da eterna ferida de Prometeu acorrentado, assim nas 

penalizações de Adão e Eva.  Assim nasce Lúcifer ao cair do céu, Adão e Eva ao 

comerem do fruto do conhecimento, Prometeu ao levar o fogo dos deuses aos 

homens, como também o primata ao cair da árvore e se tornou demens, o feto que 

perdeu em si o Paraíso Uterino. Podemos então relacionar o ato de Lúcifer, como 

o fogo de Prometeu, a queda do primata e o comer do fruto edênico da Árvore do 

Conhecimento, em seus significados: a consciência do ego. 

O Fruto simboliza claramente a consciência. É o fruto da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, o que significa que 
traz a consciência dos opostos, a característica específica da 
consciência. Portanto, de acordo com esse mito e nas 
doutrinas teológicas que o tem por base, a consciência é o 
pecado original, a hybris original e a causa básica de todo mal 
da natureza humana.93 

 

A causa de todo mal da natureza humana seria então o fruto da Árvore do 

Conhecimento do bem e do mal (demens), ou seja, a consciência dos opostos, 

característica específica da consciência, tal como também declararam Campbell e 

Morin com Homo demens. Neste contexto, Jung e Edinger também colocam que a 

consciência estaria marcada pela característica específica dos opostos, das 

                                                        
92 EDINGER, 2000, p. 40. 
93 EDINGER, 2000, p. 42. 
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polaridades, das dualidades em vida. Segundo Waldemar Magaldi,94 da noção da 

dualidade que nos separa nasce a ideia do “Diabo”, do latim diabŏlus, que significa 

“aquele que separa”, que é o contrário de symbolon, que designa duas coisas que 

coincidem em uma só, ou seja, aquele que une e transforma em um. Diante da 

dualidade, teríamos então a possibilidade de agirmos enquanto seres diabólicos, 

ou seja, continuando a dividir em partes e polarizações, ou simbólicos, integrando 

as partes. A este exemplo cita as duas serpentes entrelaçadas do caduceu de 

Mercúrio, deus da comunicação, associadas ao equilíbrio entre as forças 

antagônicas, ao formato do número oito (8), símbolo do infinito e da vida eterna, 

sintetizadas na coluna vertical do cajado ao centro. O centro é o um que sintetiza 

o todo. O todo cósmico e infinito da vida eterna, que é da mesma forma múltiplo e 

infinito em suas formas. No centro do dual se apresenta o um, e neste caso a 

integração das partes revela o todo que é múltiplo.  

Para Magaldi, dentro da psicanálise junguiana, o ego teria quatro estados 

distintos dentro do seu processo de evolução, que também visa a processos de 

reintegração com o um do “Si-mesmo”, mas num contexto de alteridade para 

chegar à individuação. Uma reintegração das polarizações que por fim também se 

vê no múltiplo da alteridade para chegar na individuação. Por partes, o primeiro 

estado seria o estado de “Indiferenciação”, em que ele não se diferencia com o “Si-

mesmo”, o sentido de totalidade. O segundo seria o da “Diferenciação”, no qual ele 

se diferenciaria, por exemplo, do ego da mãe. No terceiro, o da “Separação”, e o da 

superação da separação. Ao se superar a separação, se “Reintegra” com o “Si-

mesmo” através da “alteridade” e de sua “individuação”. A individuação seria um 

processo de tornar-se um ser único, alcançar uma singularidade profunda, 

reintegrando as partes polaridades no nosso próprio Si-mesmo original. Estes 

seriam, segundo Magaldi, estados e estágios de um ego que se desenvolve e evolui, 

o que quer dizer que nem todos consigam alcançar o ponto final de individuação.  

O caminho de evolução do ego, apontado por Magaldi, dentro a psicanálise 

junguiana, seria justamente o de reintegração com o Si-mesmo, como o todo 

fragmentado. A separação seria algo natural para o desenvolvimento do ego. No 

                                                        
94 MAGALDI, 2016. On-line.  
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entanto, o que percebemos nos mitos é um estado punitivo por algo que seria, a 

partir de Jung, um ato normal e natural. O que se percebe, diante do que já foi 

colocado até aqui, é que nas separações primordiais de Lúcifer com os céus, de 

Prometeu com os Deuses, do macaco que caiu da árvore e se tornou bípede, e 

principalmente na manifestação do mito edênico, não é um ato simbólico de 

reintegração das partes, mas sim a manutenção da pena, que separa corpo, alma e 

ambiente, diante da dor e da culpa, por meio do diabŏlus. 

Talvez neste mito esteja a marca de um Homo demens, que, ainda enquanto  

erectus, em seus pouco mais de dois milhões de anos de idade, tenha apenas 

começado seu processo de emancipação do ego. Talvez ele esteja apenas 

começando a desenvolver sua individualização em relação aos deuses, e agora 

esteja ocupando ainda o segundo estágio de desenvolvimento do ego apontado 

por Magaldi, o da diferenciação, mas sem conseguir ainda alcançar a superação da 

separação dentro deste estágio. Talvez porque ele ainda negue o “Uroboro e o 

Matriarcado”,95 quando nega o poder de manifestação da vida eterna e temporal 

no corpo e no feminino, culpando a mulher em sua condição, vivenciando ainda a 

dor do “Patriarcado96” que lhe fere a cabeça e lhe faz ser demens, impedindo-o de 

alcançar sua “Alteridade97” e a sua reintegração com o “Si-mesmo”.  Desta maneira, 

o “jovem sapiens"98 parece seguir rebelde, revoltado com sua dor, culpando a vida 

e destruindo a natureza por onde passa, enquanto ainda se dilacera e esquarteja 

corpos num culto de mortos através das imagens.  

                                                        
95 2º e 3º estágios evolutivos do ego, dentro da psicanálise junguiana, segundo MAGALDI, 2016. 
96 4º estágio evolutivo do ego, dentro da psicanálise junguiana, segundo MAGALDI, 2016. 
97 5º estágio evolutivo do ego, dentro da psicanálise junguiana, segundo MAGALDI, 2016. 
98 “Jovem sapiens” porque enquanto mamífero possui 200 milhões de anos, 80 milhões enquanto 
primata, cerca de 3,6 milhões enquanto erectus, mas apenas 700 mil enquanto sapiens (WULF, 
2014).   
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2.2.  Os Primeiros Documentos 

 

Ao buscar os primeiros documentos relativos ao humano enquanto 

espécie, poderíamos partir da teoria do Nada, do vazio primordial, do big-bang ou 

ainda da formação do Sistema Solar, da formação da Terra, da manifestação dos 

gases, das águas e surgimento dos primeiros seres unicelulares. Destes ponto 

poderíamos caminhar alguns passos e chegar até os primeiros mamíferos, estudar 

seus comportamentos e saber o que em nós, humanos, ainda se manifesta de nossa 

condição primata. Mas como foi visto, foi o cair da árvore e adotar a condição ereta 

que marcaram nossa condição enquanto espécie. Da condição erectus ao “jovem 

sapiens"99 foram alguns milhões de anos para marcar por fim a condição híbrica 

dual do sapiens demens. Neste percurso o corpo humano produziu documentos em 

traços cravados em pedras, pinturas e sistema de símbolos que expuseram seus 

imaginários como também ossadas e arquiteturas funerárias que expressaram 

suas crenças perante a morte.  Neste conjunto de documentos foi possível a 

diversos estudos e pesquisadores notar a expressão de um sistema mítico, e diante 

dele a possibilidade de ritos, cultos e crenças que parecem expressar em vários 

casos a manifestação de um corpo dual fragmentado que atualiza a todo instante 

o “contexto das penas” diante do “universo das quedas” aqui apresentados.  

 

2.2.1 Sobre os Traços, Símbolos e Ossos...  

 

No contexto filogenético a dualidade humana parece ter sido inaugurada 

com o Homo erectus e celebrada no Homo sapiens. Temos nas ferramentas 

construídas, pinturas rupestres e arquiteturas funerárias pré-históricas as 

primeiras expressões de um código binário que, por sua vez, revelou também uma 

consciência mítica.  

Na construção de ferramentas rupestres a dualidade parece ter sido 

exposta quando os objetos se colocaram frente aos ambientes naturais marcando 

                                                        
99 “Jovem sapiens” porque enquanto mamífero possui 200 milhões de anos, 80 milhões enquanto 
primata, cerca de 3,6 milhões enquanto erectus, mas apenas 700 mil enquanto sapiens (WULF, 
2014).   
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diferentes campos para corpo e ambiente.100 Ao ornamentar estas ferramentas o 

corpo primitivo marcou, por um lado, um possível potencial de valoração estética 

e, por outro, a possibilidade de manifestações mágicas.101 Nasciam assim os 

campos em separado ou o enlace das finalidades técnicas, estéticas e mágicas na 

expressão de uma cultura e no intermédio entre corpo e ambiente.  

Nas marcas da grafia rupestre, consideradas como alguns dos mais antigos 

documentos da humanidade, se apresenta permanente a expressão de um 

universo dual regido por um “princípio geral de complementaridade entre duas 

figuras de valor sexual diferente”.102 Este princípio marca da mesma forma a 

manifestação de “um sistema extremamente complexo e rico” de “extraordinária 

constância do dispositivo simbólico que comprova a existência de uma mitologia 

pré-histórica”103 a partir do universo dual complementar de seus sistemas. 

Na arquitetura funeral, o corpo pré-histórico deixou documentos que 

expressam um rico imaginário, uma forte concepção de si, da Vida, da Morte e da 

construção de um complexo mundo noológico.104 Em suas arquiteturas expressou 

também a manifestação dos símbolos e com eles a valoração das crenças e dos 

mitos. Para alguns pesquisadores na arquitetura funeral estão a crença e o mito 

da alma imortal e da vida eterna pós-morte. Cria-se então a dualidade entre a 

finitude do corpo e imortalidade da alma, a consciência objetiva da morte e 

subjetividade em vida.105  

Na “Era do Grande Cérebro”,106 o humano teria então desenvolvido não só 

o poder de manifestar os mitos, como também de criar para si uma segunda 

existência, marcada na sua presença do espírito fora de sua percepção empírica, 

sob a forma de imagem mental.107 Observa-se através de Morin (1979) que a 

dualidade humana estabelecida entre objetividade e subjetividade marcou a 

existência do sapiens enquanto gênero dentro da espécie e diante dela, na 

polarização entre morte e vida, deu ao corpo mortal uma alma imortal através de 

                                                        
100 WULF, 2014, p. 66. 
101 MORIN, 1979, p. 106. 
102 GOURHAN, 1964, p. 133. 
103 GOURHAN, 1964, p. 133. 
104 MORIN, 1979, p. 106. 
105 MORIN, 1979. 
106 MORIN, 1979, p. 101. 
107 MORIN, 1979, p. 107. 



69 
 

suas crenças, mitos e ritos. O mesmo pode também ser observado nos estudos e 

teorias de Boris Cyrulnik, Mircea Eliade, Hans Belting e suas correntes de 

pensadores de diversas áreas científicas e filosóficas que os serviram de fonte para 

o desenvolvimento de suas teses. A separação entre o corpo e alma parece ter se 

apresentado desde os primeiros documentos de que se tem notícias da 

humanidade, a partir de traços, símbolos e ossos. Nesta dualidade está a base da 

expressão humana enquanto gênero sapiens desde seus primeiros manifestos nos 

tempos mais remotos de sua cultura.  

Nesta dualidade, a cabeça parece ter sido o ponto de conexão e interseção 

entre as polaridades estabelecidas. Em muitas culturas na cabeça esteve o lugar 

de morada da sagrada alma imortal, enquanto as outras partes do corpo estiveram 

entregues ao entendimento da finitude perante a morte. Na cultura grega, por 

exemplo, a partir de Cróton (500 a.C.), a morada da alma no corpo esteve associada 

à cabeça e ao cérebro por causa da conexão como os órgãos dos sentidos.108 No 

entanto, culturas ainda anteriores também pareceram expressar pensamentos 

similares, em documentos arqueológicos deixados que apontam, neste sentido, 

ritos e cultos de crânios dentro de suas práticas mortuárias. 

 

  

                                                        
108 B. Cyrulnik, Do Sexto Sentido – O Homem e o Encantamento do Mundo, p. 18. 
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2.2.2. Sobre Ritos e Crânios 

África Oriental. Um rito funerário está em andamento um milhão e 

trezentos mil anos atrás.109 O “sr. Neandertal110” se encontra diante de um corpo 

que já não é mais habitado pelas manifestações da vida. Um corpo vivo percebe 

um corpo morto, vivencia a morte em vida e imagina o que poderá vir a ser a sua. 

No impasse do conflito, o corpo vivo, tentando apaziguar o fato, resolve decepar a 

cabeça do morto. Para tronco, vísceras e membros este é o fim de um caminho, 

mas para o crânio os passos ainda seguem. Como única parte, que agora carrega a 

presença do morto, a cabeça é levada a uma porção de argila, onde é encoberta por 

uma camada da massa barrosa, que tem por finalidade conservar o crânio. Assim 

se acredita que o espírito do morto estará guardado e conservado. O corpo vivo do 

“sr. Neandertal” é então apaziguado, certo de ter feito o que deveria diante da 

morte, enquanto acredita que a alma do morto descansará em paz na cavidade do 

crânio. 

A cena citada anteriormente é uma construção hipotética do que poderia 

ter sido um ritual funerário a partir dos estudos, pesquisas e teorias de Edgar 

Morin, Boris Cyrulnik, Mircea Eliade e Hans Belting. Sabe-se, no entanto, a partir 

de André Leroi-Gourhan, que, apesar das várias ossadas encontradas deste 

período e de todas as teorias criadas a partir delas, os fatos concretos materiais, 

na maioria dos casos, dificilmente possibilitam recriar as cenas de onde foram 

geradas e recuperar o ambiente cultural nas quais estariam imersas. Ainda assim, 

mesmo que em raros casos, é possível verificar a presença de rituais funerários na 

Pré-História, onde, entre eles, as evidências só conseguem apontar para a 

possibilidade de ritos de decapitação e conservação de crânios humanos e 

animais.  

Mesmo sabendo que a Pré-História não é um mar de cabeças conservadas 

em argila, e que dificilmente se pode recriar de fato o ambiente da ossada, existe 

                                                        
109 Segundo Cyrulnik, num momento em que se observou a emergência do sagrado, na África 
Oriental.  
110 Expressão usada por Cyrulnik, possivelmente uma licença poética, pois, por se tratar de um 
gênero Homo de 1,3 milhão de anos, estaríamos diante de um Homo erectus ou Homo habilis. 
Provavelmente usada pelo fato de os mais antigos túmulos que se conhece serem Neandertalenses 
(MORIN, 1979, p. 111). 
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possibilidade de que cena anteriormente descrita tenha ocorrido em contextos 

reais. A probabilidade aumenta quando se percebe que os ritos de conservação de 

crânios se tornaram cada vez mais evidentes a partir da cultura neandertal e hoje 

ainda se manifestam enquanto imagem técnica midiática. A este exemplo, observe 

a imagem a seguir.  

 

  

Fig. 17 – “Cabeças do bando de Lampião”111 

A imagem fotográfica das cabeças decepadas do bando de Lampião no ano 

de 1938 poderia ser citada como um exemplo da atualização da argila paleolítica 

que, atualizada em técnica fotográfica, também tentou conservar os crânios e suas 

almas no interior dos crânios, na imagem de aniquilação do bando, como 

expressão de poder daqueles que, invisíveis nesta fotografia, apertaram os 

gatilhos das armas de fogo e do disparador fotográfico. As cabeças expostas numa 

escadaria nos coloca diante de um altar da morte. Ao seu redor as armas e os 

                                                        
111 Figura 17 – recuperada em 13 de agosto de 2016, de <http://brasileiros.com.br/2013/07/a-
reportagem-que-reinventou-lampiao/>.  

http://brasileiros.com.br/2013/07/a-reportagem-que-reinventou-lampiao/
http://brasileiros.com.br/2013/07/a-reportagem-que-reinventou-lampiao/
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objetos que, tal como no Paleolítico, parecem ter sido enterradas junto a seus 

crânios na imagem fotográfica.  

Sabe-se logicamente, diante da multiplicidade do humano, que infinitos 

podem ter sido os motivos pelos quais corpos vivos deceparam as cabeças de 

mortos. Infinitas podem ter sido as relações simbólicas desses contextos no 

decorrer de toda a história do homem. O que se procura aqui não é achar, apontar 

e catalogar todas essas ocorrências, mas sim dizer, a partir de fatos concretos e 

estudos de pesquisadores consagrados em suas teorias, que existe de fato a 

ocorrência de rituais de decapitação, ritualização e culto de crânios desde os 

primórdios da cultura humana e esta parece ter evoluído em suas mecânicas 

materiais e simbólicas, chegando até os dias de hoje nas telas de comunicação que 

nos “sopram” a face.  

Dos primeiros registros da era do paleolítico, pode-se apontar, através da 

etnografia, casos de crânios, assim como de ossadas, conservados ou utilizados 

com fins religiosos.112 Crânios de um porco, de um carneiro e de um touro nos 

depósitos de fundação de um monumento romano; o esqueleto de uma menina 

circulado por cinco cabeças de cabrito montanhês e uma cabeça de gamo numa 

sepultura de Qasfeh, em Israel; e o crânio de uma menina em Mas-d’Azil 

apresentado como um caso indiscutível de um “troféu” mortuário craniano; são 

alguns dos poucos casos em que Leroi-Gourhan reconhece que os crânios podem 

ter sido de fato objeto de culto mágico-ritual no Paleolítico. Da mesma forma, 

poderíamos citar, entre outros casos de crânios cobertos de argila, estudados por 

Mircea Eliade, o abade Breuil e Wilhelm Schmidt,113 nos territórios da Síria, 

Jordânia e Israel, estudados por Hans Belting, como na África Oriental, estudados 

por Cyrulnik, dos quais falaremos mais tarde. 

Sabe-se que nestas ossadas estão os documentos mais antigos e numerosos 

da civilização humana comprovados por alguns paleontólogos, antropólogos, 

arqueólogos, historiadores e cientistas sociais. Segundo esses pesquisadores, o 

estudo das ossadas, dos túmulos e sepultamentos poderia nos ajudar a 

                                                        
112 GOURHAN, 1964, p. 29.  
113 MARINGER, p. 18 e ss. apud ELIADE, 2010, p. 22 
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compreender o pensamento arcaico do homem, em suas percepções de si, do 

outro, da vida, da morte e assim, suas crenças, organizações sociais, políticas e 

culturais. Estudando esses documentos, poderíamos compreender alguns dos 

pensamentos que estruturaram o início do processo civilizatório e 

desencadearam todo seu desenvolvimento. 

Para Cyrulnik, o rito de conservação dos crânios faz-nos compreender que 

já nos primórdios da cultura humana existia a crença de que o espírito habitava 

este lugar do corpo e que por isso, diante da morte, deveria se preservar a cabeça. 

Este poderia ser então um dos primeiros documentos que comprovam a ideia de 

fragmentação e separação entre corpo e mente, dentro da cultura humana, que se 

expressa na valorização da cabeça em relação ao restante do corpo. Enquanto se 

sacraliza o crânio dentro do rito, tronco, vísceras e membros parecem ser 

descartados como algo de menor importância. Desta forma, o crânio é elevado ao 

sagrado, posto num lugar de sacralidade para guardar a eterna presença do morto, 

na memória ou no mundo das almas, enquanto o restante do corpo é entregue à 

putrefação e à finitude na terra. Assim temos não só a ideia de fragmentação, mas 

de hierarquização do corpo na sacralização do crânio e com elevação da mente e 

da alma.  

Neste sentido, Mircea Eliade, ao analisar ritos de conservação de crânios 

dentro as culturas de “povos primitivos”,114 acredita que esta seja uma 

manifestação que denota a crença na imortalidade da alma, numa vida pós-morte 

que aconteceria no mundo dos sonhos ou dos espíritos.115 De um lado, coloca-se o 

corpo finito e mortal, e, de outro, a alma eterna que habita um mundo sagrado 

depois da morte. Conserva-se o crânio, a cabeça, a morada da alma, e despreza-se 

o corpo sabendo de sua finitude. Mais uma vez temos a concepção de um corpo 

fragmentado e hierarquizado tal qual apontado no rito africano por Cyrulnik.   

Hans Belting, ao analisar alguns casos ocorridos no continente asiático, 

parece chegar a conclusões muito próximas. Para Belting, a conservação do crânio 

dentro dos ritos primitivos teria a finalidade de manter a presença dos que já se 

                                                        
114 Termo usado por ELIADE, 2010, p. 17.  
115 ELIADE, 2010, p. 18. 
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foram, ainda dentro das tribos. Assim, os crânios teriam o poder de representar a 

presença do corpo vivo e ainda, após a ritualização feita com o crânio depois da 

morte, ele teria também o poder de representação do sagrado. Desse modo, a 

presença do crânio conversado e exposto em altares dentro das tribos chegaria a 

ter mais poderes de representação em suas sociedades do que o próprio corpo em 

vida. Mais uma vez, temos a fragmentação e a hierarquização do corpo.  

Para Eliade, a crença na imortalidade da alma, observada nos ritos, poderia 

ser a raiz desta mesma crença presente em diversos mitos e religiões das culturas 

de hoje. Para Belting, o poder de representação do corpo pela imagem dos crânios 

seria o “epílogo da fotografia”116 e do seu papel em nossas sociedades. Segundo 

Cyrulnik, o pensamento que separou a cabeça do tronco e dos membros, e assim 

separou também corpo e alma, criando uma hierarquia das partes na valorização 

da cabeça, também não teria sido tão somente de um homem primitivo perdido 

entre milhões de outros num passado arcaico. Ao contrário. O pensamento, que 

nos deixou vários crânios conversados em argila como documentos de uma época, 

também teria estruturado toda a terapêutica ritual na Antiguidade e hoje ainda se 

expressa nas ciências e culturas contemporâneas. 

A este exemplo, o autor cita:  

1. A medicina babilônica da Mesopotâmia, que, tal como hoje, expressa-se 

em “medicina exterior” (cirurgias feitas no corpo com as mãos) e 

“medicina interior” (intervenções no espírito, feitas por sacerdotes pelo 

poder das palavras); 

2. Os papiros egípcios de 2.850 a.C., especializados em veterinária, 

ginecologia, odontologia (também classificadas como medicinas 

manuais destinadas “ao corpo”) e medicinas “mais elevadas”, como o 

exorcismo, destinadas “ao espírito”;  

3. A Pérsia antiga de Zaratustra (600 a.C.), com a noção de espíritos 

possuídos pelo diabo, que tanto impregnou o Ocidente cristão;  

4. Os hebreus quando “descreveram cuidadosamente doenças mentais” e 

construíram, em 400 a.C., sua primeira clínica psiquiátrica;  

                                                        
116 HANS, 2014, p. 186. 
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5. Os hindus, que também separam o corpo da alma, utilizando o ioga como 

terapia do corpo, e os vedas, como terapêutica do espírito; 

6. Os gregos, que “curiosamente esqueceram por uns tempos o cérebro, 

colocando o espírito no diafragma”, mas que logo, com Cróton (500 a.C.), 

reposicionaram “a alma no cérebro por causa da conexão como os 

órgãos dos sentidos” e que, posteriormente, decretaram com Hipócrates 

o “cérebro como a sede da inteligência” e ainda com Galiano (200 d.C.) 

lançaram “a aventura moderna do cérebro e do espírito, ao afirmar que 

as impressões do mundo exterior penetram pelos olhos nos ventrículos 

cerebrais”.117  

Com os exemplos citados por Cyrulnik, podemos notar que de fato não 

estamos tão somente diante das terapêuticas da Antiguidade, mas 

fundamentalmente perante os estudos primordiais que sustentaram, estruturam 

e desenvolveram o pensamento científico e filosófico ocidental durante o medievo, 

a modernidade e contemporaneidade. Dada a multiplicidade das formas e 

manifestações do humano, supõe-se que outras formas de manifestações 

terapêuticas devem ter ocorrido também nestes lugares e períodos. O que se busca 

aqui não é dizer que há um caminho uno de manifestação das terapêuticas, mas 

que, diante de algumas linhas, pode-se dizer que o pensamento de um corpo 

fragmentado e hierarquizado, decapitado e bipartido, observado no rito arcaico 

africano de mais de um milhão de anos, também esteve presente e estruturou os 

ritos psicoterapêuticos na Antiguidade. 

Para Cyrulnik, este pensamento ainda se mantém presente em culturas 

atuais ao demonstrar a condição paradoxal das relações entre corpo e espírito 

atuando sobre o homem contemporâneo, “separando abusivamente o corpo 

constituído por uma substância extensa que nada tem de comum com a alma 

imperceptível e sem substância, agarrada à amarra da epífise por uma pirueta 

intelectual”.118 No entanto, se a estripulia intelectual de milênios separou a massa 

extensa corporal da sua intangível sublime e sagrada alma imortal, a necrofilia 

científica dos últimos séculos parece ter dilacerado ainda mais a carcaça humana.  

                                                        
117 CYRULNIK, 1999, p. 18. 
118 CYRULNIK, 1999, p. 17-18. 
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Basta olhar para estruturação da medicina atual para observar a minúcia 

com que dilacerou, esquartejou e dissecou o corpo a partir de suas superfícies em 

suas áreas de conhecimento. Dermatologista, ortopedista, reumatologista, 

neurologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, 

pneumologista, cardiologista, hepatologista, endocrinologista, angiologista, 

proctologista, urologista, ginecologista, pediatra, geriatra e cada um desses com 

subáreas e milimétricas especializações. É o corpo – decapitado – bipartido 

totalmente esquartejado e dilacerado em minúcias. 

Diante da total dilaceração e dissecação, poderíamos compreender “a 

medicina como um fator de mortificação do corpo”, tal como coloca Kamper. O que 

se estuda não é o corpo vivo em vida, mas o corpo morto completamente 

dilacerado, esquartejado e guardado em potes nas prateleiras dos laboratórios de 

anatomia, enquanto o que se observa parte de um corpo morto, frio e inanimado 

guardado em pedaços em gavetas de necrotérios. Percebe-se então que a atitude 

do primitivo africano diante da morte ainda se atualiza nas estruturas de estudos 

dos novos estudantes da tão avançada medicina.  

No campo das artes, poderíamos notar a expressão deste pensamento nas 

peças, nos desenhos e nas pinturas que compuseram do ritual funerário do faraó 

egípcio Tutancâmon,119 hoje completamente fragmentados e dilacerados de sua 

formação ritual em função do caráter expositivo no Museu do Cairo; no mito grego 

de Perseu ao exaltar a cabeça da Medusa; na exaltação do espírito da Arte 

Bizantina assim como da Arte Gótica; na arte de Michelangelo Caravaggio em São 

Jerônimo escrevendo ou São Francisco de Assis em meditação, assim como em 

algumas outras telas do mesmo pintor; no conflito de Hamlet, em Shakespeare, 

sem saber “o que seria mais nobre à alma humana”, se “suportar pedradas e 

flechadas do destino feroz” de seu conflito mental, diante do assassinato do pai,  

“ou pegar em armas” e agir com corpo para pôr fim ao seu “mar de angústias”; nos 

retratos renascentistas, na arte pop de Andy Warhol, em Jean-Michel Basquiat, em 

                                                        
119 GARDNER, 1995.  
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telas como Early Moses e na atual revista Caras apresentando a arte, os corpos e 

os artistas midiáticos na Era da Iconofagia120.  

No entanto, sabe-se que nas exaltações dos crânios anteriormente citados 

no campo das artes, escondem-se corpos putrefatos, como o corpo de Tutancâmon 

por trás da máscara no interior da catacumba, o poder de castração na cabeça da 

medusa,121 a domesticação e repressão do corpo122 por trás das telas bizantinas, a 

incapacidade de agir com o corpo em Hamlet, a transformação do corpo em 

imagem e sua abstração na revista Caras como exemplos iconofágicos.   

Desta forma, quando falamos do comportamento deste primitivo diante da 

morte e do rito milenar de conservação de crânios, podemos de pronto adotar um 

posicionamento distante, um olhar remoto, de onde se acredita que estamos 

tratando de um ritual selvagem, não civilizado, perdido no tempo, e que há muito 

já não nos diz respeito. No entanto, um olhar atento acerca de nós mesmos e do 

humano em suas culturas pode nos mostrar que tal rito não é de fato um 

acontecimento isolado numa época perdida. Ao observarmos tal expressão e 

comportamento em humanos de distintas épocas e diferentes culturas, podemos 

observar que por sua recorrência estamos diante de um pensamento que ainda se 

faz presente na estruturação e manifestação dos corpos dentro das culturas.  

Assim, o primitivo africano de mais de um milhão de anos, possivelmente 

um dos primeiros representantes da nossa espécie, um Homo habilis ou Homo 

erectus, que evoluiu do sul e do leste da África no final do Plioceno, ou início do 

Pleistoceno, quando divergiu de seu último ancestral o Australopithecus, pode 

deixar de ser “o outro” distante e primitivo, e passar ser um de “nós mesmos” 

expressando um “Eu profundo”,  um “Eu arcaico” que se manifesta aqui e agora, 

engendrado nas linhas dos nossos corpos enquanto “texto da cultura”.   

 

                                                        
120 BAITELLO, 2014. 
121 “A interpretação de figuras mitológicas específicas não foi tentada com frequência por nós. Isso 
é evidente a propósito da cabeça decapitada de Medusa, que desperta horror. Decepar a cabeça = 
castrar. O medo da Medusa é, então, medo da castração(...)” (FREUD, 2014). 
122 FOUCAULT, 2014, p. 167. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
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2.2.3. Sobre o Culto aos Mortos 

Os ritos de morte exprimem, reabsorvem e exorcizam, ao mesmo 
tempo, uma crise e uma ultrapassagem dessa crise, por um lado, a 
dilaceração e a angústia, por outro, a esperança e a consolação. Tudo 
nos indica, por conseguinte, que o homo sapiens é atingido pela morte 
como se por uma catástrofe irremediável, que vai levar em si uma 
ansiedade específica, a angústia ou horror da morte, que a presença da 
morte se torna um problema vivo, isto é, afeta sua vida. Tudo nos 
indica, igualmente, que esse homem não só recusa essa morte, mas 
também que a rejeita, que a vence, que a solucionar no mito e na magia 
(MORIN, 1979, p. 103). 

 

Montada num búfalo negro, com uma corda na mão pronta para laçar almas 

e retirá-las dos corpos, como o deus hindu Yama, “O senhor da Morte”, que 

coleciona crânios no topo da sua cabeça; ou como onça castanha, cabeça de 

mulher, asas de gavião, dentes de coral, castanha e leoparda, sedenta pelo estrago 

do bote enquanto a mítica “Moça Caetana”, do universo de Ariano Suassuna; ou 

ainda como “Tânato”, da mitologia grega, um jovem anjo alado grego que nos vem 

tirar a vida seja qual for a forma em que a morte se apresente, ela sempre 

oferecerá ao humano a experiência da finitude do corpo e diante dela os sabores 

de uma “catástrofe irremediável” (MORIN, 1979) e “ausência insuportável” 

(BELTING, 2007).  

Para suprir esta ausência que Belting classifica como “insuportável”, 

criamos ao longo dos tempos crenças, mitos e ritos capazes de se interpor entre a 

falta e a morte. Nos ritos funerários da Fase B pré-cerâmica123 do Neolítico, 

datados em mais de sete mil anos a.C., situados nos atuais territórios da Síria, 

Jordânia e Israel, os mortos não eram enterrados em túmulos separados das 

povoações, mas sob o solo de suas tribos e às vezes sob o solo de suas próprias 

casas, que tentavam manter ali a presença daqueles que se foram. Segundo Hans 

Belting, nestes ritos, quando terminava a decomposição dos corpos, “os crânios 

eram arrancados dos corpos e expostos no quadro do ‘culto do crânio’”,124 

situados no interior das casas, sendo este um dos mais antigos procedimentos 

rituais relacionados com a morte de que se tem notícia. Como os crânios expostos 

                                                        
123 HANS, 2014, p. 189. 
124 CONTENSON (Tell asward – Tell Ramad), p. 184 e ss. apud BELTING, 2007. 
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nos quadros, mantinha-se assim a presença daqueles que um dia estiveram em 

vida no ambiente de seus abrigos.  

Para Belting, o rito asiático de exposição dos crânios em local sagrado 

também se assemelharia ao que se conhece dos usos funerários no sudoeste da 

África.125 O pesquisador cita o caso do cadáver de um idoso, num clã tribal, que 

como morto permaneceu num ossário até findar sua decomposição. Terminado 

este ciclo, os anciãos pegaram seu crânio, levaram até a tribo, limparam, pintaram 

de vermelho, dispuseram-lhe uma amistosa oferenda de cervejas e cereais, e por 

fim o expuseram num lugar sagrado junto aos crânios de outros antepassados. “A 

partir dali, o silencioso companheiro participa em todas as ocorrências da vida”,126 

diz Belting. 

 

Fig. 18 – “Crânios de Jericó 7.000 a.C.”127 

O costume dos povos da Ásia, Síria, Jordânia e Israel, assemelhado com os 

ritos do sudoeste da África, tal como expôs Belting, também se mostra análogo ao 

rito da África Oriental, aqui anteriormente exposto, assim como ao dos povos 

nômades australianos, entre outros povos primitivos, relatados por Mircea Eliade, 

o abade Breuil e Wilhelm Schmidt.128 Como nômades, os australianos não 

                                                        
125 BELTING, 2007, p. 190. 
126 FROBENIUS (Monumenta Afriacana), p. 457 apud BELTING, 2007. Sobre Frobenius, cf. H. 
Straube (Leo Frobenius), p. 151 e ss. apud BELTING, 2007. 
127 Figura 18 – recuperada em 13 de agosto de 2016, de 
<http://www.humanjourney.us/NeothlithicEra.html>.  
128 MARINGER, p. 18 e ss. apud ELIADE, 2010. 

http://www.humanjourney.us/NeothlithicEra.html
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expunham seus crânios em altares sagrados das tribos ou em quadros no interior 

de seus abrigos. Em suas peregrinações os carregavam junto aos próprios corpos 

vivos, entre suas bagagens, em seus deslocamentos, mantendo assim a presença 

dos mortos.129  

Seja nos crânios expostos no quadro do “culto dos crânios” das tribos na 

Ásia, seja num espaço sagrado das tribos no sudoeste africano, ou, ainda, nas 

bolsas carregadas pelos nômades australianos, os crânios conservados dentro dos 

ritos buscaram, em todos os casos, suprir a ausência daqueles que outrora 

estiveram em vida. Neles estiveram crenças como a da presença da alma em seus 

interiores, a possibilidade de melhores condições no mundo das almas e, até 

mesmo, da própria presença da alma dos mortos na materialidade dos crânios.  

Para Belting, seja qual for a crença, nesses crânios está a criação da 

imagem. Aquela que em sua formação material e abstrata busca suprir a ausência 

da concretude do corpo vivo deixada por sua finitude física. Aquela que busca em 

sua presença suprir a “ausência insuportável” de uma presença viva. A imagem 

torna-se então a “presença de uma ausência”, segundo Belting. Poderíamos dizer 

que da mesma forma é a presença da morte que se mostra como ausência de um 

corpo vivo. Neste sentido, Belting afirma que a primeira imagem que se monta de 

um corpo vivo é o próprio corpo morto.  

(...) no momento da morte, o cadáver transformou-se numa 
imagem rígida, que apenas se assemelha ao corpo vivo. Assim, 
Blanchot afirma que “o cadáver é a sua própria imagem”. Já não é 
o corpo, mas tão-só a imagem do corpo. Ninguém se pode parecer 
consigo mesmo, salvo através de uma imagem ou como cadáver. 
Os vivos, que são também os espectadores, reagiram 
repetidamente a esta perturbadora experiência com a noção de 
que a alma, ao deixar a vida, abandona também o corpo. Mas o 
corpo, que a vida já subtraiu, será ainda corpo? Isso significa 
reduzi-lo a uma matéria morta, que seria o contrário da vida. Tal 
como o corpo pertence à vida, a imagem que o representa pertence 
a morte, independentemente de a antecipar como destino ou 
supor como acontecimento.  

O horror da morte consiste em que, aos olhos de todos e de 
repente, o que ainda há instantes fora um corpo que falava e 
respirava se converte em imagem muda. Transforma-o, ademais, 
numa imagem pouco fiável, já que depressa começa a decompor-
se. Os homens sentiam-se desamparados perante a fatal 
experiência de que a vida, ao morrer, se transforma na sua própria 

                                                        
129 ELIADE, 2010, p. 22. 
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imagem. O morto, que tinha participado na vida da comunidade, 
desaparece e é substituído por uma simples imagem (BELTING, 
2007, p. 182-3). 

 

Segundo Belting, os homens teriam então respondido ao enigma da morte 

com a criação da imagem. Com a substituição do corpo vivo “por uma simples 

imagem”, a tribo poderia então recompor a ordem natural da vida em comunidade, 

pois agora a imagem teria o poder de se apresentar em nome e no lugar do 

corpo.132 

Para compreender essa magia, precisamos retomar o tema do duplo, 
que já emergiu a propósito da morte. A existência do “duplo” é atestada 
pela sombra móvel que acompanha cada pessoa, pelo desdobramento 
do ser no sonho e pelo desdobramento do reflexo do reflexo na água, 
isto é, a imagem. Assim, a imagem já não é uma simples imagem, ela 
tem em si a esperança do duplo do ser representado permite, por meio 
desse intermediário, agora sobre esse ser; é esta ação que é 
propriamente mágica: rito de evocação pela imagem, rito de invocação 
à imagem, rito de possessão da imagem (encantamento). Aqui 
podemos apreender o elo entre a imagem, o imaginário, a magia, o rito 
(MORIN, 1979, p. 107).  

A presença do morto convertido em imagem, por ela invocada e evocada, 

supera a do corpo convencional pelo poder do simbólico adquirido na ritualização 

funerária que toca a esfera do sagrado. O corpo vivo se tornava apenas mais um 

entre os vivos da tribo, enquanto a imagem sacralizada em poder ritual passava a 

ocupar um lugar de representação do sagrado dentro do espaço social 

comunitário. É o que Belting chama de “transmutação ontológica” do corpo em 

imagem, assim como dito também por Louis Marin.133 

Com a sacralização e status adquiridos das imagens mortuárias dentro das 

sociedades, os crânios foram ganhando adereços cada vez mais sofisticados. 

Ganharam corpos moldados em pequenas miniaturas como também em tamanho 

real, alcançando um patamar de estatuários em outros momentos das culturas.134 

                                                        
132 BELTING, 2007, p. 192. 
133 MARIN (Des Pouvoirs de L’image), p. 9 e ss. apud BELTING, 2007. 
134 BELTING, 2007, p. 194. 
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Fig. 19 - Ain Ghazal, Jordan, 6750 - 6570 a.C.” 135 

Buscando alcançar cada vez mais a fidelidade da presença do corpo em vida 

e ainda uma representação capaz de alcançar o poder que desempenhavam, os 

rostos dos crânios em argila foram pintados como se buscassem uma maquiagem 

e a eles lhes dispuseram materiais cada vez mais elaborados dentro dos ritos. 

Segundo Belting, o tratamento mortuário evolui, transformando os crânios em 

máscaras mortuárias, effigies, múmias, sarcófagos e estatuários na Antiguidade e 

assim poderíamos dizer que nasce um culto à imagem e, com ele, um culto à morte.  

Talvez um dos maiores e mais populares exemplos que nos tenha chegado 

e possa ser apresentado enquanto auge das técnicas mortuárias de preservação 

dos crânios seja a arquitetura ritual funerária do imortal faraó egípcio 

Tutancâmon (1.324 a.C.). A mumificação, máscara mortuária, os sarcófagos e a 

tumba do faraó talvez sejam uma das maiores expressões da presença e 

imortalidade alcançada com a imagem através dos tempos. Mais de três mil anos 

após sua existência, temos até os dias de hoje a presença de suas imagens 

mortuárias, munidas da potência do sagrado milenar egípcio, que parecem ainda 

habitar nosso imaginário. 

 

 

                                                        
135 Figura 19 – recuperada em 13 de agosto de 2016, de 
<http://www.humanjourney.us/NeothlithicEra.html>. 

http://www.humanjourney.us/NeothlithicEra.html
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Fig. 20 -  “Sarcófago de Tutancâmon”136 

 

 

 

 

  

                                                        
136  Figura 20 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<http://www.nationalgeographic.nl/galerij/koning-toetanchamon/kingtut1>.  

http://www.nationalgeographic.nl/galerij/koning-toetanchamon/kingtut1


84 
 

Diferentemente do que já apresentado até aqui, o faraó Tutancâmon não 

teve sua cabeça decepada. No rito funerário, suas vísceras foram retiradas e 

guardadas em potes, o corpo foi em embalsamado e mumificado juntamente com 

alguns de seus objetos de poder. Por cima da múmia foi colocada sua máscara 

funerária em ouro e pedras preciosas. O corpo mumificado, juntamente com sua 

máscara funerária, foi colocado dentro de um sarcófago, também em ouro e pedras 

preciosas, e este dentro de mais dois outros em madeira, banhados em ouro, 

pedras preciosas, hieróglifos e amuletos sagrados.  

 

Fig. 21 “Sarcófagos de Tutancâmon”137 

Todos estes sarcófagos antropomórficos foram colocados dentro de um 

último sarcófago quadrado feito de placas de granito, esculpido com símbolos de 

deuses e escritas hieroglíficas. Em torno do mesmo, mais três tabernáculos de 

madeira, um dentro do outro, um manto de linho cobrindo os três, e mais um outro 

tabernáculo de madeira cobrindo todos esses. Tudo isso dentro de uma câmara 

sepulcral construída com paredes e pinturas com desenhos e símbolos que 

representavam a jornada da alma do faraó até o mundo dos deuses.  

 

 

 

 

                                                        
137 Figura 21 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<http://www.fuenterrebollo.com/Egipto/tutankhamon.html>.  

http://www.fuenterrebollo.com/Egipto/tutankhamon.html
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Fig. 22 – “Tabernáculos de Tutancâmon”138 

Juntamente com a sala da câmara sepulcral, mais um conjunto de três salas, 

contendo milhares de peças que não só sacralizavam o espaço mortuário, como 

sedimentaram uma grande arquitetura mágica-ritual. Para dar acesso, um 

corredor e uma escada ao ambiente interno e externo da tumba. Toda a 

arquitetura funerária teria uma função: encaminhar a alma do faraó ao mundo dos 

deuses, onde desfrutaria de uma vida eterna.  

Fig. 23 – “Salas da câmara sepulcral de Tutancâmon”139 

                                                        
138 Figura 22 – Recuperada em 21 de agosto de 2016, de <https://egito-
nifertiti.blogspot.com.br/2015/11/representacao-com-cortes-da-tumba-de.html>.  
139 Figura 23 – Recuperada em 21 de agosto de 2016, de <http://jv-
egiptologia.blogspot.com.br/2015/04/tutankhamen-o-farao-menino.html>.  

https://egito-nifertiti.blogspot.com.br/2015/11/representacao-com-cortes-da-tumba-de.html
https://egito-nifertiti.blogspot.com.br/2015/11/representacao-com-cortes-da-tumba-de.html
http://jv-egiptologia.blogspot.com.br/2015/04/tutankhamen-o-farao-menino.html
http://jv-egiptologia.blogspot.com.br/2015/04/tutankhamen-o-farao-menino.html
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Assim como o “Erectus” decepou a cabeça de um dos seus e a cobriu de 

argila para preservar a alma do morto no interior do crânio, no rito funerário 

africano, Tutancâmon também teve seu rito para a preservação de sua alma. 

Através da ritualização e poder de todos os símbolos, reunidos e sacralizados em 

sua catacumba, o faraó permaneceu oculto, vivendo como uma lenda, por mais de 

três mil anos.  

Em 1922, o túmulo foi descoberto pelo arqueólogo e egiptólogo britânico 

Howard Carter e, a partir deste momento, a câmara sepulcral, que ainda se 

encontrava inviolada, foi completamente fragmentada em função dos estudos. 

Com as descobertas, todas as peças, tabernáculos, sarcófagos, máscara e múmia, 

foram amplamente estudadas e pesquisadas e hoje se encontram expostas no 

Museu Egípcio do Cairo.  

Como foi dito anteriormente, Tutancâmon não teve sua cabeça fisicamente 

decepa para que nela se conservasse sua alma. Mas no seu rito o que ocorreu foi a 

força de reunião dos símbolos que por fim lhe garantiam a vida eterna no mundo 

dos deuses. Isso fez com que o corpo imortal do faraó se estendesse em toda sua 

complexidade funerária pelo poder do símbolo. Pela reunião de todos esses, a vida 

eterna do faraó estaria preservada e garantida, ou seja, a partir de Belting, 

diríamos que pelo poder das imagens.  

O que é curioso notar é que três mil anos depois de morto, uma outra 

cultura o descobre e o ato que se tem diante de seu corpo é o da decapitação, do 

esquartejamento e o da dilaceração. As peças que antes foram distribuídas e 

ritualizadas na sacralização do espaço no interior do túmulo foram destroçadas 

em sua arquitetura ritual, arrancadas de seu lugar de origem e hoje se tornaram 

objeto de exposição e fetiche distribuído em galerias do Museu do Cairo. Nas 

próximas imagem, observam-se o estatuário, tabernáculos, sarcófagos 

antropomórficos e máscara mortuária expostos de maneira fragmentada em 

relação à sua arquitetura ritual e expostas aos fetiche do público perante as 

imagens.  Na figura 27 está a exposição de uma réplica da mumificação de 

Tutancâmon, pois a real parece ter sido dissecada para ser exposta em partes, 

como nos laboratórios de anatomia aqui atualizados no Museu de Arte no Cairo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arque%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Egipt%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Carter
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            Fig. 24 – “Exposição do Cairo”140                            Fig. 25 – “Exposição, Sala dos Sarcófagos”141 

 

 

    Fig. 26 – “Exposição, Máscara mortuária”142                  Fig. 27 – “Exposição, Mortuária/Selfie”143 

 

Fig. 28 – “Exposição do Cairo, réplica múmia” 

 

                                                        
140 Figura 24 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de <http://www.tutankhamun.nu/>.  
141 Figura 25 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tutankhamun-utstallning-till-stockholm>.  
142 Figura 26 – recuperada em 21 de agosto de 2016, 
<http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/1/24/436200/>.  
143 Figura 27 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<http://imguol.com/c/noticias/0b/2015/12/18/18dez2015---visitante-faz-uma-selfie-com-a-
mascara-mortuaria-do-farao-tutancamon-no-museu-egipcio-do-cairo-administracao-local-
liberou-fotografias-com-cameras-e-celulares-em-suas-instalacoes-como-
1450462838469_956x500.jpg>.  

http://www.tutankhamun.nu/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tutankhamun-utstallning-till-stockholm
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/1/24/436200/
http://imguol.com/c/noticias/0b/2015/12/18/18dez2015---visitante-faz-uma-selfie-com-a-mascara-mortuaria-do-farao-tutancamon-no-museu-egipcio-do-cairo-administracao-local-liberou-fotografias-com-cameras-e-celulares-em-suas-instalacoes-como-1450462838469_956
http://imguol.com/c/noticias/0b/2015/12/18/18dez2015---visitante-faz-uma-selfie-com-a-mascara-mortuaria-do-farao-tutancamon-no-museu-egipcio-do-cairo-administracao-local-liberou-fotografias-com-cameras-e-celulares-em-suas-instalacoes-como-1450462838469_956
http://imguol.com/c/noticias/0b/2015/12/18/18dez2015---visitante-faz-uma-selfie-com-a-mascara-mortuaria-do-farao-tutancamon-no-museu-egipcio-do-cairo-administracao-local-liberou-fotografias-com-cameras-e-celulares-em-suas-instalacoes-como-1450462838469_956
http://imguol.com/c/noticias/0b/2015/12/18/18dez2015---visitante-faz-uma-selfie-com-a-mascara-mortuaria-do-farao-tutancamon-no-museu-egipcio-do-cairo-administracao-local-liberou-fotografias-com-cameras-e-celulares-em-suas-instalacoes-como-1450462838469_956
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Por fim, o corpo real do faraó egípcio Tutancâmon completamente nu de 

sua vestimenta ritual, mantendo sua integridade do corpo físico, mas, bipartido na 

exposição apenas dos pés e da cabeça, e completamente despedaçado em seu 

corpo ritual, distribuído em galerias, através da força do diabŏlus de uma cultura, 

que parece já não mais se recordar da dimensão, da sabedoria, do poder e do sabor 

do symbolon. 

 

Figura 29 – “Exposição dos pés e crânio com corpo velado”144 

 

 

 

 

                                                        
144 Figura 28 – recuperada em 21 de agosto de 2018, em 
<http://elpais.com/elpais/2015/11/28/album/1448725469_854585.html#1448725469_85458
5_1448725524>.  

http://elpais.com/elpais/2015/11/28/album/1448725469_854585.html#1448725469_854585_1448725524
http://elpais.com/elpais/2015/11/28/album/1448725469_854585.html#1448725469_854585_1448725524
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Se a ritualização do corpo do faraó tinha como objetivo atingir a 

imortalidade no mundo dos deuses, três mil anos depois pode-se dizer que sua 

imortalidade se concretiza por meio das imagens mortuárias expostas em galerias 

e atualizadas no imaginário contemporâneo.  O que se projeta para a eternidade é 

a realeza de um faraó, em toda arquitetura funeral em poder ritual, que poderia 

ser tão bem sintetizada e representada por uma só peça e imagem: a máscara 

mortuária.  

Figura 30 – “Máscara mortuária”145 

Entretanto vale lembrar, a partir de Belting, que a imagem é a “presença de 

uma ausência”, ou ainda, a presença da ausência de uma vida, ou seja, a presença 

da morte. No culto à imagem nasce também um culto à morte e diante do aqui 

exposto, dentro deste panorama, poderíamos também dizer que por trás de toda 

imagem existiu um corpo morto, decapitado, bipartido, fragmentado, 

esquartejado, dilacerado e completamente despedaçado em seu corpo vivo e 

symbolico. Assim vale lembrar que, por trás de uma máscara mortuária, hoje 

materializada em imagem fotográfica midiática, esconde-se o crânio decapitado 

de um corpo morto que jaz sem vida simbólica.   

                                                        
145 Figura 29 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<https://stage4ancientegypt.wikispaces.com/>.  

https://stage4ancientegypt.wikispaces.com/
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Fig 31 – “Crânio de Tutancâmon”146 

 

 

  

                                                        
146 Figura 30 – recuperada em 21 de agosto de 2016, de 
<https://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/tutancamon-era-filho-de-farao-com-irma-diz-
estudo,b888b801069ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>.  

https://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/tutancamon-era-filho-de-farao-com-irma-diz-estudo,b888b801069ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/tutancamon-era-filho-de-farao-com-irma-diz-estudo,b888b801069ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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2.3. Corpos Mortos em Vida  

Contra o medo da morte os homens só têm a possibilidade de 

fazer uma imagem dela. Por isso às imagens se prendem os 

desejos de imortalidade. Por isso a órbita do imaginário é regida 

pelo “eterno”, e por isso os homens sofrem hoje o destino de 

serem mortos em vida (KAMPER, 2002, p. 9). 

O percurso que se deu dos ritos funerários dos crânios às máscaras 

mortuárias, estatuários e fotografias, parece traçar um caminho que hoje parece 

se manifestar nas imagens midiáticas de um tempo chamado por Kamper como o 

“Tempo da Repetição Paradoxal”. Sendo a imagem a presença de uma ausência, 

podemos dizer que na imagem se configura um paradoxo. Sua condição paradoxal 

estabelecida entre “presença e ausência”, mas substancialmente configurada a 

partir da relação de vida e morte, manifesta-se, também segundo Belting e 

Kamper, em “essência e aparência”147 Ao projetar uma imagem, projeta-se a 

aparência da vida e nela se busca a imortalidade; entretanto, sabemos que em sua 

essência está sua condição paradoxal de culto a um corpo morto.  

Segundo Kamper, sabe-se que na repetição está “o segredo do tempo”. 

Neste tempo, a linha não é dada numa extensão reta de uma fita que se perde em 

pontos no infinito. Da mesma forma, também não se constrói em círculos que 

descrevem o retorno para um mesmo ponto. No tempo teríamos então a junção 

simultânea das duas ideias formando uma linearidade cíclica espiralada que 

“repete o passado para ganhar o futuro num laço aberto que pode transformar 

seus efeitos em suas causas por meio de um feedback”.148 

No paradoxo estaria o tempo “paralógico que relaciona irremediavelmente 

coisas incompatíveis”. Neste, o “paradoxal” se torna um lugar em que “a dupla 

condição de incompatibilidade irremediável é satisfeita em suas polaridades para 

que o movimento consiga chegar numa parada”. Como exemplo poderíamos citar 

o bastão de Mercúrio com as duas serpentes enroladas como forças antagônicas e 

sintetizadas no bastão como eixo vertical.  O paradoxo seria então um enunciado 

que formula um denominador comum, para as duas faces de uma mesma moeda, 

                                                        
147 KAMPER, 2002b. 
148 KAMPER, 1996, p. 1. 
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sem a qual verdades não poderiam ser representadas em conceitos unívocos do 

entendimento.  

 Entretanto, para Kamper, no “Tempo como repetição paradoxal” em que 

vivemos, a linha não é espiralada, pois não permite que a “repetição do passado” 

ganhe um futuro, e que o paradoxo se mostre “paralógico”, relacionando 

“irremediavelmente coisas incompatíveis”. Segundo Kamper, neste contexto o 

movimento do tempo se dá num espaço nulo e por isso não se configura 

espiralado, e assim se torna apenas uma compulsão de repetição num ponto 

nulodimensional de tempo morto.  

 Trava-se uma guerra entre os esforços da cronocracia mundial e a tentativa 

de se dominar o tempo como quem domina o espaço. O que se mostra nesta guerra, 

segundo Kamper, é apenas a própria impossibilidade de vencer e a invencibilidade 

do tempo. Ao tentar dominar o tempo, ganha-se o tempo das máquinas 

(morto/nulodimensional) e perde-se o tempo em sua manifestação de vida 

espiralada. No embate travado entre o humano e a tentativa de dominar o tempo, 

através de suas mecânicas diárias de repetição em prospecto, dá-se a vitória do 

tempo eterno espiralado para a vida e a morte do tempo para os homens, 

monitoradas por seus relógios. Assim vive-se o tempo da repetição paradoxal, ou 

seja, o tempo da repetição das imagens, ou, ainda, o tempo da morte.  

Mesmo perdida a batalha diante do tempo, a cronocracia mundial parece 

não medir esforços para dominar o tempo na aceleração do fluxo de imagens. 

Kamper cita o ex-subsecretário de Estado no Ministério de Defesa dos Estados 

Unidos, W. J. Perry, quando disse: “No momento em que você consegue enxergar 

o alvo, você dispõe também da possibilidade de destruí-lo. ‘Desse modo o olhar se 

torna ao mesmo tempo uma arma’” (KAMPER, 1996, p. 2). Neste sentido, a 

visualidade e a velocidade, especialmente sua aceleração, revelariam-se enquanto 

o grande poder das armas. Esse princípio de aceleração, segundo Kamper, não 

estaria somente apenas no setor militar, mas “em todos os setores das sociedades 

pós-modernas”.  

Nobert Elias define o tempo como nem objetivo nem subjetivo, mas 
como “simbólico”, como um acordo coletivo de longo prazo, que não é 
compreendido sem mais nem menos pelos homens, que o aceitam no 
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âmbito de uma “síndrome de coação interna e externa” produzida pelo 
processo civilizatório. Reinhardt Koselleck concebe o tempo da 
modernidade como essencialmente orientado para o futuro e com 
efeito de abstração, mais genericamente como produto da eficácia de 
conceitos real-fictício do séc. XIX como “razão”, “história” e 
“humanidade”. Hans Blumenberg admite para a modernidade uma 
rivalidade inconciliável entre tempo de vida e tempo do mundo, uma 
espécie de “tesoura”, cujas “facas” já estão bem abertas no momento da 
reflexão e que parecem convergir retroativamente para a compreensão. 
De certo isso evidencia a presença de algumas irritações, embora todos 
esses autores permaneçam no terreno da reserva mental de estarem ao 
menos em condições de resolver o problema no plano teórico 
(KAMPER, 1996, p. 3). 

 

Agindo ainda no plano mental e teórico, assim como coloca Kamper, as 

definições de tais pensadores configuram um cenário. Segundo Elias, viveríamos 

então num tempo vindo de um acordo de longo prazo, em que fomos “coagidos 

interna e externamente” pela força do processo civilizatório. Talvez aqui 

pudéssemos pontuar a descoberta do fogo como um primeiro acordo de 

aceleração do tempo e através dele a fundição de minérios na Idade do Ferro, a 

criação das máquinas e todo processo decorrido perante o projeto moderno, a 

Revolução Industrial e o sistema capitalista.  

Para Koselleck, o tempo da modernidade seria voltado para o futuro e com 

efeito de abstração dado como produto do século XIX. Segundo Norval Baitello, 

houve um tempo em que éramos “objetos” dos deuses; num outro momento, 

fomos “sujeitos” e o mundo passou a ser nosso objeto. Mais à frente, não éramos 

mais nem “sujeitos” nem “objetos”, mas “projetos”. Enquanto projetos nos 

colocamos num futuro, à frente de nós mesmos, projetados num futuro, numa 

abstração. Aqui talvez possamos unir as falas de Koselleck e Baitello, que 

prossegue: “Ao nos projetarmos e colocarmos no futuro, perdemos o tempo 

presente e nos tornamos reféns dos projetos que nós mesmos criamos”.149 

Com a perda do presente, perdemos o corpo e nossa condição física que nos 

ancora no aqui e agora. O corpo parece, mais uma vez, se expressar como nos ritos 

arcaicos de preservação da alma, aqui materializada em ideias, projetadas num 

lugar futuro e abstrato. Enquanto isso o corpo permanece subjugado em sua 

finitude e materialidade física. Neste contexto o corpo torna-se material de 

                                                        
149 BAITELLO, 2008. 
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descarte, “um objeto de troca”, “local de aplicação de repressões e 

disciplinamentos”150 não só no advento moderno como também em momentos do 

seu passado histórico civilizatório.      

Com a cabeça no futuro e o corpo descartado enquanto “objeto de troca” 

(KAMPER, 2002a), projetamos e criamos as máquinas que hoje, segundo Baitello 

“nos re-projetam”151 e nos fazem delas seus funcionários. No projeto das 

máquinas (sociedade, cidades, Estado)152 se opera um tempo regido uma 

repetição sem significado, às rédeas da “cronocracia mundial”, tal como coloca 

Kamper. Dele nasce a cronopolítica, do que antes se estabelecia como geopolítica. 

Com cronopolítica nascem o descompasso e “a rivalidade inconciliável” entre o 

tempo espiralado da vida e o tempo quadrado do mundo que poderíamos 

equiparar às categorias propostas por Blumenberg.  

Por esta razão a cronopolítica, no sentido da velha política, só pode 
representar-se como “aceleração na direção de um fim”. A rigor os 
homens dispõem mau a mau do tempo, que lhes é concedido pelo 
equilíbrio militar do terror: do tempo que media entre o first stroke e o 
second stroke. Restam apenas alguns minutos. O desacoplamento do 
tempo do ritmo da vida – e é provável que a primeira experiência do 
tempo do ser humano é a percepção das batidas cardíacas da mãe – e a 
sua delegação à “competência” da grande máquina bélica colocam as 
pessoas atingidas diante da alternativa simultaneamente severa e 
inaceitável entre catástrofe e pós-história, entre um fim de mundo 
constantemente forçado e o tédio absoluto, que provoca por força das 
consequências (KAMPER, 1996, p. 2). 

 

Nota-se a partir da fala de Kamper que dois tempos se estabelecem 

enquanto ritmos em paradoxo. Um “tempo do ritmo de vida” e um tempo da 

“máquina bélica” do mundo. Curioso notar, ao se referir ao tempo de vida, temos 

as batidas cardíacas da mãe como parâmetro de experiência, ou seja, o tempo de 

vida parte do tempo do corpo. Do outro lado, tempo quadrado do mundo, ditado 

pelo tempo do “first stroke” e o “second stroke”, temos o tempo das máquinas, 

criadas a partir das nossas projeções futuras e abstratas, ou seja, produtos de 

mentes sem corpo, dos arcaicos crânios mortos cobertos de argila. Mais uma vez 

                                                        
150 KAMPER, 2002a, p. 1.  
151 BAITELLO, 2008. 
152 BAITELLO, 2008. 
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temos a noção de corpo fragmentado e bipartido, agora norteando noções do 

tempo.  

No tempo de “terror militar” das máquinas se abstrai o corpo e, segundo 

Kamper, a lógica que se estabelece é do sacrifício. Sabe-se no início dos ritos 

arcaicos, corpos de humanos e animais eram sacrificados como oferendas aos 

deuses, assim como plantas, frutos e partes das colheitas como agradecimento 

pelos ciclos do tempo e da vida. Hoje oferendas em dinheiro compram bênçãos e 

moradas eternas nos céus dentro de religiões. No meio político e social das 

máquinas, a aceleração e a repetição exacerbada culminam no sacrifício dos 

corpos e do próprio tempo.  

Segundo Kamper (1996, p. 5), dentro da teoria grega, a experiência do 

tempo era determinada especialmente como recordação, mas nesta linha de 

reflexão teríamos de levar em consideração mais duas formas com que os homens 

lidam com o tempo: a repetição e a reelaboração. “O acontecimento deve ser 

repetido para poder ser real”, segundo Kamper. Para isso criamos a “máquina de 

repetição” para reelaboração e confecção do tempo.  

Onde a mera escrita e a fantasia mecanizada entram em curto circuito, 
surge o computador, a máquina do tempo, da qual afinal de contas 
esperamos uma rigorosa desoneração do tempo. O computador 
enquanto máquina do tempo repete apenas. Ele não pode recordar, mas 
também não pode reelaborar, pois a resistência mencionada na 
operação de cálculo somente se manifesta como um erro. O computador 
se torna um mecanismo de extensão do corpo humano, que não 
promovem apenas um prolongamento dos membros, mas também – e 
isso há muito tempo é mais importante – uma expropriação dos órgãos 
internos para fora, especialmente do cérebro (KAMPER, 1996, p. 6). 

 

Sabe-se de fato que o computador é multimídia. Mas seu papel enquanto 

máquina do tempo parece se explicitar na prática, mas se ocultar em teoria. É ele 

que rege o tempo da comunicação e da economia mundial. É ele quem dita o tempo 

do relógio acelerado no fluxo das nossas imagens. É ele quem oferece aos olhos a 

aceleração dos gatilhos de diversas armas. Assim se torna um “mecanismo de 

extensão do corpo humano” que permite a “expropriação do cérebro” como há 

muito se buscou na decapitação dos corpos e criação da imagem. Poderíamos 

então dizer que o computador é o novo espaço sagrado das tribos para a exposição 
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e sacralização dos crânios arcaicos, tal como era feito na Ásia, na África e na 

Oceania há milhares de anos.     

No entanto, sabe-se que no ambiente virtual disposto pelos computadores 

está uma “escada que desce para o nada”. A expressão é dada por Baitello153 

citando Vilém Flusser a respeito da “escada da abstração”. Nesta escada está o 

caminho percorrido pelas imagens em suas dimensões do espaço. No ambiente 

virtual dos computadores não temos a concretude tridimensional dos crânios com 

argila, máscaras mortuárias ou estatuários. Nem tão pouco a bidimensionalidade 

das imagens fotográficas ou a unidimensionalidade e a linearidade dos traços da 

escrita, mas a configuração em pontos, pixels, que, segundo Flusser, é de dimensão 

espacial zero. Assim, ao projetar a imortalidade na máquina do tempo de 

repetição, a expropriação do cérebro é colocada para habitar num ambiente 

nulodimensional.  

Neste processo está em jogo o sonho (Wunschtraum) de uma superação 
técnica das enfermidades do corpo humano: da dor, da cabeça e da 
morte – de uma superação que se dá por um lado, por meio da 
blindagem dos indivíduos, que pode chegar emergencialmente até a 
incapacidade de percepção do autista, e por outro lado, por meio de 
comunicação, que são abandonados a um automatismo de um 
desenvolvimento impossível de ser detido. Neste ponto, na conjunção 
de autismo e automatismo, fica evidente até que ponto tecnologia 
continua sendo teologia. O grande sonho, que também nos tempos 
atuais serve de fundamento para a técnica europeia, é o “projeto 
imortalidade” presente não apenas nas grandes religiões monoteístas, 
mas também nas formas elementares da práxis religiosa de cunho 
mítico e mágico (KAMPER, 1996, p. 7). 

 

Aqui voltamos à condição mítica das enfermidades do corpo humano: da 

dor, da cabeça e da morte, anteriormente citada nos mitos de Adão e Eva, 

Prometeu, Lúcifer, assim como no macaco que vivia no paraíso e caiu da copa das 

árvores. Segundo Kamper, na expropriação do cérebro em ambiente 

nulodimensional, busca-se o alívio de uma condição mítica e teológica por meio 

técnico atualizando o “‘projeto imortalidade’ das grandes religiões monoteístas e 

da práxis religiosa de cunho mítico e mágico”. Assim, “o mais arcaico tinge o novo” 

(KAMPER, 1996).  

                                                        
153 BAITELLO, 2012, p. 63. 
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Do outro lado da tela, após passar por sua primeira grande catástrofe, “a 

hominização” (FLUSSER, 2008b), com a queda da copa das árvores (BAITELLO, 

2012), e em seguida por uma segunda catástrofe, “a civilização” (FLUSSER, 

2008b), que lhe fez perder a condição nômade para se assentar em um único ponto 

como um grande possuidor e acumulador de bens (BAITELLO, 2012), o “jovem 

Sapiens” passa agora por uma terceira e terrível catástrofe, que, segundo Flusser, 

ainda não tem nome. Nesta catástrofe, perde-se a proteção e o aconchego das 

habitações, perfuradas e invadidas em suas paredes pelos “furacões midiáticos”. 

Diante das paredes das telas que transbordam o maremoto de imagens da invasão 

dos furacões midiáticos, que apaziguam as mazelas míticas em sua condição 

humana, o corpo se pôs sentado, sedado, encantado pelas imagens que lhe sedam, 

hipnotizam, cegam e lhe devoram (BAITELLO, 2014).  

Com a postura sentada pretende-se acalmar o animal inquieto criativo, 
um verdadeiro vulcão pronto para entrar em erupção a qualquer 
momento. Com a ação de sentar acredita-se ter domado o corpo e o 
civilizado homem (BAITELLO, 2012, p. 18).  

 

A partir do que colocam tais pensadores, o cenário que se monta apresenta 

o “jovem Sapiens” com seu eixo vertical quebrado em partes, no quadril e nas 

pernas, em função de se assumir uma posição sentada. Seus olhos aparecem 

hipnotizados pelo fluxo acelerado das imagens militares que ditam o tempo 

quadrado do mundo, roubando-lhe o tempo de vida, oferecendo-lhe um tempo 

morto enquanto devora a presença do corpo que se projeta em imagens. Seu 

cérebro aparece projetado, expropriado em ambiente nulodimensional, em que 

ainda busca alcançar a imortalidade através de sua “hominização técnica” 

(KAMPER, 1996). Por fim, neste cenário, o corpo se mostra “devastado”, vivendo 

num tempo morto (KAMPER, 1996), “reprimido, disciplinado” (FOUCAULT, 2014, 

p. 167), “domado e devorados pelas imagens na Era da Iconofagia” (BAITELLO, 

2014), morto em vida, e assim como em seus primórdios, mais uma vez, 

decapitado, fragmentado e completamente dilacerado em sua manifestação do “Si-

mesmo”. 
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Capítulo 3 

SOBRE O “PENSARCORPO” E O ENIGMA DAS PARTES 
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 O cenário anterior mostrou o “jovem sapiens”, no auge dos seus 700 mil 

anos acreditando ser sapiens sapiens enquanto a Vida, e Morin, o definem como 

Sapiens demens. Do erectus ao demens foram alguns milhões de anos, em que o 

talento ao erro o fez se expressar nas artes e na poesia diante do mundo da mesma 

forma como se expressou de desmesura da dor, da guerra e da demência.   

Ao sapiens, por fim, não foi a razão que o definiu, pois essa já se expressava 

em seus antepassados que viviam enquanto socius, faber e loquens.155 No desfecho 

do quadro, o que lhe emoldurou foi a conjunção da ilusão, do descomedimento, da 

instabilidade e incerteza entre o real e o imaginário. O que se pôs foi a confusão 

entre o subjetivo e o objetivo, o erro, a desordem, a loucura que o fez demens.156 

Na aceleração da máquina do tempo, que se fez da idade do ferro e descoberta do 

fogo, o “jovem sapiens” deu um salto quântico no tempo de 10 mil anos, segundo 

Morin e Leroi-Gourhan,157 ao chegar às conquistas tecnológicas contemporâneas 

e espalhar sua expressão demens pelo mundo. O que levou milênios para o 

nomadismo e assentamento de seus antecessores, o astuto sapiens explodiu em 

expansão demográfica em apenas algumas dezenas de anos.158 Como a velocidade 

sapiens, lançou-se frente ao mundo, com seu pensamento lógico-técnico-objetivo-

empírico, desdobrado em duplo mágico-mítico-fantástico-subjetivo159 a fim de 

conhecer, organizar, inventar, criar e recriar o tempo e os espaços. Com isso 

desenvolveu crenças, mitos, leis, ritos e religiões que logo organizaram políticas, 

grandes sociedades, nações e Estados. 

Para isso: se desassociou do ambiente, em seu contexto ontogenético, 

filogenético e mítico-cultural;160 esquartejou o espaço em alto, baixo, direita, 

esquerda, frente e trás, expressando sua dualidade em três principais eixos; 

destroçou o tempo terno em três principais partes (presente, passado e futuro) e 

se lançou à frente, em prospecto, a fim de co-criar o mundo em projeto e definir 

ele mesmo o seu destino em horizonte reto e linear.  Ao tomar as rédeas do destino 

negou o destino imposto pelos deuses em suas linhas esféricas circulares e criou 

                                                        
155 MORIN, 1979, p. 101.  
156 MORIN, 1979, p. 117.  
157 GOURHAN, 1964, p. 195.  
158 MORIN, 1979, p. 117.  
159 MORIN, 1979, p. 118. 
160 Hegemônica ocidental, expansionista colonizadora. 
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a máquina de repetição do tempo morto para reger o tempo de corpos em vida 

que, por fim, também se manifestam mortos. Assim negou o raio da criação, a 

serpente que lhe enfeitiçara nos Jardins do Éden, negou Eva que o seduzira, e 

perpetuou a pena de Adão. Assim também negou o próprio corpo entregue à 

repressão, à domesticação e o disciplinamento de um corpo morto.  

 Para Kamper, o corpo civilizado é um corpo domesticado, disciplinado, 

sedado.161 Segundo ele, a domesticação teria ocorrido no esforço pré-civilizatório 

de interpretar o mundo inteiro como uma casa e de instalar-se nessa casa 

(Sloterdijk); a sedação teria vindo no assentamento do homem levado a sair de sua 

posição ereta para ceder/sentar e permanecer domesticado na posição sentado, 

tanto na condição da espécie, quando do nomadismo que passou ao assentamento, 

quanto na condição do ser assentado no disciplinamento das cadeiras escolares; o 

disciplinamento teria ocorrido na “troca do poder concentrado de um soberano 

pelo poder disperso da disciplina no corpo” (FOUCAULT, 2014), instalando, sob a 

aparente humanização, um olhar controlador que passou a produzir efeitos cada 

vez mais devastadores e aniquiladores. Tais medidas de civilização teriam tido, 

segundo Kamper, o objetivo de promover a humanização do homem através do 

apaziguamento e pacificação de sua natureza animal arcaica violenta.  

No entanto, sabe-se que a domesticação é em si uma violência. Um ato de 

ataque e repressão contra a natureza animal quando a obriga a viver em cativeiro. 

A sedação, da mesma forma, também é uma violência contra os instintos de ação 

e reação, que demanda por fim de cargas cada vez mais altas de remédios “para 

que se consiga tolerar a insuportável obrigação de ficar sentado”.162 O 

disciplinamento torne-se, na esfera “panóptica do poder” 163, o instrumento de 

controle e castigo, que também violenta e aniquila. O que se estabelece por fim, 

enquanto forças civilizatórias de apaziguamento do animal arcaico violento, foram 

novas formas de violência contra o corpo, que não apaziguaram, mas sedaram, 

adormeceram e amortecem os instintos do corpo em vida.  

                                                        
161 KAMPER, 2000.   
162 EICKHOFF apud KAMPER, 2000, p. 3. 
163 FOUCAULT, 2014, p. 190  
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Os mosteiros, clínicas, escolas, prisões, penitenciárias e colônias de 

trabalhos forçados, alguns dos precursores do disciplinamento, através do 

controle e castigo do poder panóptico, difundiram suas técnicas de repressão e 

controle através dos aparelhos fotográficos, filmadoras, monitores e toda 

tecnologia midiática de imagens (KAMPER, 1996). Temos então, na genealogia da 

esfera tecnológica de produção das imagens midiáticas contemporâneas, a 

atualização de técnicas de controle, sedação, domesticação, repressão e 

disciplinamento que “não surgiram como instrumento e ferramentas, mas sim 

como projetos de mundo com pretensões totalitárias” (KAMPER, 2000, p. 4).  

Neste cenário de buscas totalitárias de controle, monta-se então uma 

imensa batalha de forças que se estabelece enquanto guerra por domínios de 

territórios e expansão de mercados de consumo, através dos corpos sedados que 

se colocam em frente às telas. Cita-se mais uma vez o ex-subsecretário de Estado 

no Ministério de Defesa do Estados Unidos, W. J. Perry, quando disse: “No 

momento em que você consegue enxergar o alvo, você dispõe também da 

possibilidade de destruí-lo. ‘Desse modo o olhar se torna ao mesmo tempo uma 

arma’” (KAMPER, 1996, p. 2). Se o ambiente que se monta é de guerra, sabe-se que 

seu produto final é a morte. Com isso, tem-se na ação da domesticação, sedação e 

disciplinamento, atualizados por novos órgãos de controle tecnológico, o 

abatimento do corpo, que diante da guerra se torna seu subproduto e objeto de 

descarte. Assim como os ritos arcaicos descartaram as vísceras, tronco e membros 

em prol da conservação do crânio em argila, vemos na mecânica de guerra 

estabelecida em ambiente virtual atualizando o descarte do corpo morto dentro 

do processo civilizatório.     

 

Toda teoria do corpo é útil, diziam Horkheimer e Adorno em suas notas 
sobre a “Dialética do Iluminismo”: o corpo continua sendo o cadáver no 
qual ele foi historicamente transformado. Isto implica uma dupla 
herança: o conceito e a visão do corpo tem em sua origem na teologia do 
corpo do Senhor morto e desaparecido, e naquela medicina que obtêm 
seus conhecimentos fundamentais por meio da dissecação de cadáveres 
do teatro anatômico. Ambas, numa mistura como em Rembrandt, 
dominam de forma os conceitos de corpo na Europa, que até hoje não se 
conseguiu desenvolver uma teoria do corpo vivo que seja, ela mesma, 
vida. É preciso falar também de teorias mortas que conseguem destruir 
tudo o que tocam. A morte de Deus já se tornou há muito um fato da 
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história da ciência, ela própria atolada em conceitos vazios e ideias cegas 
(KAMPER, 2000, p. 1).  

 

 Como exposto, o “Corpo Morto” não é tão somente um fruto dos discursos 

das máquinas de repetição e das telas em profusão de imagens aceleradas. Diante 

do que coloca Kamper e do que aqui foi apresentado, sabe-se que sua genealogia 

está enraizada no contexto teológico, assim como em terapêuticas da Antiguidade 

que estruturaram medicinas fundamentadas por meio da dissecação de cadáveres 

do teatro anatômico.164 O que se torna importante hoje, tal como coloca Kamper, 

é compreender esta genealogia, observar que ainda hoje “teorias mortas” 

continuam construindo corpo mortos e esta mecânica se atualiza a todo vapor 

através dos meios midiáticos de comunicação. O meio que se interpôs entre o 

corpo vivo e o corpo morto enquanto ferramenta rupestre em contextos arcaicos, 

enquanto argila e máscara mortuária na Antiguidade, enquanto estética no 

Renascimento, enquanto técnica fotográfica na modernidade, hoje se atualiza em 

ferramentas e mecânicas de ambientes midiáticos virtuais frente às telas de 

expansão, conquista e domínio de territórios mundiais. Diante das mecânicas 

estabelecidas, o corpo morto se firma enquanto “imagem que exerce coação”, 

enquanto o “corpo vivo se torna atualmente invisível” (KAMPER, 2000, p. 6). 

Neste conflito, Kamper coloca a necessidade do desenvolvimento de uma 

teoria viva em prol de um corpo vivo a se ocupar do Corpo Morto e sua história. 

Kamper propõe então uma teoria que se orienta inicialmente a partir de cinco 

princípios:  

1. A visibilidade se transformou num hábito; 
2. O regime do visível serve-se dos meios de comunicação 

enquanto aparelhagem de um novo inconsciente;  
3. Surgiu uma eternidade fatal que não quer mais cessar; 
4. O corpo morto é uma imagem inconsciente que exerce coação 
5. O corpo vivo é atualmente invisível (KAMPER, 2000, p. 6). 

 

                                                        
164 Kamper se refere, provavelmente, as aulas de anatomia do século XVII, em que cadáveres de 
condenados à pena de morte eram expostos e dissecados em palcos teatrais apenas para alta 
sociedade civil e científica. Um exemplo que ilustra o “Teatro anatômico” está na tela A Lição de 
Anatomia do Dr. Tulp, de Rembrandt. A obra retrata uma aula de anatomia do dr. Nicoles Tulp. O 
corpo que aparece no quadro é de um marginal que havia sido condenado à morte por assalto a 
mão armada no dia anterior à lição.  
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A partir dos esforços empreendidos em torno de cada um destes, provindos 

de uma antropologia histórica do corpo e da imagem, Kamper propõe: a retomada 

dos sentidos, o poder da imaginação, uma cultura do ouvir e “PensarCorpo” em 

prol desta nova teoria do corpo vivo.   

 

3.1.  Retomada dos sentidos 

 

A Revolução industrial introduziu uma multidão de novos sons, com 
consequências drásticas para muitos dos sons naturais e humanos que 
lhes tendiam a obscurecer; e esse desenvolvimento estendeu-se até a 
segunda fase, quando a Revolução Elétrica acrescentou novos efeitos 
próprios e introduziu recursos para acondicionar sons e transmiti-los 
esquizofrenicamente através do tempo do espaço para viverem 
existências amplificadas e multiplicadas.  Hoje, o mundo sofre de uma 
superpopulação de sons165 (SCHAFER, 2001, p. 51).  

 

Raymond Murray Schafer já no final da década de 70, um pouco antes do 

desbunde das telas e mundo virtuais, já denunciava uma superpopulação ruidosa 

de sons que se materializava num ambiente sonoro poluído, causado pela 

Revolução industrial e elétrica. Tais revoluções teriam então despejado no seio da 

humanidade uma carga sonora em tal intensidade que tendia a anulação do 

sentido auditivo. Segundo Schafer, a quantidade e a intensidade de ruídos teria 

gerado o “ouvido surdo do aviador”,166 o qual poderíamos aqui utilizar enquanto 

símbolo de uma cultura frente à poluição sonora. É o que Kamper chama de efeito 

de devastação e aniquilação do corpo aqui observado através do sentido auditivo.   

Para Schafer, os ruídos em alta intensidade rememoram, no imaginário, as 

relações sonoras primordiais da espécie humana com as sonoridades naturais. Um 

exemplo disso seria o som dos raios e trovões, que, em primeira instância, eram 

compreendidos como expressões do poder divino. Desta forma, os sons em alta 

intensidade refletem o poder da palavra divina sob a Terra e, por isso, impõem 

medo e respeito. O poder do som divino em grandes intensidades teria se 

transferido dos sons naturais dos ventos, trovões, vulcões e tempestades para os 

                                                        
165 SCHAFER, 2001. 
166 SCHAFER, 2001, p. 128. 
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sinos e órgãos de tubo nas igrejas, num primeiro instante, e posteriormente para 

toda carga de ruído gerada no aumento das potências sonoras marcantes da 

paisagem industrializada.167 O poder do som teria passado então das badaladas de 

sinos e sonoridades sagradas religiosas ao barulho das máquinas, dos trens e dos 

veículos movidos por motores de combustão interna. Segundo Schafer, “assim 

como o som da água foi fundamental da civilização grega talassocrática e o vento 

foi o som fundamental das estepes, a máquina de combustão interna fornece o som 

fundamental da civilização contemporânea”.168  

Uma outra questão ainda apontada por Schafer é a esquizofrenia 

estabelecida entre a transmissão, reprodução eletroacústica e recepção sonora. O 

prefixo grego schizo significa cortar, separar, e phone é a palavra grega para voz. 

Vale lembrar que antes da Revolução industrial e elétrica, não existia a 

possibilidade de se gravar um áudio. Com o aparato das máquinas, suas estruturas 

possibilitaram gravar o som de um espaço e reproduzi-lo de forma eletroacústica 

em qualquer outro ambiente, para qualquer outro espectador. Assim, a relação 

entre emissão sonora primária e receptor final se dá em descompasso dos 

ambientes dos quais fizeram parte e instala um quadro de esquizofrenia sonora, 

como o rompimento entre a relação de um som original, transmissão ou 

reprodução eletroacústica e escuta. O som gravado passa a ser a presença de uma 

ausência que também atualiza a ideia de máscaras mortuárias desenvolvidas no 

século XX.  

Um outro ponto ainda importante é a ideia das “paredes sonoras” e da 

“audioanalgesia”. Diante do barulho das máquinas, dos motores de combustão, 

aparelhagem domésticas e infinitas outras, o homem moderno teria descoberto 

que poderia criar paredes sonoras para se proteger da intensidade de ruídos. A 

ideia de parede sonora é a de construir uma barreira acústica, que não se coloca 

enquanto isolamento acústico em prol do silêncio, mas sobrepõe um som em cima 

de outro a fim de isolar o primeiro. É como cobrir um ruído com outro ruído maior. 

Assim, com uma sobrecarga de ruídos, compreende-se a demanda de uma 

audioanalgesia, que, como o próprio nome diz, tem efeito analgésico com o som 

                                                        
167 SCHAFER, 2001, p. 107.  
168 SCHAFER, 2001, p. 123. 
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que emite, sedando o sentido, por meio da distração e disseminação da distração. 

Neste sentido desenvolveu-se o som ambiente dos shoppings e as paredes 

acústicas dos fones de ouvido enquanto repressão e sedação do sentido. 

 No campo da visão temos a hipnose e a cegueira que se dão no globo dos 

olhos diante também de uma enorme poluição visual em profusão de imagens, tal 

como anunciou Baitello no que ele denominou com “A Era da Iconofagia”.169 Para 

Baitello, o fluxo acelerado de imagens dos “furacões midiáticos” que nos invadem 

a todo instante através de nossas telas, nos entorpecem o corpo sentado, 

aprisionam nossos olhos, nos hipnotizam, nos cegam os olhos, os sentidos, 

abstraem nossos corpos e assim nos devoram. Ao ato de devoração do corpo pela 

imagem dá-se o nome de “iconofagia (impura)”.  

Segundo Baitello, quando caímos da copa das árvores e passamos para a 

viver nas savanas, o espírito inquieto de nossos corpos puladores e saltadores deu 

lugar aos passos desbravadores do nômade e a nossa corporeidade se transferiu 

do saltar para o andar.170 Enquanto nômades, caçadores coletores, caminhamos 

até o momento em que nos foi mais interessante sentar domesticar animais, 

administrar os rebanhos a nossa volta e desenvolver o comércio de alimentos 

agrícolas na Revolução Neolítica a aproximados 10.000 a.C. para domesticar 

animais, e ele se domesticou sentado.  

 

Domesticar vem de domo (latim), que significa amansar. Domesticamo-
nos , mas o nosso “bicho-carpinteiro” continuou vivo dentro do peito e 
da alma. De saltadores a nômades, o sedentarismo nos fez vulcões 
prontos para explodir a qualquer momento. Assim, foram e são 
necessários os sistemas de “sentação” e sedação. Para aclamar e amansar 
os velhos saltadores e incansáveis andarilhos. Para manter sentados 
velhos e novos guerreiros, criaram-se instituições de educação, de 
formação, de informação, e de entretenimento que nos acompanha a vida 
toda: as escolas, as igrejas, a mídia, a indústria de entretenimento. E seus 
instrumentos de sedação sempre foram e continuam sendo nada mais 
que imagens (não importa em que linguagem se acústico-verbais, visuais, 
cinético-performáticas, musicais, etc.) (BAITELLO, 2014, p. 51). 

 

                                                        
169 BAITELLO, 2014. 
170 BAITELLO, 2014, p. 51.  
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Com o assentamento, surge o que Baitello chama de pensamento sentado. 

O pensamento que nasce de um corpo sentado, sedado, domesticado, pronto para 

explodir como um vulcão, mas que se doma diante dos interesses econômicos e 

que assim também gera pensamentos desta natureza e com os mesmos fins. Nasce 

uma forma de pensar emoldurada e pela cadeira. Juntamente com a cadeira o 

vulcão sentado criou uma outra grande preciosidade, com objeto de fetiche e 

consumo, que foi a máquina de domesticação do tempo, reprodução e repetição 

infinita de imagens.  Da junção que se dá entre cadeiras e máquinas nasce a 

anulação do espaço ao redor, a perda do presente gerada pela exacerbada 

aceleração de imagens e, com isso, a perda da corporeidade diante de toda sedação 

que o aparato proporciona. Por fim temos a perda do sentido de propriocepção, 

ou seja, o sentido de si, que se abstrai, abstraindo o corpo que se deixou devorar 

por imagens.  

Da cegueira do olhar capturado pelas imagens, dá-se também a cegueira do 

corpo e dos seus sentidos como um todo, chegando até o sentido de 

propriocepção. O olhar com seus 180° de amplitude de visão passa a ser 

estimulado cotidianamente a restringir sua amplitude às dimensões das telas que 

poderia estar por volta de 40°? 20°? 10°? 1° ao se concentrar no detalhe de cada 

letra ou de cada imagem na tela? Isso quando se perde a atenção e concentração 

por total e o olhar vai em brilho, enquanto a time line corre a solta diante dos olhos 

hipnotizados e corpos adormecidos.  

Quanto ao tato, sabe-se que se restringem às pontas dos dedos. No entanto, sabe-

se que para o sentido tátil temos o maior órgão do corpo humano: a pele. Sabe-se, 

da mesma forma, que a pele não é tão somente um envelope inerte que envolve 

todo o pacote de carnes, ossos, sangue e vísceras do corpo. Ashley Montagu 

apresenta isso claramente quanto lista as propriedades vitais para o corpo que se 

dão a partir da pele e do tocar. Funções como regulação térmica, metabólica, 

tonificante motor e muscular são algumas das partes ativas que atuam de forma 

vital no sistema nervoso central em todo corpo. Além deste, o sentido remonta a 

potencialidade sensorial dada em condição uterina do feto em relação à bolsa e ao 

líquido amniótico que lhe cobria, protegia e o alimentava na esfericidade do seu 
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corpo. Após o nascimento, a comunicação pele a pele da díade mãe-bebê promove, 

por exemplo, o desencadeamento do hormônio da lactação conhecido como 

“ocitocina”.171 Montagu acredita que a estimulação tátil é uma necessidade 

primária e universal que deve ser satisfeita para que se desenvolva um ser 

humano saudável, capaz de amar, trabalhar, brincar e pensar de modo mais crítico 

e livre. 

O que dizer da esterilidade da estimulação tátil das pontas dos dedos diante 

da esfericidade tátil e sensível de todo corpo? Se entrássemos um pouco mais a 

fundo, certamente poderíamos falar da falta de tatibilidade das relações virtuais e 

suas consequências em nossas organizações psíquicas e diretrizes de 

comportamentos sociais e sexuais. Seria o sexo ainda uma questão de pele, tato e 

feromônios? Ou já seria uma questão de imagem? Vale lembrar da carência 

primordial que aponta Cyrulnik, quando o bebê, ao nascer, perde a condição 

uterina e carece do tato da mãe para relembrar o “Encantamento do Mundo” e 

suprir o vínculo afetivo.  A carência afetiva é suprida através do tato, e não da 

imagem. Então ao consumir imagem, presença de uma ausência, anestesia-se o 

tato, mas não supre a demanda primordial do vínculo esférico efeito entre os 

corpos. 

Se o desbunde das máquinas gerou a poluição sonora para os ouvidos, 

sabe-se que da mesma forma gerou poluição gasosa para o olfato. Rinites, sinusites 

e infecções de todo tipo parecem habitar as vias respiratórias e sua sensorialidade. 

O deleite primordial dos Jardins do Éden rico de todos os aromas das hostes 

reunidas todas as árvores de todos os frutos e flores, junto com a brisa do mar e o 

frescor das águas doces, deram lugar às savanas, no pós-queda das árvores, mas, 

ainda, desfrutou do aroma das vegetações rasteiras e livre trânsito de ar dos 

campos espaçados. Na domesticação do homem e do animal dada no 

assentamento da Revolução Neolítica, o aroma foi do pasto da criação de animais 

e deles à criação de cidades com os esgotos a céu aberto encurralados pelo 

aglomerado de casas. Aos poucos os pequenos aglomerados de casas cederam 

lugar às grandes cidades que ainda hoje apresentam seus esgotos a céu aberto 

                                                        
171 MONTAGU, 1988. 
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temperados com os aromas de todas as fábricas e motores de combustão que 

jogam diariamente toneladas de subprodutos aromáticos em pleno ar. Para se 

livrar do excesso, o homem criou no carro o ar-condicionado, que também o 

condiciona a um ar paralisado dentro do seu veículo, que, mais uma vez, ceda 

diante do odor que lhe bate à porta.  

O mesmo percurso também se dá com o paladar. Se no paraíso edênico 

existia o desfrute de todos os sabores, na copa das árvores tínhamos o sabor dos 

frutos e no ambiente uterino, as delícias das líquido amniótico em abundância no 

tempo e espaço; ao cair do Éden, sentiu-se o sabor da dor, da fome e do sofrimento. 

Ao cair das árvores, sentiu-se o sabor do sangue do outro na aptidão da caça. Ao 

cair do Paraíso Uterino, sentiu o sabor do ar frio e seco, que não alimenta as 

vísceras e oferecia a carência tátil como sobremesa.  Ao caminhar em todas essas 

paisagens, teve que plantar o fruto para colher na caça o seu alimento. Ao chegar 

às máquinas, industrializou a nutrição e a guardou em porções de conservantes 

do tempo, a fim de garantir que no futuro não lhe volte a fome. Nitrato de sódio, 

bromato de potássio, butil-hidroxianisol butilado e hidroxitolueno (BHA e BHT), 

glutamato monossódico, acessulfame de potássio, aspartame, glicerol, óleo vegetal 

bromado, são algumas das criações humanas para conservar e realçar o sabor de 

alimentos estéreis em nutrientes. Diante de todos eles surgem a todo instante 

discursos que a relacionam os conservantes, corantes de alimentos e realçadores 

de sabor com causas transtorno de déficit de atenção, danificação ao hipotálamo 

na regulação de apetite e agentes cancerígenos de todo tipo.  

Com todos os cinco principais sentidos oprimidos, intoxicados, sedados, 

limitados e restringidos em sua amplitude sensorial, pode-se compreender a 

dimensão dos termos devastação e aniquilamento citados por Kamper em 

diversas palestras e textos. Se o quadro se estabelece enquanto panorama 

sensorial dos cinco sentidos, em seu potencial sensível no decorrer dos tempos, 

pode-se dizer que suas resultantes proprioceptivas provavelmente também sejam 

de sedação e aniquilamento. Ao falar da perda da propriocepção, Baitello cita o 

caso de uma paciente do neurologista Oliver Sacks apresentada como “A dama 

sem corpo” (1988, p. 51-60).  Neste caso, a paciente teria “perdido o sentido da 

propriocepção e não sabia onde estava o corpo, suas pernas, braços, tronco e 
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apenas ficava deitada passivamente sem poder usar as partes que não sentia”.172 

Segundo Sacks, o sentido do corpo é dado por três fatos, a visão, os órgãos de 

equilíbrio e a propriocepção. Ora, se a visão se encontra em pane, os órgãos de 

equilíbrio intoxicados já no hipotálamo, o que pode restar à propriocepção? Casos 

constantes de anorexia, vigorexia173 que se desdobram em transtornos 

alimentares e distorção da imagem corporal podem se mostrar como casos que 

expressam uma cultura em pane com seus sentidos de propriocepção? 

Acreditando ter pontuado, como propôs Kamper, algumas das “mudanças 

ocorridas no regime histórico do visível174” relativas às estratégias de controle, 

domesticação e disciplinamento do corpo civilizado, que também poderíamos 

chamar de morto, fica clara tanto a justificativa quanto a urgência da retomada 

dos sentidos. Historicamente o que se apresenta parece ser de fato um quadro de 

atrofia, constantes ataques de violência, mutilação e restrição da amplitude dos 

sentidos. Somente então uma retomada a fim de sanar e potencializar a 

capacidade dos sentidos poderia dar ao corpo um novo sentido proprioceptivo e 

ao homem, novo significado de vida perante ao mundo.  

 Segundo Flusser,175 ao tratar sobre espaço e comunicação, o homem utiliza 

três dimensões do espaço para se expressar através do gesto, da voz e da presença 

física até o momento que inventa a imagem e começa a desenhar em superfícies. 

Nisso as duas das três dimensões são subtraídas, pois, com a imagem, o homem 

passa a se expressar no universo bidimensional, ao passo que as imagens foram 

se simplificando no decorrer do tempo, viraram contornos, traços, linhas, letras. 

Ao se tornar escrita, passa a ser unidimensional, dada pela sua linearidade reta. 

Esta linearidade teria sido matriz e expressão da emergência do pensamento 

lógico linear.  Foi esse pensamento que criou as máquinas e os aparelhos que 

operam com números, códigos e pontos, e pixel. O ponto seria então dimensão 

                                                        
172 BAITELLO, 2014:59. 
173 Ou transtorno dismórfico muscular, ocorre quando há uma doença psicológica caracterizada por 
uma insatisfação constante com o corpo, que afeta principalmente os homens, levando-os à prática 
exaustiva de exercícios físicos. Pode estar associada a uma distorção da autoimagem e a um 
transtorno psicológico similar à anorexia (DIAZ MARSA; CARRASCO; HOLLANDER, 1996). 
174 KAMPER, 2000, p. 7. 
175 FLUSSER apud BAITELLO, 2012, p. 63. 
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espacial zero que passa a habitar em ambiente virtual nulo dimensional. Passamos 

então ao “zeroespacial” nulodimensional.  

 

“Descemos ao fundo da escada da abstração, alcançamos a nulodimensão 
e nela desenvolvemos todos os aparatos que reúnem pontos e simulam 
letras, imagens ou volumes” (Flusser). Esse é o caminho da escalada de 
abstração que nos leva ao nada. (...) como não podemos ir além nessa 
direção, temos que voltar às dimensões do espaço, ir reconstruindo 
paulatinamente às dimensões perdidas (FLUSSER apud BAITELLO, 2012, 
p. 64). 

 

Diante da impossibilidade de seguir frente ao espaço nulodimensional, que 

nos abstrai o corpo e os sentidos, deveríamos então retornar paulatinamente às 

dimensões perdidas físicas espaciais. Retomar a unidimensionalidade da escrita a 

lápis, a pincel, que tem no traço o tato do corpo e a expressão do gesto, de um 

estado psíquico, de uma sensação, de uma emoção, como é dada na arte da 

caligrafia japonesa Shodo. Claro que não se trata de quebrar todos os 

computadores e voltar a escrever a carvão ou nanquim. A partir de agora, não 

falamos de estratégias de mercado, opções de otimização de serviço, business e 

economia, mas sim de terapêuticas para o corpo e seus sentidos. Por fim, 

voltaríamos a trabalhar nas três dimensões do espaço através do gesto, da voz e 

da presença física.  

 

Uma única possibilidade parece consistir em fazer o corpo voltar a falar, 
mobilizando contra as imagens que o cercam. Como trabalhos 
preliminares para essa finalidade pode-se considerar os vários recursos 
a fragmentos de uma (amplamente destruída) linguagem corporal, os 
gestos, as formas de comunicação não verbal, e dessa forma também, as 
muitas terapias do corpo, seja esse de procedência asiática ou euro-
americana. Com base numa consideração análoga, um objetivo... 
(KAMPER, 2002, p. 9). 

  

O caminho seria então sair da abstração do espaço nulodimensional, sair 

do estado hipnótico das imagens, da cegueira dos sentidos, da sedação, levantar-

se, voltar a caminhar e novamente se pendurar em árvores, para, quem sabe, estar 

diante, mais uma vez, dos poderes da serpente e da Árvore da Vida nos Jardins do 



111 
 

Éden. Mais uma vez, é importante dizer que as imagens são metafóricas, pois, se 

levadas ao pé da letra e analisadas em sua superfície, podem constranger os 

espectadores. O caminho do retorno ao corpo e aos sentidos, dada a profundidade 

arcaica com que é tratada a proposta, perpassa de fato pelo superficial e literal 

como, da mesma forma, mas fundamentalmente, por caminhos de transformação 

cultural que poderiam, por fim, levar o humano a um salto evolutivo na espécie.  

 O primeiro passo seria então sair da abstração, ou minimamente ter 

exercícios e experiências concretas corporais.  Para isso o passo seguinte de tirar 

os olhos das telas e vencer a hipnose se mostra de grande importância. O sentido 

da visão restrito em sua amplitude deveria voltar a exercitar a expansão do seu 

campo de visão a fim de potencializá-lo não só espaço, mas também nas dimensões 

do tempo. Segundo Kamper, o objetivo de primeira importância seria a 

redescoberta do corpo como um arquivo da história da humanidade (NIETZSCHE 

apud KAMPER, 2002) tal como mostram o trabalho teatral e as artes corporais.  

Curiosamente como prática de treinamento corporal dos atores-bailarinos 

da arte milenar indiana, o Kathakali, existe um exercício feito em noites de lua 

cheia em que os integrantes se sentam inicialmente para ver a lua nascer abrindo 

ao máximo os olhos, a fim de contemplar toda paisagem, e acompanham o 

percurso da lua durante toda noite até que ela se ponha.176  O exercício de 

treinamento corporal Kathakali é um exemplo de expansão do sentido da visão 

em sua amplitude 180°, como também de presença no aqui e agora em 

contemplação do espaço dilatado e do Tempo da Vida (BLUMENBERG apud 

KAMPER, 1996). 

 Ao perceber as manifestações da vida no espaço, reconhece o ambiente, 

podendo, assim, perceber a sonoridade dos ventos, os sons mais próximos e os 

mais distantes, seus aromas, suas temperaturas e os sabores de estar presente em 

corpo vivo. A partir da prática do corpo vivo em vida perante a potencialização 

dos sentidos no tempo, espaço, paisagens e ambiências, é possível começar a sair 

dos estados de sedação do que antes o aniquilava. Voltando a sentir a vida, através 

da potencialização dos sentidos e da vinculação do corpo no espaço, 

                                                        
176 BARBA, 2012.  
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provavelmente o corpo tenderá a se levantar e caminhar. É preciso novamente dar 

asas ao nomadismo, mesmo que seja em caminhadas curtas de contemplação da 

vida, para que o corpo e o pensamento tomem o frescor do ar livre, assim como 

em caminhadas de longa duração em montanhas ou peregrinações silenciosas, em 

grupos ou solitárias, assim como nos tempos mais remotos. 

Com o corpo vivo, respirado, arejado dos ares das luas cheias, com o olhar 

expandido vivo diante de uma ecologia dos sentidos que lhe reatualizam uma 

esfericidade sensorial de vínculo e comunicação com os meios e, ainda, com a 

coluna reativada e realinhada, passo a passo em caminhadas vivas, poderemos 

voltar a subir em árvores e desfrutar da nossa condição primata. Não se trata de 

teatralizar o ato, mas sim vivenciar essas imagens no corpo, de compreender que 

não se trata de retornar à condição de macaco para viver em árvores, mas de voltar 

a desfrutar de uma potencialidade motora neuromuscular em toda a amplitude 

das vértebras, juntas e articulações do corpo que outrora foram atrofiadas por 

nossas cadeiras e esquecidas em suas potencialidades diante da sedação dos 

corpos. O quadro final da retomada dos sentidos nos leva à frente, não de volta, 

retoma a possibilidade de voltar a desfrutar do prazer de um corpo arcaico 

paradisíaco esférico e circular em seus sentidos de vínculo e comunicação com o 

mundo e o outro.  

 

3.2.  Cultura do Ouvir 

 

Podendo desfrutar da esfericidade dos sentidos, nada mais justo e coerente 

que desenvolver uma cultura do ouvir, que é, em si, um sentido esférico circular 

de expansão por excelência. O ouvir é em si um sentido que permite captar o 

ambiente de forma 360° e ao mesmo tempo trabalhar associado de forma tátil com 

a esfericidade da pele, como também nos órgãos internos do corpo. Ouvir permite 

à pele, aos órgãos e aos ouvidos uma percepção esférica dilatada do mundo, das 

ondulações e das reverberações sonoras que habitam os espaços externos e 

internos. Assim o foi e é desde as primeiras percepções de mundo de um corpo 

humano.  
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O progresso na captação de imagens endouterinas, como o microcinema 

ou a ecografia tridimensional, permitem visualizar essa ideia: quando a 

mãe fala, a estrutura física de sua fala se transforma em toque, que 

estimula o feto e provoca-lhe um comportamento exploratório das 

mãos e da boca. (...) 

Quando a mãe cantarola, as frequências altas de sua vocalização são 

filtradas por sua própria substância; apenas as frequências baixas 

passam e vêm vibrar contra o corpo da criança, como uma carícia, na 

parte mais sensível de seu corpo: a boca (CYRULNIK, 1995a, p. 51).   

 

A partir da década de 70, travou-se uma discussão científica entre 

pesquisadores que de um lado defendiam a ideia de que o feto ouvia em ambiente 

uterino e outros que diziam que “Não! O feto não ouvia”.177 A discussão ficaria em 

torno do momento em que os órgãos auditivos estariam formados e as 

determinantes que se dariam entre as pressões do ouvido externo, médio e 

interno, que impediriam a transmissão de sons. Perante esses argumentos, uma 

ala defendeu a tese de que os fetos não poderiam ouvir.  Do outro lado, descobria-

se que a partir da vigésima semana de gestação o ruído não é mais uma invasão 

sonora no ambiente uterino que provoca uma reação motora no bebê, mas que se 

torna neste momento “objeto de uma percepção ativa que o mantém a distância, o 

estrutura e lhe dá forma”. Este grupo de pesquisadores defendia a ideia de que 

neste período o bebê estaria então apto, em termos neurológicos, para lidar com 

as percepções sonoras e criar representações alimentadas por suas 

sensorialidades. Décadas depois dos experimentos citados por Cyrulnik, novos 

experimentos na área de psicologia pré-natal178 e neurociências,179 a partir da 

sensorialidade do feto e do recém-nascido, comprovam as capacidades auditivas 

do bebê já em ambiente uterino e, da mesma forma, sua memória auditiva capaz 

                                                        
177 CREFF (Le foetus entend-il?), 1983 apud CYRULNIK, 1995a, p. 51.   
 
178 WILHEIM, 2003.  
179 BUSNEL, 2008.  
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de reconhecer facilmente a voz de sua mãe em seus primeiros momentos de vida 

fora do útero.180   

O que se torna claro e importante de compreender é que o som, em seu 

contexto físico e arcaico, antes de ser sonoridade audível ressoante, é vibração e 

reverberação sonora que ressoa nos corpos. É o sopro da criação, o sopro de Zéfiro 

que gerou a ondulação nos cachos da deusa Vênus e deu vida ao quadro de 

Botticelli; é o Aleph que gerou ressonância e explodiu em big-bang e o canto da 

mãe que reverbera a bolsa e o líquido amniótico tocando a esfericidade do corpo 

do bebê enquanto acaricia seus lábios no Paraíso Uterino.  Assim sentimos o som 

e suas ondulações na esfericidade de nossos corpos, que captam as ressonâncias 

de ambientes maiores, como o corpo da mãe e o mundo que o cerca, configurando-

se como um sentido tátil-auditivo de potencial expansivo sensorial e perceptivo 

do humano no tempo e no espaço.  

A pesar disso, vimos, no que apresentou Schafer, que, a partir da Revolução 

industrial e elétrica, com a migração do homem do campo para as cidades, e a 

transformação dos povoados em grandes cidades, as paisagens sonoras sofreram 

grandes transformações. O sentido auditivo, assim como o corpo civilizado, sofreu 

grandes ataques de violência sensorial, chegando, da mesma forma, próximo da 

devastação e do aniquilamento. Chegou-se à imagem do "ouvido surdo do 

aviador”, dada a degradação e ao mesmo tempo a insensibilidade diante da 

superpopulação e poluição sonora das grandes cidades. O sentido, que é, em sua 

natureza, de amplitude esférica circular, expansiva espacial e temporal, foi cada 

vez mais sendo restrito pelas paredes sonoras que espremeram seu campo de 

percepção. Assim o esférico circular espacial do sentido foi esmagado pela 

pontualidade do “tapa-ouvidos-sonoros” (os fones de ouvido), que transformam a 

esfericidade espacial do soundround acústico vivo, no estéreo “L e R” (left and 

right) no “ouvido do aviador”. Os “tapa-ouvidos-sonoros” trazem consigo o poder 

das paredes sonoras e da audioanalgesia que mais uma vez nos auxilia a sedar e a 

amortecer os corpos.  

                                                        
180 REVILL, 2014. 
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Hafiz, um dos grandes poetas da antiga Pérsia, relata a seguinte lenda: 
Deus fez uma estátua de argila, dando-lhe forma segundo sua própria 
imagem. Em seguida, queria que a alma entrasse nessa estátua para 
dar-lhe vida. Mas a alma não queria ser aprisionada, pois essa não é 
sua natureza – ela é volátil e livre. Ela não quer ser amarrada nem 
cerceada de alguma maneira. O corpo é uma prisão, e a alma não queria 
entra nessa prisão. Então Deus pediu a seus anjos que fizessem música, 
a alma se comoveu e, em êxtase, querendo sentir a música mais clara e 
mais intensamente, entrou, finalmente, no corpo. Porque, na realidade, 
a alma era música (BAITELLO, 2014, p. 134). 

 

 

Diante da surdez e da cegueira que manifesta a civilização da visualidade 

(BAITELLO, 2014, p. 136), torna-se extremamente urgente e necessária uma 

cultura que opere com outros valores e imagens. Abandonar as teorias mortas que 

produzem corpos mortos e na contracorrente desenvolver teorias vivas em si e 

nos corpos, como propôs Kamper. O poema de Hafiz, apresentado por Baitello, 

mostra como um simples câmbio de valor e pensamento acerca de uma imagem 

pode reconfigurar uma cena e a partir dela começar a produzir novas crenças e 

valores. Encarar o corpo como uma prisão é se tornar um prisioneiro, mas 

vivenciar o corpo como um deleite é permitir à alma volátil e livre a intensidade 

da vida em música e dança.  

Para isso é preciso reconfigurar o mito. Alterar os valores da trama. Mudar 

os prismas do drama. Alcançar a profundidade simbólica de suas metáforas e 

através delas gerar outras imagens. Assim, pode-se gerar uma cultura que não se 

hipertrofia na visualidade, mas que se liberta através da profundidade e poder de 

seus próprios símbolos, que ressoam enquanto dança. Esta parece ser a proposta 

de uma cultura nascida a partir do ouvir. Uma cultura desenvolvida a partir da 

potencialidade esférica comunicativa consigo e com o mundo que a cerca e soma. 

Na ampliação do sentido reside também a ampliação da percepção de mundo tal 

como foi em nossa condição primata na copa das árvores, onde o mundo se 

mostrava esférico circular, diante das potencialidades da percepção e habilidades 

motoras. Com isso, não só a percepção muda, como o mundo também muda em 

expansão, possibilidades e criatividade imaginaria.  
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Foi isso que mostrou Schafer na proposta de uma ecologia acústica e 

afinação de mundo no final da década de 70. Diante do quadro sonoro já exposto, 

quando a música se instalava nas salas de concerto e o urbano ficava entregue ao 

pandemônio sonoro, Schafer propôs uma série de medidas que poderiam auxiliar 

o universo acústico a mudar de rota. Dentro do que propôs no livro A Afinação do 

Mundo,181 observa-se sugestões de uma limpeza sonora ambiental que poderia vir 

através de uma legislação civil acústica no mundo, não no sentido retrógrado de 

proibir, censurar e reprimir as expressões sonoras, mas de trabalhar em prol de 

um projeto acústico para os ambientes e cidades. Schafer parece não usar o termo, 

mas a ideia que se forma seria de cidades acústicas. Segundo ele, da mesma forma 

que a Bauhaus colocou lado a lado as belas-artes e as técnicas industriais, 

realizando a mais importante revolução na educação estética do século XX, na 

“afinação do mundo”, seria necessária uma “revolução que consistirá na unificação 

das disciplinas ligadas à ciência e à arte dos sons” instalada em um projeto acústico 

mundial.  

 

(...) é considerar a paisagem sonora mundial como uma imensa 

composição musical desdobrando-se incessantemente à nossa volta. 

Somos simultaneamente seu público, seus executantes e seus 

compositores. (...) Só uma completa avaliação do ambiente acústico pode 

nos fornecer os recursos para melhorar a orquestração da paisagem 

sonora. (...) O projeto acústico nunca deveria ser controlado de cima. 

Trata-se, na verdade, do resgate de uma cultura auditiva significativa, o 

que é uma tarefa para todos (SCHAFER, 2001, p. 287-8).     

 

Ao pensar numa cultura acústica significativa, Schafer parte dos “sons 

matriciais” como base de desenvolvimento acústico para as paisagens propostas 

em contexto mundial. Os “sons matriciais” seriam aqueles de características físicas 

invariáveis, que ocorrem em diferentes culturas ou se repetem no transcorrer da 

História sempre com o mesmo significado geral. “Tais sons encerram um poderoso 

simbolismo” (SCHAFER, 2001, p. 237). Os sons matriciais de Schafer seriam como 

                                                        
181 SCHAFER, 2001. 
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as imagens arquetípicas de Jung, manifestadas na ideia da pós-vida (nachleben), e 

fórmula de pathos (pathosformel) para Warburg. Assim, os sons matriciais dos 

quais parte Schafer atuam na esfera do arcaico humano e é a partir dele que a 

proposta parece se fundamentar. A partir do que seriam estes símbolos sonoros 

ou “arquétipos acústicos”, os pensadores e arquitetos das paisagens sonoras 

teriam as primeiras pistas para começar a atuar frente ao humano e às 

sonoridades urbanas.  

Um exemplo citado seria o som do mar que simbolicamente remete ao 

elemento original da vida. “Para os gregos Pontos, o mapeável e navegável, se 

distingue de Okeanos, o infinito universo das águas. Pontos corresponde ao mundo 

fechado da geometria euclidiana, Okeanos, ao mistério e à tempestividade”.182 

Assim, o caminho que se segue a partir da imagem sonora projetada de Okeanos 

também se apresenta como medida expansiva do sentido que é contrária a Pontos. 

Schafer ainda propõe o som dos ventos, que remete ao sopro, como outro exemplo 

de som matricial que da mesma forma também gera na escuta não só a ampliação 

do sentido, como atua em camadas arcaicas da percepção do corpo e dos sentidos.  

Um outro passo seria trabalhar em função da limpeza do sentido. 

Inicialmente a proposta atua diante da legislação civil de ruídos a fim de trabalhar 

sonoridades como também sugestões de apreciação de silêncios. Diante disso 

surge a ideia das comunidades acústicas,183 onde as casas, espaços institucionais 

e a diversidade de ambientes públicos e privados fossem pensados em parâmetros 

acústicos de construção, projeção e ressonâncias sonoras nos meios que habitam. 

Para isso, diz Schafer, seriam necessários arquitetos acústicos que fizessem de 

suas construções sonoras, monumentos, assim como os arquitetos gregos 

realizaram na Antiguidade. Assim, as cidades poderiam modelar tempos, ritmos e 

passagens sonoras, de expansão da percepção humana construindo verdadeiros 

Jardins Sonoros184 com a eloquência das águas, o sopro dos ventos, as músicas 

ondulantes dos astros reverberando na esfericidade dos corpos, a dança dos 

                                                        
182 SCHAFER, 2001, p. 241. 
183 SCHAFER, 2001, p. 300. 
184 SCHAFER, 2001, p. 341. 
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deuses e os respiros entre os sopros em tons de silêncio. Talvez assim a alma livre 

e volátil citada por Hafiz desejasse reabitar os corpos enquanto música.  

De fato, pensar uma cultura do ouvir nos leva a outros parâmetros de 

construção de sociedade, tal como levou Schafer a visualizar um mundo regido 

pela maestria sonora dos ambientes. Seria uma outra cultura, uma cultura inversa, 

que só será possível quando a força da imaginação for maior do que as barreiras 

da colonização e destroços da imagem impostos pela “Órbita do Imaginário”.  

 

3.3. Força da Imaginação 

 

A ERA DO GRANDE CÉREBRO começa com o homem de Neandertal, já 

sapiens que dá lugar, em seguida, ao homem atual, único e último 

representante da família dos hominídeos e do gênero homem na Terra. 

Quando o sapiens surge, o homem já é socius, faber, loquens. A novidade 

que o sapiens traz ao mundo não está, portanto, conforme havia pensado, 

na sociedade, na técnica, na lógica, na cultura. Encontra-se, por outro 

lado, naquilo que até o presente fora considerado epifenomenal ou 

ridiculamente considerado indício de espiritualidade: na sepultura e na 

pintura (MORIN, 1979, p. 101). 

 

Para Morin, na sepultura e pintura neandertal não está somente o indício 

de espiritualidade causada pela consciência da morte em vida, mas, 

principalmente, a expressão de modificações antropológicas que permitiram e 

provocaram esse acontecimento. As sepulturas, por um lado, assinalariam um 

grau complexo de consciência objetiva da vida perante a morte e, por outro, a 

expressão de uma subjetividade marcada por um forte imaginário que irrompe na 

percepção do real e do mito que irrompe na visão de mundo. Isso só seria possível 

graças a uma forte consciência de individualidade juntamente com um 

aparelhamento mágico-mitológico estruturado, apto a enfrentar a morte.  As 

pinturas poderiam expressar, por um lado, o aparecimento de uma atividade 

meramente artística, de pura apreciação estética, e, por outro, formas cujas 
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finalidades teriam um poder mágico e ritual. Diante disso, Morin defende a tese de 

que nestas imagens estão fenômenos estéticos de potencial mágico e fenômenos 

mágicos potencialmente estéticos que denotam uma ligação imaginária com o 

mundo. “A magia irrompeu no sapiens”, diz Morin (1979, p. 102-8).  

 Segundo Leroi-Gourhan, antes da leitura do caráter mágico-religioso das 

imagens do Paleolítico, suas formas e composições representam essencialmente 

um sistema extremamente complexo e rico de pensamento e uma constância do 

dispositivo simbólico dual expresso em formas que comprovam a existência de 

uma mitologia pré-histórica (GOURHAN, 1998, p. 133). Seja enquanto caráter 

mágico-religioso ou como expressão de um pensamento dual que se expressa em 

mitos, é possível apontar desde os primórdios do humano a manifestação de um 

imaginário que aponta as formas de compressão e vinculação do corpo perante 

mundo.  

No ano 1988, Serge Gruzinski publicou estudos sobre a “arqueologia” dos 

mundos pré-hispânicos e a história da implantação espanhola no “Novo Mundo” 

para falar a respeito da “Colonização do imaginário” dada no México a partir da 

chegada dos espanhóis no continente. Gruzinski trata das adaptações realizadas 

por parte da cultura indígena mexicana ocorridas a partir da colonização 

espanhola. Tais transformações são observadas nas formas dos pictogramas e das 

composições do pensamento indígena, que expressam, no decorrer do processo, 

uma gradual assimilação da representação ocidental de espaço colonizado. O 

mundo colonial mexicano foi então reestruturado em seus aspectos simbólicos 

significativos, sendo então também colonizado em sua cultura através do 

imaginário. Assim os modos compressão e vinculação do corpo perante o mundo 

passam também a ser colonizados.  

Sabe-se que a colonização espanhola não se deu somente no México. Que 

no Brasil sofremos da mesma forma essa colonização, assim como a portuguesa.  

Sabe-se, da mesma forma, que a mecânica da colonização também não se deu tão 

somente no continente americano e que poderíamos igualmente apontar suas 

ocorrências operando em tempos remotos, como na ideia de expansão de mercado 

e consumo nas telas que nos governam o tempo, valores, normas de consumo, 
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padrão de vida e condutas do humano diante do mundo. O que se torna importante 

de compreender com o termo criado por Gruzinski é que ao colonizar uma cultura 

coloniza-se também o imaginário e, portanto, seus corpos. Ao colonizar o 

imaginário, colonizam-se os modos de ser, estar, assimilar e operar no mundo. 

Instalados no imaginário colonizado, estes modos não operam tão somente nas 

ideias e na imaginação, mas na expressão corporal que se põe diante do mundo, 

ou seja, nas ações físicas do corpo, em suas expressões, gestuais, entonações 

vocais, posturas e assim nas tensões de cada vértebra, vísceras, operações do 

sistema nervoso, neuromotor e todos os outros sistemas. O corpo colonizado em 

seu imaginário e modos de se relacionar com mundo é da mesma forma 

colonizado em seus movimentos, gestuais e expressões.  

Uma outra camada que se põe frente ao imaginário seria o inconsciente 

pessoal e o inconsciente coletivo junguiano. Segundo Jung, no insciente pessoal 

estão os sentimentos e ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida de um 

indivíduo, no inconsciente coletivo está um conjunto de sentimentos, 

pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. Seriam então 

as imagens primordiais, arquetípicas da cultura humana herdadas através de 

antepassados e que também se manifestam no corpo nos seus modos de 

compreender, assimilar e se vincular com o mundo.  

Para Kamper, uma camada espessa e contensora atua sobre a força da 

imaginação. A esta camada ele dá o nome de “órbita do imaginário”.   

 

O “imaginário” aqui é a palavra genérica para os sonhos mortos da 

humanidade, para os artefatos substitutivos da força de imaginação, para 

os restos de tudo aqui que se imaginou, que se produziu, que se expôs, 

para as decepções de uma política utópica de alta-tensão, para os 

camponeses mal administrados da tecnoimaginação e das formas vazias 

da filosofia e da arte – em uma palavra: para o entulho da história humana 

que de forma alguma desapareceu, mas que se instalou ao redor do globo 

como uma barreira impenetrável. A partir de um determinado ponto de 

instalação desse mundo já não existe mais o fora nem o outro (KAMPER, 

1994, p. 51 apud BAITELLO, 2014, p. 125). 
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Composta pelos restos e destroços das imagens descartadas, dos sonhos 

mortos, das desilusões da humanidade, a órbita da esfera do imaginário seria 

então uma grande barreira a se ultrapassar a partir da força da imaginação. Vale 

ressaltar a diferenciação de imaginação e imaginário neste contexto. A imaginação 

viria do poder e força do corpo em imaginar. O imaginário está na esfera cultural 

coletiva que contrapõe a força da imaginação (Einbildungskraft). Para romper a 

camada de destroços da “órbita do imaginário” então será necessário um 

“momento criativo de rebelião das imagens e resistência do pensar corporal 

(Körperdenken)” do mesmo modo que a magia irrompeu no sapiens no Paleolítico. 

Só assim poderíamos alcançar novas formas, novas ideias, novos formatos que 

ultrapassem os destroços das imagens, das desilusões, dos desencantos dos 

mundos científicos, religiosos e tecnologias que compõem a órbita do imaginário.  

Para isso, é necessária uma reflexão atenta, a fim de encontrar caminhos 

de irrupção e atravessamento da órbita contensora. A partir de Morin, pode-se 

dizer que o homem é um animal imaginativo, e que, diante disso, estabelece uma 

ligação imaginária com o mundo. Com a ideia do duplo, a imaginação torna-se 

parte vital para o que se compreender como Homo sapiens. A partir dele, pode-se 

dizer que imaginação é parte estruturante do humano que expressa e determina 

formas de conceber, agir e se relacionar com o mundo. Assim se deu desde seus 

tempos mais remotos à sua evolução filogenética desenvolvendo crenças, 

políticas, cidades e culturas.  

Aprisionar a imaginação é assassinar o humano, pois no momento em que 

se coloniza um imaginário pode-se assassinar uma cultura. Assim o foi no México 

perante os espanhóis, como também em tantas outras culturas indígenas 

dizimadas frente às colonizações de povos em diversos lugares do mundo.  

Diante da imaginação, monta-se um quadro complexo que poderia ser 

exposto por camadas que ainda hoje colonizam corpos em ambientes sociais, 

culturais e virtuais; assim como camadas compostas pelo inconsciente pessoal e 

coletivo em que se manifestam camadas arcaicas e arquetípicas humanas e, do 
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mesmo modo, camadas compostas dos destroços dos sonhos e desilusões pessoais 

e de culturas compondo uma órbita em esferas imaginárias.  

Montam-se camadas arcaicas herdadas na evolução das espécies e culturas 

que teriam o poder de nos revelar acerca de nós mesmos e ao mesmo tempo 

camadas que tendem a colonizar, oprimir e impedir a manifestação livre do poder 

da imaginação, sufocado por um lixo histórico em permanente reciclagem.  

A inconsciência destas camadas pode, por fim, aprisionar a imaginação em 

ciclos de reciclagem do passado, fazendo com que o futuro se torne sempre a 

reconfiguração do que já foi. O imaginário se torna então uma prisão que atua 

como “templo para vítimas inconscientes”.185  

O futuro vivo é sacrificado ao passado morto. Em vez de corpos mortais 
que fazem parte de uma vida outrora inimaginável e imprevisível, logo 
haverá somente imagens eternas que caem sob a pressão do arquivo e 
sobrecarregam a capacidade de armazenamento. Assim, o sacrifício do 
tempo obriga a educar um imaginário social que tem de conservar todo 
o entulho da história humana “para todo o sempre”.186  

 

Romper as fronteiras da órbita do imaginário e as mecânicas de seus ciclos 

estaria na força da imaginação, que, segundo Kamper, tem suas origens no melhor 

do talento humano.187 Visto a partir de Morin, as origens do melhor do humano 

inventaram a magia, o rito, o jogo e, através deles, podemos notar a arte do vínculo, 

do encontro, a festa, a comunhão, a celebração, o êxtase e o gozo do religare. 

Descobrimos que imagem, mito, rito e magia são fenômenos fundamentais ao 

aparecimento do homem imaginário.188 Sabe-se, da mesma forma, que tudo isso 

só foi possível através do poder do symbolon, que une as partes e dá a elas um novo 

significado.  A este novo significado é preciso uma imaginação livre, vigorosa e 

vitalizada para dar corpo ao seu novo manifesto. De modo contrário, poderia 

julgar esta nova visão a partir de parâmetros passados e impedir sua manifestação 

em corpo presente e futuro.  

                                                        
185 KAMPER, 2000, p. 7. 
186 KAMPER, 2000, p. 3.   
187 KAMPER, 2000, p. 7.  
188 MORIN, 1979, p. 109. 
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É o que acontece, por exemplo, com a proposta de Schafer em A Afinação 

do Mundo. Apesar de toda estruturação técnica, lógica e científica de sua proposta, 

no final, pode-se facilmente condená-la como algo fantasioso e que nunca terá 

corpo presente nem futuro, pois sabe-se da crueldade sonora do mundo que se 

instalou no passado e que ainda permanece. Diante dela é necessário um corpo de 

imaginação livre e vigorosa que esteja apto a manifestá-la no mundo presente e 

futuro, pois, de outra forma, estaremos sempre no desencanto dos destroços e 

desilusões das imagens descartadas.  

O mesmo pode acontecer com a proposta do pensar corporal ou 

“PensarCorpo” (Körperdenken) de Kamper. A proposta também parece atuar sob 

a força do symbolon e demanda da força de uma imaginação livre e vigorosa a fim 

de romper as órbitas do imaginário na presentificação de um corpo vivo.   

 

4. Körperdenken  

 

  O termo Körperdenken, criado por Kamper, parece ser em si uma fórmula, 

que trabalha em paradoxo, fruto de uma complexa arquitetura hermética e, ao 

mesmo tempo, um enigma que atua no campo do incomensurável e indescritível, 

mas possível de ser decifrado quando se revela num corpo que brinca.189 A ideia 

de fórmula parte do conceito matemático de relacionar partes distintas. O 

paradoxo se dá ao relacionar estas partes historicamente opostas, ambíguas e 

polarizadas em constante trânsito de vínculos diante dos abismos que as unem e 

as separam. A dimensão de enigma é dada porque tange um rastrear inaudível, 

uma descrição indizível de um tempo e espaço incomensurável e, portanto, de 

escrita indescritível. No entanto, se sua complexa arquitetura hermética atinge o 

ponto para o qual foi criada, seu poder poderá se revelar enquanto dínamo que 

traduz o intraduzível em energia motora e vital de um corpo vivo que ama, joga e 

brinca.  

 Inicialmente, o termo Körperdenken, criado por Kamper, na língua alemã, 

significa:  Körper = corpo; denken = pensar. Ao unir estas duas partes qualitativas 

                                                        
189 KAMPER, 2016, p. 63. 
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em suas quantidades, Kamper cria o termo Körperdenken, traduzido por Danielle 

Naves (2016) como pensamento-corpo. Da mesma forma, a tradutora apresenta a 

possibilidade de “pensamento corporal” e Baitello, “pensar corporal”, ou ainda 

“PensarCorpo”.190 Enquanto fórmula matemática, o termo apresenta uma adição 

simples entre corpo + pensar, que em português poderia ser de fato traduzido na 

justaposição de palavras como “PensarCorpo”. As traduções “pensar corporal”, 

“pensamento corporal” e até mesmo “pensamento-corpo” também expressam a 

ideia em tradução e significado, mas não apresentam a junção “física” das partes 

compondo um só vocábulo como no original em alemão.  

 O estudo da tradução e composição do termo é importante para a 

compreensão da estrutura elementar proposta. Num primeiro momento, 

Körperdenken parece ser uma proposta de adição, ou junção elementar entre 

corpo e pensamento, mas que se mostra a partir de um entendimento simples do 

pensar que vem do corpo, de um pensar corporal, uma inteligência do corpo. Se 

existe uma proposta de junção dos termos, provavelmente seja dada a partir da 

consciência de que estas partes são ou estão separadas. De fato, para Kamper, 

estas partes estão separadas, fragmentadas, polarizadas, e o termo Körperdenken 

parece não se colocar como simples fórmula de junção ou adição harmônica 

justamente por saber da complexidade das suas qualidades historicamente 

polarizadas. Ao mesmo tempo que o termo une as partes, ele também parece 

propor um movimento de relação paradoxal que atua sendo um e o outro, estando 

entre e ao mesmo tempo, em um e no outro. Desta forma, Körperdenken é “corpo” 

e “pensar”, que em adição simples seria “PensarCorpo”, mas ao mesmo tempo 

expressa uma condição paradoxal humana que toca suas esferas arcaicas de 

concepção de ser diante do mundo.  

 Como foi visto aqui, a separação entre corpo e pensamento, e suas 

variantes enquanto corpo e alma, corpo e espírito, humano e divino, mortal e 

eterno, vida e morte atuam nas raízes arcaicas do humano, em seus primeiros 

passos enquanto espécie, nas suas primeiras percepções de mundo em sua 

ontogênese, no mito edênico de forte influência no desenvolvimento da cultura 

                                                        
190 BAITELLO, 2014. 
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colonizadora ocidental. O que Kamper propõe de início é a junção de dois termos 

que, de ponto de vista histórico civilizatório, não teriam condição de se unir em 

simples adição dada a polarização complexa que já se demonstra em contextos 

arcaicos. A junção se torna complexa porque entre elas sabe-se que existe um 

abismo. Sabendo disso, Kamper se coloca no abismo, e presente no mesmo 

instante nos dois lados da mesma moeda, em constante movimento, como quem 

dança, como quem brinca.  

 

Pensamento-corpo significa trabalhar no sem-chão, perceber o evento a 

partir de todos os lados e efetivá-lo numa singular existência-insistência. 

Pensamento corpo é como rir e chorar, comer e beber, andar, êxtase, 

como alergia e idiossincrasia, teatro inconsciente, como o inconsciente, 

como a pequena morte ou foder até não aguentar. Pensamento-corpo 

funciona como máquina desejante (Deleuze/Guattari) (KAMPER, 1996, 

p. 144 apud KAMPER, 2016, p. 227). 

 

“Trabalhar sem-chão” é estar no abismo, no “sem-fundo (Ab-Grund)”191 que 

se coloca perante a consciência da vida e, com ela, a consciência da morte. Assim, 

é preciso sentir os ventos por todos os lados, na esfericidade do corpo, para 

efetivar sua “singular existência” e firmar seu manifesto em vida com quem 

“insiste” perante a consciência da morte e ao mesmo tempo, entregar-se ao palco 

do “teatro inconsciente, como o inconsciente”. O abismo se torna então lugar de 

ação que está entre, mas ao mesmo tempo atua presente nos polos do “consciente 

e inconsciente” do “rir e chorar” e todas suas variantes experimentadas em 

dualidades desde as primeiras pinturas rupestres. Assim Körperdenken é 

experimentar as “pequenas mortes” em vida do “foder até não aguentar” como 

uma “máquina desejante”,192 em constante fluxo de afetos e vínculos com os meios 

e o outro. Ao atingir estes encantos, atinge a esfera do enigma indescritível às 

palavras, intangível à escrita, incomensurável aos discursos, mas completamente 

possível de ser decifrado através da vivência de um corpo vivo.   

                                                        
191 KAMPER, 2016, p. 13. 
192 DELEUZE & GUATTARI, 1972, p. 31.  
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 Desta forma, o termo atua como uma contracorrente da abstração que, 

num processo milenar, transformou o corpo em imagem.193 Segundo Naves, 

Körperdenken, seria então mais do que um pressuposto epistemológico, pois atua 

como um dos eixos propostos por Kamper que permitem a virada do horizonte 

“da visão para o do corpo”. Assim, a mera junção de palavras toma a dimensão não 

só da relação quantitativa dos dois termos, mas qualitativa de sua história 

antropológica. O pensamento-corpo se revela então como fruto de uma rica e 

complexa arquitetura das reflexões kamperianas diante das abstrações do corpo 

e suas milenares raízes antropológicas.  

Por trás da junção dos termos revela-se o caminho traçado por décadas 

através da hermenêutica, crítica, análise do discurso até chegar ao “PensarCorpo”.  

 

A busca pelo outro chegou ao corpo, e não foi através de sua constituição 

sócio-histórica, da sexualidade emaranhados do poder, da inconsciência 

marcada pela linguagem, de sua nulidade determinada pelo espírito, 

tampouco por sua insultante existência como categoria de resto, mas sim 

pelo corpo mortal do cientista. Isso é espantoso. Em retrospectiva, 

revela-se agora a sequência de hermenêutica, crítica, análise do discurso 

e pensamento-corpo, na qual me engajei vivamente nos últimos trinta 

anos, como uma escalada (KAMPER, 2016, p. 171). 

 

  Desvendar a arquitetura do termo Körperdenken, em palavras, linhas e 

concatenações de ideias exige um mergulho profundo num emaranhado de ideias, 

pensamentos, conceitos e universos teóricos que compõem o pensamento de 

Kamper. Norval Baitello, numa aula introdutória deste pensamento, desenhou o 

seguinte quadro:  

                                                        
193 KAMPER, 2016, p. 227. 
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Fig. 32 - Lousa, aula prof. Norval Baitello Jr. PUC/SP, 26/2/2015. Sobre o pensamento 

kamperiano.  

 

Fig. 33- Transcrição do quadro esboçado. 

 

Para dar conta de todo este universo são necessárias algumas teses, 

dissertações e monografias. Tentar aqui descrever todo campo conceitual que 

abarca a simples junção dos termos körper e denken seria de pronto uma iniciativa 

falida, fadada ao fracasso, pois dificilmente alcançaria o universo kamperiano 

construído no decorrer de uma vida por caminhos tão profundos. Seria ao mesmo 

tempo uma violência contra Hermes, o deus que deu origem à palavra “hermético”, 

mestre da mentira e do embuste na praça do mercado e aquele, ainda, que 

estabelece também o trânsito entre o humano e o divino. E é nesta esfera, nestas 

dimensões, neste trânsito que atuam as forças do “pensar-corpo”, do 

Körperdenken, diante do universo das imagens. Descrever o transito de Hermes 

entre o humano e o divino em palavras seria criar uma imagem e o “pensar-corpo 
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é a-imagético”,194 ou seja, sem imagens. “Só se pode declarar aquilo que devora a 

si mesmo”.195 

 Não coube aqui, então, desvendar o enigma, descrever em palavras, criar 

uma imagem, mas apresentar inicialmente a complexidade da proposta de 

Kamper diante das imagens para que, a partir dela, seja possível verticalizar os 

temas em futuras pesquisas. Mas cabe ainda, à fala que é permitida aos homens 

sem o castigo dos deuses, apontar caminhos que abrem campos para o 

desenvolvimento de novas teorias vivas e enigmáticas, que não se mostram tão 

somente em linhas, mas também nas entrelinhas das folhas como pele, da tinta 

como sêmen e das falas provindas de corpo vivos como os raios em vida. Apesar 

do caráter enigmático, sabe-se da retomada dos sentidos, da potencialização 

sensorial do corpo frente ao mundo, da cultura do ouvir, do poder da imaginação 

frente à esfera do imaginário como passos a serem dados no “pensar-corpo”. 

Paralelamente, como também clareou Kamper, “é preciso se livrar de muito 

entulho artístico e científico”,196 pois “a paixão precede a ciência”.197    

 

Com isso, chegaria ao fim aquele capítulo da história do saber e da ciência 

chamado “campo de batalha”. Nenhum vencedor tem ainda a palavra, 

nenhum perdedor tem de aceitar as condições do lado oposto. Que um 

lado tenha razão, isso não significa mais razão nenhuma, apenas burrice. 

Que um lado viva e morra corporalmente, isso agora é conditio sine qua 

non de todo conhecimento pertinente (KAMPER, 2016, p. 172). 

  

 As dimensões do saber tomam outros ares diante da sapiência do corpo 

vivo e seu Körperdenken. Aqui não se parte da necessidade dos pensamentos, mas 

“toma seus desfechos pela contingência histórica, para dali começar”.198 Teorias 

do corpo que partem do discurso restrito de algumas décadas, provindas de 

pensamentos cegos que se deslumbram frente aos “avanços” e “progressos” 

                                                        
194 KAMPER, 2016, p. 227. 
195 KAMPER, 2016, p. 172. 
196 KAMPER, 2016, p. 60. 
197 KAMPER, 2016, p. 171. 
198 KAMPER, 2016, p. 227.  
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civilizatórios e desprezam os textos arcaicos dos corpos construídos em milhões 

de anos, desprezam o próprio corpo em sua origem e trajetória. Pensar seus 

movimentos apenas a partir de parâmetros técnicos e estéticos é novamente 

mecanizar o corpo. Trabalhar apenas em suas dimensões mecânicas é agir na 

superficialidade micropelicular de um mundo que despreza sua profundidade 

oceânica. Para Kamper, é necessário tanto para os saberes das ciências, das 

filosofias e das artes, a consciência do corpo como texto da cultura. Assim pode-se 

tomar “seus desfechos pela contingência histórica, para dali começar” (KAMPER, 

2016, p. 227).    

Parte-se então da queda, do abismo, dos fragmentos, dos destroços e a 

partir deles atua-se nos reencaixes de constante movimento em paradoxo. Com 

isso, a retomada do corpo e a amplitude de seus sentidos não partem da “apoteose 

do início” (KAMPER, 2016), ou seja, o ápice apoteótico do que já foi o corpo em seu 

início, mas sim, a partir de onde está no abismo cósmico espacial. Do corpo 

fragmentado: “O corpo é e continua sendo fragmentado. O corpo inteiro seria uma 

imagem”.199 É preciso que se saiba disso. Mas, diante disso, para Kamper, é 

necessária a insistência do real sob as condições da imanência imaginária que se 

manifesta de forma rara de incondicionalidade.200 É dar asas ao indomável que 

ainda há no humano.  

  

                                                        
199 KAMPER, 2016, p. 227. 
200 KAMPER, 2016, p. 227. 
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4. Observações preliminares 

Diante dos cenários expostos em três capítulos que tentaram investigar as 

manifestações do corpo a partir de contextos ontogenéticos, filogenéticos e 

míticos, como, da mesma forma, em percursos traçados dentro do processo 

civilizatório humano até chegar ao cenário tecnológico midiático no qual se 

encontra, pode-se considerar preliminarmente três pontos: 1. O corpo humano 

em seus contextos arcaicos se apresentou Esférico, Ondulatório e Circular; 2. O 

corpo civilizado apresenta um quadro de dilaceração proprioceptiva; 3. O 

“PensarCorpo” de Kamper trabalha a partir destes contextos para retomar um 

corpo vivo na cultura.  

No capítulo 1, o movimento ondulatório se mostrou como forma 

primordial da criação da vida e, portanto, do corpo humano nos cenários arcaicos 

abordados. Suas formas estiveram presentes do macrocosmo ao microcosmo e, 

entre eles, nas manifestações das formas da natureza, como também em 

simbologias referentes ao corpo. Enquanto raio e serpente, o movimento 

ondulatório foi associado à expressão da vida em intensidade, à energia vital 

corporal, à geração de vida no quadril, à energia da coluna que mantém o corpo 

ereto e representa a condição bípede primordial do humano dentro de sua 

espécie. A movimentação ondulatória esteve presente em diversas mitologias, 

mostrando-se como um símbolo universal que apresenta, entre outras 

significações, conteúdos relacionados a questões profundas existenciais do corpo 

em seus contextos arcaicos e, assim, estruturantes da condição humana no que diz 

respeito a parâmetros de tempo, espaço, evolução filogenética, ontogenética e 

mítica. 

No universo microcósmico, o movimento ondulatório se mostrou vital para 

o desenvolvimento da vida desde o contexto atômico molecular, passando pela 

organicidade pré-embrionário, como também em caminhos do desenvolvimento 

embrionário, fetal e no ambiente uterino durante a gestação dos bebês. Enquanto 

resultante do movimento ondulatório, a comunicação dada pela esfericidade 

vinculativa dos corpos com os meios, mostrou-se como estruturação essencial da 

criação e desenvolvimento da vida pré-natal desde seus contextos atômicos. A 
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sensorialidade decorrente da comunicação esférica do corpo com o meio se 

mostrou elementar para construção das ideias do “Paraíso Uterino”, do 

“Encantamento do Mundo”,201 do “Si-mesmo”202 e do estado “urobórico”203 de 

consciência do ser. Desta forma, acredita-se que o corpo humano, em seu contexto 

arcaico ontogenético, atua frente ao mundo por meio de uma comunicação 

esférica circular.  

O contexto arcaico filogenético, do cenário estudado, aponta para as 

mesmas questões. As habilidades motoras do ancestral primata também se deram 

em formas circulares, espiraladas, ondulatórias e esféricas, que ofereceram ao 

corpo uma compreensão de mundo também esférica. Neste sentido, corpo e 

ambiente também são os mesmos, e as capacidades esféricas e circulares de 

comunicação e vinculação do corpo como o mundo também se mostraram 

fundamentais na integração do corpo com o todo, assim como no ambiente 

urobórico uterino, gerando as concepções de si e do todo.  

O mesmo também se apresenta no mito edênico da criação do mundo e do 

humano enquanto expressão da condição corporal de uma das principais culturas 

humanas. Dentro do mito, no seu ambiente de criação, não há diferenciação entre 

o corpo do humano, dos seres e do todo que o cerca. Todos são um com a criação 

eterna e infinita da divindade. O corpo passa a ser então toda a esfericidade eterna 

e infinita que o cerca, como no ambiente uterino para os bebês, assim como para 

o primata na copa das árvores. Assim se compreendeu tais lugares primordiais da 

criação do corpo e seus estados urobóricos paradisíacos.  

Por esses pontos, acredita-se o corpo em seus contextos arcaicos atua de 

modo esférico circular ondulatório em suas gênesis ontogenética, filogenética e 

mítica edênica, como também se expressa em manifestações simbólicas de 

diferentes culturas e movimentações primordiais dos corpos no tempo e espaço.  

No capítulo dois, pôde-se observar como as formas deste sentido esférico 

vinculativo do corpo foram sendo fragmentadas à medida que se deu o universo 

                                                        
201 CIRULNIK, 1999. 
202 JUNG apud EDINGER, 2000.  
203 JUNG apud NEUMANN, 1990. 
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das quedas. Ao cair do “Paraíso das árvores” e se colocar em pé, o primata se 

tornou erectus e, nesta condição, separou corpo do ambiente por intermédio da 

ferramenta, dividiu o espaço em três principais eixos e o tempo em três principais 

pedaços. Ao cair do “Paraíso Uterino”, sofreu a queda do parto, rompendo os 

vínculos com o meio, tornando o que era uno urobórico em dual afetivo 

fundamentado pela consciência de si em relação ao corpo da mãe. À medida que o 

vínculo afetivo e a separação dos corpos se deram em ciclos de carência, afeto e 

carência, o corpo tomou consciência dos ciclos do tempo,204 fragmentando, da 

mesma forma, o estado atemporal uterino. Ao cair dos “Jardins do Éden”, o 

humano em sua condição mítica se tornou dual, inicialmente entre a consciência 

do masculino e feminino, que se desdobrou nas polarizações de humano e divino, 

céu e Terra, corpo e alma, corpo e ambiente, morte e vida. Diante do mito, as 

culturas decorrentes do mesmo, teriam se desenvolvido buscando reencontrar o 

ambiente paradisíaco da criação primordial do corpo em êxtase, exaltando a 

eterna alma e subjugando o corpo mortal.  

 Com o corpo separado do ambiente, o espaço fragmentado em seis 

principais direções, o tempo dividido em três principais pedaços, com a coluna 

ereta, a cabeça aos céus e os pés na Terra, o corpo pareceu desfrutar da graça de 

contemplar o Universo e a desgraça de estar no mundo sob a pena da maldição da 

humanidade.205 Enquanto nômade, deixou rastros do seu tempo até chegar à 

posição sentada, quando entregou às futuras gerações algumas condições e 

documentos. Nas pinturas rupestres, ossadas e ritos funerários, os estudos 

apontam a manifestação de um “dispositivo simbólico que comprova a existência 

de uma mitologia pré-histórica”,206 que revelou o duplo e o mundo noológico207 

do humano.  Para solucionar o enigma da morte, fez dela uma imagem,208 que 

expressou crenças, mitos e ritos de dilaceração de corpos e exaltação de crânios. 

Tais pontos puderam ser observados na prática pré-histórica de crânios 

                                                        
204 WISS, 1975, p. 23 
205 WARBURG, 2008, p. 26. 
206 GOURHAN, 1964, p. 133. 
207 MORIN, 1979, p. 106. 
208 MORIN, 1979; BELTING, 2007; KAMPER, 2002. 
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conservados em argila e seus desenvolvimentos enquanto máscara mortuária, 

efígies, estatutário, retratos renascentistas e realizações fotográficas.  

Nas áreas de ciências médicas, a fragmentação de corpo e mente pode ser 

observada em terapêuticas da Antiguidade, assim como no teatro anatômico 

medieval e na medicina ocidental contemporânea, que parece ter dilacerado o 

corpo em mil pedaços diante das especializações em áreas médicas. 

Culturalmente, o corpo parece ter se transformado em objeto de descarte, moeda 

de troca, local de aplicação de leis, repressões e disciplinamento, que, por fim, 

tornou-se um “problema de varredura”209 à “espiritualização tecnológica”.210 

Diante da criação das máquinas, parece ter criado novamente um ambiente de 

expropriação do cérebro,211 em que busca a preservação da eterna alma imortal 

por meio de uma argila virtual em espaço nulodimensional.  Diante disso, o corpo 

toma dimensões de abstração e morte frente às telas pelas quais se vincula e se 

comunica com o mundo por meio do grande cérebro virtual.  

Assim, observa-se, preliminarmente, que a concepção de corpo dentro do 

processo civilizatório partiu de uma inicial desvinculação de corpo e ambiente que 

se desdobrou em fragmentação das compreensões de tempo e espaço. À medida 

que se desenvolveu culturalmente, atuou fragmentando constantemente o corpo 

na concepção de si e dos modos com quem se vincula com o mundo até chegar à 

abstração, morte e devastação do corpo no processo civilizatório.212 Desta forma, 

acredita-se que o “Corpo Morto” apresentado por Kamper é também um corpo 

dilacerado pela cultura humanizadora e civilizatória.  

Diante do quadro a que aqui chegamos, o “PensarCorpo” proposto por 

Kamper parece atuar justamente nas frestas da fragmentação, dilaceração, 

aniquilamento e devastação do corpo. O termo “PensarCorpo” parece expressar 

em si já uma proposta de reintegração das partes historicamente separadas nas 

fronteiras estabelecidas entre seus contextos arcaicos e míticos. “PensarCorpo” 

une corpo e pensamento para formar um novo termo, mas atua diante de um 

                                                        
209 KAMPER, 2002, p. 2. 
210 KAMPER, 2002, p. 2. 
211 KAMPER, 1996, p. 6. 
212 KAMPER, 2002, p. 2. 
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pensamento que parte da materialidade corporal, e não da fragmentação do 

pensamento abstrato.  Assim propõe a retomada dos sentidos, a cultura do ouvir, 

a força da imaginação e o “PensarCorpo” enquanto estratégias para agira diante 

do “corpo morto” rumo à realização de um “corpo vivo”.  O “corpo vivo” seria então 

uma espécie de agente que, dentro das culturas, poderia gerar teorias vivas em 

prol de novos corpos vivos em todas as áreas do saber científico, artístico e 

filosófico.  Por fim, retomam-se as questões iniciais de pesquisa.  

 

Considerações sobre a fragmentação de corpo e mente 

 

A fragmentação estabelecida entre corpo e mente é uma condição humana? 

A partir de conclusões preliminares, os cenários construídos permitem dizer que: 

a dualidade que separou corpo e mente parecer ter sido construída a partir da 

dualidade primordial que deu origem ao humano enquanto ser, enquanto espécie 

e quanto à cultura. Enquanto ser, a dualidade primordial pôde ser observada por 

volta do final do 8º mês de gestação e 9º mês, quando se observam manifestações 

de bebês em contraposição ou resposta em relação ao meio que habitam.213 Após 

o nascimento, esta dualidade fica fundamentada e estabelecida entre a separação 

do corpo do bebê com o corpo da mãe, justamente quando se rompem meios 

físicos e sensíveis de conexão esférica do bebê com o ambiente uterino e se perde 

a consciência arcaica urobórica do Paraíso Uterino.   

 No contexto filogenético, essa ruptura parece estar no momento em o 

primata cai das árvores, em que se viu separado do meio e, para sobreviver, 

construiu as ferramentas.214 Observa-se que a dualidade manifestou o duplo, a 

imaginação e o mito.215 A capacidade mítica está impressa nos primeiros 

documentos produzidos pelo homem. Está no sistema dual complementar das 

pinturas rupestres, nas ossadas arqueológicas que puderam documentar ritos 

funerários, crenças e mitos. Desta forma, acredita-se que a dualidade estabelecida 

                                                        
213 CYRULNIK, 1995. 
214 WULF, 2014, p. 64. 
215 MORIN, 1979, p. 101-112. 
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entre corpo e mente está na expressão mítica do humano. E provavelmente tenha 

sido ela também que permitiu ao corpo criar o duplo em um mundo noológico e 

seus diversos mitos. Assim pode-se acreditar, preliminarmente, que a dualidade 

entre mente e corpo é do universo mítico do corpo, mas não arcaica. 

 

Considerações do corpo presente 

 

 Com o mito, desenvolvem-se culturas e, nestas culturas, a dualidade 

complementar pré-histórica216 parece ter sido polarizada a extremos, compondo 

quadros assimétricos entre mente e corpo, quando exaltaram crânios e 

descartaram corpos. Isto parece ter avançado em diversas culturas civilizatórias 

em expressões científicas, médicas, sociais, políticas e corporais. A celebração da 

cabeça parece ter gerado culturas de exaltação do pensamento, da racionalidade, 

da alma, do duplo substancial, observado em ritos arcaicos, mitos da Antiguidade, 

arte medieval, políticas expansionistas coloniais, mecânicas das máquinas, 

desenvolvimento de sistemas e políticas internacionais diante das culturas.  Assim 

o ápice da construção de ferramentas que partiu do neandertal e chegou ao sapiens 

demens parece se materializar em meios virtuais que atualizam a todo instante o 

grande cérebro virtual. 

Hoje a fragmentação do corpo e da mente se atualiza no corpo e na cultura 

enquanto produto do processo civilizatório. A exaltação do crânio parece estar no 

culto de deslumbramento dos meios virtuais diante dos avanços tecnológicos e 

seu enorme fluxo de imagens enquanto os corpos permanecem sendo mutilados 

em seu potencial sensitivo, sedados, abstraídos, transformados em imagens, 

mortos e descartados constantemente, diante das telas que os delimitam e os 

governam. Assim o corpo parece estar sendo constantemente dilacerado, 

aniquilado, abstraído e morto. Desta forma, acredita-se que dentro dos cenários 

pesquisados o corpo dilacerado seja uma das representações do corpo cultural 

civilizado humano.  

                                                        
216 GOURHAN, 1964, p. 133. 
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Sobre o desejo do vínculo 

 

Tal fragmentação e dilaceração teriam gerado um estado de carência 

vinculativa do corpo, que no contexto ontogenético, passaríamos o resto da vida 

tentando retomar o contexto paradisíaco perdido.217 Neste sentido, Adão e Eva 

cruzaram o deserto da vida em dor e penitência buscando reencontrar o paraíso 

depois da morte; o erectus enquanto nômade teria caminhado rumo ao horizonte 

buscando reencontrar o paraíso das árvores; e o bebê buscou o corpo da mãe 

procurando reencontrar afeto. Tais caminhadas parecem buscar algo perdido, 

algo que outrora foi, que já não é, mas que pode voltar a ser. Daí nasce o desejo de 

se revincular ao todo primordial que fundamentou suas gênesis.   

No entanto, o que se percebeu dentro de manifestações da cultura 

civilizatório não parece ter sido tentativas de reintegração, mas sim propostas de 

fragmentação em todas as partes. A dualidade entre vida e morte, finitude do 

corpo e alma imortal, realidade e imaginação polarizadas de modo desmedido e 

desequilibrado teria levado o sapiens ao demens e à desordem do mundo.218 

Qualquer animal dotado de tal demência que caracterizou o sapiens-demens teria 

sido eliminado impiedosamente pela seleção darwiniana.219 Talvez seja esta 

eliminação impiedosa que já esteja atuando no corpo simbólico humano à qual 

Kamper dá o nome de devastação do corpo dentro do processo civilizatório.  

Seríamos então convidados a reavaliar a polarização híbrica220 que nos 

tornou Demens.  

Somos, por conseguinte, chamados a procurar alguma ligação 
consubstancial entre o Homo faber e o homem mitológico; entre o 
pensamento objetivo-técnico-lógico-empírico e o pensamento subjetivo-
fantástico-mítico- mágico; entre o homem racional, apto ao controle de 
si próprio, a duvidar, a verificar, a construir, a organizar, a realizar ou (to 
achive) e, por outro lado o homem irracional, inconsciente de si próprio, 
incontrolado, inacabado, destruidor, iluminado por quimeras, temerário; 
entre enfim, a expansão conquistadora do sapiens, a sociedade cada vez 

                                                        
217 CYRULNIK, 1999. 
218 MORIN, 1979, p. 115. 
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mais complexa, e por outro lado, a proliferação das desordens e dos 
delírios… (MORIN, 1979, p. 118). 

 

Ao unir corpo e pensamento na proposta do “PensarCorpo”, Kamper 

parece propor justamente ligação consubstancial entre as partes que sugere 

Morin. A ligação entre as partes fragmentadas e polarizadas só pode se dar no 

“entre”, no abismo, de forma complexa e contraditória,221 que exige um 

movimento constante de integração vinculativa entre os polos. Este parece ser o 

caminho proposto por Morin, assim como no “PensarCorpo” de Kamper. Assim 

parece apontar um caminho de revitalização e reintegração do corpo com seu 

duplo, como, da mesma forma, de reintegração das partes dilaceradas em 

constante vínculo de afetos e não através das imagens. A reintegração das partes 

retoma a possibilidade de um potencial esférico sensorial de comunicação e 

vinculação do corpo com o mundo através dos sentidos, o poder da imaginação, a 

cultura do ouvir e do PensarCorpo, assim como outrora foi em contextos arcaicos. 

Mas como colocou Kamper, PensarCorpo não retoma “apoteose do início”,222 mas 

parte do abismo para retomar às potencialidades de um corpo vivo.  

 

Epílogo em reticências… 

 

Utilizo o termo “reticências” pelo fato de que as últimas considerações aqui 

apresentadas não se colocam como conclusivas finais, mas como observações 

preliminares, pois não tiveram, de nenhuma forma, o objetivo final de se colocar 

como pontos finais em tais assuntos e desta forma fechar suas significações em 

pacotes epistemológicos que se impõem como verdade absoluta frente a seus 

pares. Acredita-se que desta forma estaria criando mais uma expressão de teorias 

mortas. O que se tentou traçar aqui foi um caminho espiralado de pensamentos 

dados em saltos, inspirados por Baitello, em que no movimento ondulado dos 

tempos não há pontos finais, mas sempre um movimento aberto circular 
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ascendente e, por vezes, descendente, que permanece sempre oferecendo a 

possibilidade aberta de continuar.  

Sabe-se da natureza pluriversal e caleidoscópica do objeto abordado em 

suas formas de se manifestar. Diante delas buscou-se um ângulo específico 

prismal dado primordialmente por um histórico de pesquisas prévias, o 

pensamento de Baitello, Kamper e a Semiótica da Cultura. Sabe-se que infinitos 

outros ângulos também já se manifestam e infinitos outros ainda são possíveis. No 

entanto, a partir do ângulo observado, pude chegar aos pontos aqui relatados 

como algumas das resultantes de um longo processo. Acredito que eles podem 

colaborar para os estudos da comunicação e das artes do corpo no sentido de 

auxiliar na discussão do que pode vir a ser o corpo humano em seus contextos 

arcaicos assim como em seu percurso civilizatório para se compreender o corpo 

cultural que se mostra neste início de um novo século.  

Os pontos aqui alcançados me abrem para novas hipóteses e, quem sabe, 

para novas pesquisas dentro do mesmo percurso em saltos espiralados. As 

reflexões giram agora em torno da potencialidade esférica de comunicação do 

corpo enquanto mídia primária e seus vínculos com outros corpos e meios. 

Acredita-se que apesar da dilaceração civilizatória o corpo humano ainda tenha a 

possibilidade de desfrutar da potencialidade de uma comunicação esférica 

sensorial vinculativa com os meios, sedimentada na potencialidade objetiva de 

seus sentidos em perceber o aqui e agora, como também de sua esfericidade 

mítica, noológica, simbólica e mágica.  

Abre-se então a possibilidade de se estudar e pesquisar em torno de um 

corpo esférico mágico circular que estaria nas proximidades e abismos 

estabelecidos entre o “PensarCorpo” de Kamper, o “Louco-Sábio” citado por Morin 

e o Übermensch nietzschiano. Antes disso, lanço-me mais uma vez ao abismo do 

“PensarCorpo” a fim de dar asas ao Duende de Lorca que ainda habita meu corpo 

vivo e que urge por dançar e cantar. Sobre os corpos mortos dilacerados acredito 

que não poderia deixar melhores palavras do que as de Manoel de Barros 

salpicadas pelo fervor de Antônio Abujamra. A todos os corpos… meu muitíssimo 

obrigado.  
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Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, 

 o coração verde dos pássaros, 

serve para poesia 

 

Os loucos de água e estandarte 

servem demais 

para a poesia 

 

 O traste é ótimo 

O pobre-diabo é um colosso 

Pessoas desimportantes 

dão para a poesia 

 

As coisas jogadas fora 

têm grande importância 

um homem jogado fora 

também é objeto de poesia 

 

Aliás, saber qual o período médio 

que um homem jogado fora 

pode permanecer na Terra 

sem nascerem em sua boca 

as raízes da escória 

também dá poesia 

 

Tudo aquilo que a nossa 

civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia. 

 

Poema: “Matéria de Poesia” de Manoel de Barros, por Antônio Abujamra.224  

  

                                                        
224 recuperado em 16 de outubro de 2016, de 
<https://www.youtube.com/watch?v=oXUaeYkSsCk>.  

https://www.youtube.com/watch?v=oXUaeYkSsCk
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