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Resumo  
Este trabalho, síntese do segundo capítulo de nossa tese de doutorado, constitui uma 
discussão acerca dos vínculos dialéticos entre símbolo e matéria, no que implica a 
intervenção do humano sobre a natureza e dessa sobre aquele, isso, respectivamente, no 
que temos sido capazes de utilizar episteme, techné e tecnologia e no que a natureza 
imprime suas estruturas e formas em nosso ser por meio das sensações e ações motoras 
no que concerne, especificamente, as aparências transmitidas pela visão das imagens e 
pela manipulação das matérias em termos de relações analógicas e culturais. Em suma, 
para construir tal texto trilhamos os interstícios materialistas da filosofia idealista e 
metafísica, para deslocar a noção de cultura emergida do espírito para uma construção a 
partir do corpo vivido. 
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INTRODUÇÃO 

O capítulo 30 do Gênesis bíblico no Velho Testamento apresenta um diálogo 

entre Labão e Jacó acerca de um pacto de posse dos rebanhos. A partir daí, é possível 

desenhar a problemática da relação entre símbolo e matéria animada e inanimada, no 

que implica a intervenção do humano sobre a natureza e dessa sobre aquele, se 

consideramos a utilização de uma episteme, uma techné e uma tecnologia para 

manipular causas materiais e simbólicas com o fim de modelar efeitos, baseados em 

nossas necessidades, desejos e interesses. Algo que encontramos em diversos mitos de 

criação enquanto Gênese e Arte, bem como nos experimentos científicos desde os pré-

socráticos até a Física Contemporânea, por exemplo, que intenta compreender o 

movimento da physis com o fim de manejá-la por meio do logos humano; além de 

reproduzir, em laboratório, seus fenômenos mais enigmáticos e oriundos do Logos, que, 

por sua vez, manipula a constituição humana através de aspectos universais e 

particulares: os objetos também têm um logos. 
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Pensar a relação entre “ordem das coisas”, a “ordem das palavras” e a “ordem 

dos símbolos”, significa aqui refletir sobre a possibilidade da experiência ou nos 

perguntarmos: como o mundo vivido pode fazer sentido? Até então, mesmo os 

sensualistas e empiristas, não abriram mão da existência espiritual como sendo o solo 

racional anterior ou posterior a toda experiência caótica: lugar de reconhecimento e 

organização do vivido. Ou seja, seguindo a tradição platônica, toda teoria do 

conhecimento concebe a realidade material da experiência como caótica e presa ao 

devir, de modo que necessitam conceber uma razão no ser, capaz de dar ordem ao 

vivido. Não podendo ser o corpo esse lugar, já que a razão não pode emergir nem do 

objeto nem do corpo, porque são partes do caos, eleva-se algo abstrato como sendo algo 

que permite a experiência enquanto (re)conhecimento: a alma se suas reminiscências. 

Diferentemente, nosso movimento trilha caminho semelhante a Husserl, contudo 

com algumas diferenças em face ao sujeito transcendental: “o movimento cartesiano a 

partir do mundo percebido ou mundo natural” (LYOTARD, 1967, p. 22). Que por sua 

vez, desembocamos na problemática da percepção segundo Merleau-Ponty (1990, p. 11-

12) em seu O primado da percepção..., quando comenta logo de início acerca de um 

deslocamento necessário da apreensão da percepção enquanto um trabalho do intelecto 

ou do espírito, em direção a uma tópica do corpo próprio e vivido ou em termos 

sensório-motor que coloca a percepção como sendo um “conhecimento sensível”, 

derrubando por terra as teses da psicologia tradicional que colocam as sensações na 

similaridade de um caos mundano organizado pelo intelecto. Nesse sentido, não 

precisamos de um espírito que represente a razão teórica da experiência, pois 

concebemos tanto corpo quanto objeto como sendo possuidores de razão, isto é, uma 

organização própria e elementar que se oferece, na relação, enquanto solo de todo 

desdobramento do conhecimento e da cultura enquanto saber inconsciente ou não. 

Partindo do exemplo acerca da contenda entre Labão e Jacó, cabe explicitar a 

forma pela qual a narrativa é descrita na Bíblia: Jacó, genro de Labão pai de Raquel, 

trabalhava cuidando dos rebanhos do sogro, que após ter vencido o problema de sua 

esposa não poder lhe dar filhos, por meio da cópula com outras mulheres sugeridas pela 

própria esposa, dirigiu-se ao seu patrão propondo que deixasse retornar à sua terra de 

origem levando suas mulheres e seus filhos. Labão, muito contente pela sorte que teria 

recebido do Senhor por meio do genro, insiste para que Jacó permaneça trabalhando 

para ele, propondo-lhe que determinasse seu próprio salário. Jacó enfatiza seu bom 

trabalho para o crescimento dos rebanhos, pois o Senhor abençoara Labão por meio de 



seu trabalho, justificando assim seu direito de trabalhar pela própria casa ou terra. O 

sogro então lhe pergunta: “Que te darei?”. Jacó propõe (GÊNESIS, 30): 

 32 Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e 
malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as 
cabras; e isto será o meu salário. 33 Assim testificará por mim a minha justiça no dia de 
amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face; tudo o que não for 
salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. 
 

Labão aceita a proposta e Jacó se prontificou a separar, no mesmo dia, “35 [...] 

os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que 

havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros; e deu-os nas mãos dos seus filhos. 

36 E pôs três dias de caminho [...] apascentava o resto dos rebanhos de Labão”. A 

intenção de Jacó, a título de vingança, era aumentar seu próprio rebanho à custa do 

rebanho de seu sogro, já que dizia ter sido explorado pelo mesmo. A maneira como Jacó 

atingiu seu objetivo está diretamente implicada em nosso problema acerca da relação 

entre símbolo, signo e matéria animada e inanimada. A pendenga entre Labão e Jacó se 

sucede, por conseguinte (GÊNESIS, 30): 

 37 Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira e de castanheiro, e 
descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, 38 E pôs 
estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, 
aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. 39 E concebia o rebanho 
diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então 
separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno 
entre o rebanho de Labão; e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de 
Labão. 41 E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas 
diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. 42 Mas 
quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes 
de Jacó. 43 E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e 
servos e camelos e jumentos. 
 

Considerando o nosso ceticismo em relação aos textos da Sagrada Escritura, 

contudo não podendo negar o valor antropológico do Livro Sagrado, concentremo-nos 

na questão que interessa especificamente a este trabalho: a relação entre símbolo e 

matéria. Daí surge questão: como foi possível as listras das varas de Jacó serem 

impressas na matéria corporal de cada componente do rebanho? É como se as listras 

fossem transferidas ou impressas analogicamente pela visão às novas crias que fossem 

concebidas sobre tal influência. Tomado por mito espiritual ou por verdade material, o 

fato para nós é que a mencionada passagem conta algo dessa problemática que são as 

determinações de nossos sistemas semióticos sobre a matéria em níveis macro e 

microscópicos, tomando o processo inverso como verdadeiro. De modo que o problema 



está na necessidade de correspondência – vias de interpretação – entre um e outro para 

que nessa relação ocorra sentido e eficácia. Sendo assim, não vemos outra saída senão 

ampliar os exemplos comparativos pela via de reflexões filosóficas e etnológicas, bem 

como buscarmos outros fenômenos que se assemelhem a tal processo material. 

Quanto ao pensamento mítico e religioso grego, podemos mencionar aqui talvez 

o mais famoso da tradição Ocidental no que concerne a essa problemática: o mito de 

Prometeu. Filho de Iápeto e da ninfa oceânide Clímene, severamente combatidos e 

punidos por Zeus na conquista do Olimpo, Prometeu, junto ao seu irmão Epimeteu, 

colocou-se ao lado de Zeus para desempenhar um importante papel na gênese da 

humanidade. A deusa Atena tomou por Prometeu muito apreço, ensinando-lhe um 

grande número de artes técnicas: arquitetura, astronomia, cálculo, medicina, navegação, 

metarlurgia etc., utilizando-os contra Zeus, como vingança pelo ocorrido com seus pais. 

Manipulando água e argila, Prometeu modelou o primeiro homem, que com o sopro de 

Atena foi animado. Na seqüência, roubou o fogo de Zeus e levou-o aos homens, sua 

criação, permitindo-lhes, assim, certo poder criativo ou artístico para também manipular 

a matéria com finalidades humanas. Vemos, então, os traços “iniciais” do pensamento 

acerca do espírito segundo sua estruturação pneumática (o sopro, a voz), noética (a 

inteligência) e pela via da techné possibilitado pelo fogo como sendo o espírito mesmo, 

aquele que permite a união teórica e prática dessa tríade. 

Prometeu é considerado o artista ou artesão da humanidade. Utilizando água, 

barro e o fogo ele modelou a idéia de humano na matéria tal como um oleiro manipula a 

argila com a ajuda da água para modelar seu conceito em uma estatueta e, por fim levá-

la ao fogo para fixar na matéria mole uma identidade na tentativa de animá-la. A 

problemática a ser solucionada, tanto no caso de Prometeu quanto no caso do oleiro, é a 

impressão do espírito na matéria no sentido de animá-la. Não sendo o oleiro um deus ou 

um semideus, quem sabe devido a sua natureza e destino ou por falta de tecnologia, que 

os poderes divinos sejam uma extensão material das idéias e dos desejos, sua saída na 

dinâmica criacionista é o que podemos compreender por cultura, isto é, seu poder de 

significar a matéria de tal modo que essa exerça influências sobre ele e seu pares; de tal 

modo que seja tomada como matéria animada com poderes divinos. Contudo, o oleiro 

não passa de um Prometeu na medida em que nem o fogo nem o sopro divino emergem 

de sua matéria; sendo apenas possuidor do poder da técnica. 

Em seu A oleira cimenta Lévi-Strauss (1985, p. 19) conta que os povos das 

florestas da América Tropical têm como suas artes principais a cozinha e a olaria 



prefigurando a noção da metalurgia que arranca o fogo ao céu para pôr a serviço dos 

humanos. As artes da cozinha e da olaria resultam do combate entre o povo celeste (do 

fogo) e o povo do subterrâneo (do barro e da água). Segundo o antropólogo, os produtos 

da olaria, bem como o próprio oleiro ou oleira, têm um papel de mediadores do conflito 

entre as forças celestes e as forças terrestres. O objetivo de Lévi-Strauss (1985, p. 11) 

com essa discussão é retomar homologias entre diferentes sistemas, mais 

especificamente entre ocupações profissionais e os temperamentos. Lévi-Strauss (1985, 

p. 11-20) analisa o ofício e seu produto como determinante do espírito de um sujeito ou 

de uma comunidade unida pela profissão. Para tanto, lança mão de um exemplo do livro 

Légendes et curiosités de métiers, de Sébillot, que faz um inventário dos traços 

constitutivos da personalidade associados à tradição do exercício de diversas artes. 

Primeiramente, o estudioso fala do problema dos aspectos físicos. Conta que talvez 

porque trabalhassem acocorados, os tecelões e os alfaiates fossem comumente 

representados pela arte pictórica como doentes através da aparência corcunda. 

Outro autor, Ascott (XXXX, p. 247), ao abandonar a noção idealista e 

racionalista do espírito como centro – alhures – de nossas significações e adotando as 

potencialidades das matérias em geral no que elas podem dar sentido à nossa existência 

do corpo vivido e de nossa cultura enquanto espírito. Sugere que imaginemos uma 

tecnologia que visa a transformação da mente por meio da matéria, por meio de uma 

“tecnologia que penetre fundo nas zonas dos neurônios, atravesse as camadas de 

inibição formadas por séculos de condicionamento cultural, preconceito religioso e 

repressão política”. A realidade vegetal pode ser entendida no contexto da tecnoética, 

como a transformação da consciência pela tecnologia da planta. 

A epistemologia adotada se desloca de seu ocidentalismo moderno para 

experimentar um campo de saberes atualmente chamados de xamânicos que atuam 

sobre solo arcaico nos contextos de cura e transformação ontológica. Conhecimento, 

inclusive, como afirma Ascott (XXXX, p. 247), é reconhecido e aplicado – sintetizado – 

pela indústria farmacêutica no contexto da moderna medicina, contudo de modo 

ideologicamente bem localizado no contexto do capitalismo, sobre o qual a “tecnologia 

da planta” tenta ser eficaz em franca oposição às atuais hegemonias, no sentido de um 

novo processo de mudança. É nesse sentido de tensão ideológica que a “Realidade 

Vegetal” agirá no interior de nossa consciência imaginante sobre o concreto e o virtual. 

Na interpretação de Sterlac (XXXX, p. 53), trata-se da “invasão da tecnologia”: 

“miniaturizada e biocompatível, a tecnologia pousa sobre o corpo. Embora não 



anunciada, é um dos eventos mais importantes da história humana: “a tecnologia não é 

apenas presa ao corpo, mas é também implantada”. 

É desse modo que este trabalho se propõe a questionar o tradicionalismo da 

filosofia ocidental apoiado em teorias de cunho metafísico ou religioso como forma de 

dar resposta ao que não conhecemos ou ao que simplesmente não podemos ver: estamos 

entre o problema do desconhecido e do invisível que implica o corpo e o espírito (a 

alma, a mente), a matéria e o símbolo. Tudo indica que há uma resistência 

paradigmática em relação à hipótese de reduzir o mental ao físico, como sendo um 

tópico central da moderna filosofia da mente, como comenta o físico – e metafísico – 

Redhead (1997, p. 37). Segundo ele, existe um apelo do idealismo para a eliminação da 

“incognoscível coisa-em-si” para aí colocar o espírito; como se aquela retirasse do 

humano todo seu saber e sabedoria acerca do universo que nele habita. Ou ainda, que a 

derrubada da existência do espírito retirasse toda poesia das construções culturais, já 

que as culturas são reconhecidas como bens imateriais da humanidade (UNESCO). 

Penrose (1998, p. 112) expõe que “existe algo na ação física do cérebro que 

evoca a receptividade”, mas que “não existe simulação que possa executar essa ação. 

Isso implica que deve haver algo na ação física do cérebro que esteja além da 

computação”. Em outras palavras, deve “haver algo fora da física conhecida; o nosso 

entendimento físico é inadequado para a descrição da receptividade” (PENROSE, 1998, 

p. 112). E toma isso como uma verdadeira metafísica, o que está além de nossa física 

enquanto ciência e não enquanto coisa. Como diz uma suposição de Bergson (1999, p. 

194), por ele mesmo rechaçada, mas que aqui adotamos: “[...] as idéias entrechocam-se 

ao acaso, ou que forças misteriosas atuam entre elas, e tem-se ainda contra si o 

testemunho da consciência, que não nos mostra jamais fatos psicológicos flutuando no 

estado independente”. Isso se deve como é comumente atribuído, às nossas limitações 

tecnológicas e/ou teóricas, embarcando nossas pesquisas para a dimensão do visível e 

do invisível; ou ao fato de existir mesmo um mistério que nunca poderá ser desvendado 

ou compreendido. Refletindo sobre a relação da cultura com o espírito e o corpo, surge 

o questionamento concernente à sua localização: estaria no corpo ou no espírito? Trata-

se de uma aporia ou de alguma divindade absolutamente imaterial. 

Sem embargo, nossos questionamentos não se encerram na velha pergunta 

dirigida ao racionalismo e ao idealismo pelos empiristas: como é possível um 

pensamento superar a necessidade das impressões em nível da matéria corporal do 

humano e ocorrer alhures – metafísica – no campo do espírito completamente distinto 



da carne? No que concerne ao nosso poder de representação, até mesmo o “sensualismo 

epicurista”, como descreve Bernis (1987, p. 11), não consegue operar um pensamento 

sem o elemento espírito, pois: “a superfície dos objetos emite sem cessar partículas que, 

em seu encontro com o olho, provocam a visão [...]. Certas partículas mais sutis 

atravessam os órgãos dos sentidos e chegam ao espírito, o que explica a formação das 

imagens na ausência dos objetos”. Por conseguinte, tanto no racionalismo quanto no 

empirismo a imagem, toma, em relação à sensação, certa independência, segundo 

Bergson (1999, p. 96), porque todas as vezes que uma “imagem-lembrança” emerge de 

nossa memória por clarões repentinos, que logo submetidos a qualquer tentativa de 

reprodução motora ou cinética-cerebral por meio de repetições, vemos desaparecer a 

série de imagens que acreditávamos ter retido alhures no espírito, de modo que, a cada 

nova investida motora, “esse esforço parece empurrar o resto da imagem para fora da 

consciência”. Bergson (1999, p. 174) questiona: “Concebemos que fenômenos físico-

químicos tenham lugar no cérebro, que o cérebro esteja no corpo, o corpo no ar que o 

circunda, etc.; mas o passado uma vez realizado, se ele se conserva, onde se encontra?” 

O autor (1999) transcorre todo o livro tentando defender a memória fixada no terreno 

metafísico do espírito, porém, não consegue concretizar a demonstração, justamente 

porque o espírito metafísico não pode ser mais que uma crença lógica. 

O problema que se figura é de ordem tópica, ou da localização do mundo 

material e simbólico da cultura na ontologia. Como compreendeu Heidegger, segundo 

Derrida (1990, p. 65), por uma tópica da alma elevada ou rebaixada à noção de 

“estrangeiro” no campo do espiritual. Daí buscarmos interrogar o local onde se 

armazenam as imagens abstratas que somos capazes de reproduzir em termos de 

representações culturais. Maffesoli (XXXX, p. 34) ensaiou sobre uma “física mística do 

corpo”, defendendo que o entendimento do social não pode descartar “o jogo de 

interações que se estabelece entre a imagem do eu e as imagens do meio natural e 

social”. Para tanto, sobre as questões imanentes e transcendentes na produção vital dos 

movimentos do social, pensou “uma tal força [que] tem sua origem na comunicação do 

mundo das imagens” (MAFFESOLI, XXXX, p. 35-36). Penrose (1998, p. 112) falou 

em receptividade. Assim, é inegável que a visão de uma imagem emerge do encontro 

entre dois elementos que se correspondem, se reconhecem e certamente compartilham 

de uma linguagem: são, por sua vez, visíveis na produção de algum efeito ou impressão 

um sobre o outro. Bem expresso por Maffesoli (XXXX, p. 38): “Poderíamos dizer 

quase em termos de física natural e social, que o corpo engendra comunicação porque 



está lá, ocupa espaço, é visível, favorece o aspecto táctil. [...] que se trate de corpos 

pessoais, de corpos metafóricos [...] naturais ou [...] místicos”. O objeto, então, tocaria 

os olhos físicos e a imagem os olhos do espírito? Em suma, para Maffesoli (XXXX) o 

lugar da imagem é o corpo: uma visão contemporânea, sem dúvida, a qual seguimos. 

Como disse Paul Klee (1985, apud SAPARANO, 1990, p. 9): “A obra de arte 

nasce do movimento, ela mesma é movimento fixado e percebida no movimento dos 

músculos dos olhos”. Entretanto, o olhar causa a percepção não do olho, mas do mundo, 

que por sua vez permite a sensação de habitarmos o mundo não apenas com o corpo 

cuja tópica é o “aqui”, mas com sensação de existência espiritual provocada por essa 

natureza do olhar e do olho – e também da escuta, do tato, do olfato e do paladar – que 

permite o corpo habitar espaços para além de sua res extensa. Sem embargo, a luz se 

apresenta como o outro lado fundamental de nossa reflexão sobre a visão enquanto 

acesso da impressão do objeto material no corpo material: trata-se de um sistema de 

comunicação. Ou seja, quando olhamos não estamos lá até onde a visão nos leva, mas 

ela se encerra e acontece no corpo, na medida em que a luz transporta o objeto até nós: 

na dialética olho-cérebro que estão unidos na dialética com o mundo que se apresenta. 

Segundo Lévinas (1998, p. 53), não fazendo aqui uso de sua tópica do espírito, a 

“luz preenche nosso universo, qualquer que seja sua explicação físico-matemática, é 

fenomenologicamente a condição do fenômeno, isto é, do sentido [...]”. A luz é uma das 

condições da materialidade do fenômeno que, por princípio, discorre sobre a dimensão 

da alteridade, o outro – estrangeiro – ao qual se apresenta e nele interfere. “A relação do 

objeto com o sujeito é dada ao mesmo tempo em que o próprio objeto” (LÉVINAS, 

1998, p. 54), não precisa do espírito. Nesse ponto a visão é presenteada pelo sentido do 

objeto que toca os olhos por meio daquilo que dele exala fisicamente. Originariamente, 

não possuem um sentido genético e inato. A luz torna possível o envolvimento do 

exterior pelo interior: própria estrutura do cogito e do sentido (LÉVINAS, 1998, p. 54). 

Seguindo o exemplo de Alleau (1976, 188) sobre a impressão dos objetos na 

matéria corporal, “no reino animal, a imagem do objeto que aparece e é percebido 

precocemente parece <<impregnar>> certos jovens vertebrados e, em particular, os 

pássaros nidífugas e nidícolas. [...] Lorenz chamou <<impressão>> (Prägung) a esta 

<<aquisição do objecto orientador das reacções instintiva sociais>>. Alleau (1976, p. 

190) comenta, segundo Bateson (1966), sobre um “apego analógico ao objeto 

impregnante”, que é sempre polivalente, pois oferece à materialidade do corpo inúmeros 

sentidos. Nosso corpo, tomando o cérebro como metonímia, e o “aparelho psíquico” 



como metáfora; a dialética entre cérebro e olho ocorre no interior de uma caixa preta 

aberta – limitada – para o mundo, mas capaz de compreendê-lo e interpretá-lo sem a 

suposição de um espírito racionalista ou empirista: o corpo humano é interpretante. 

 

2 SÍMBOLO E MATÉRIA NOS LIMITES DO VISÍVEL E DO INVISÍVEL: O 

ANTI-FENÔMENO DA CAIXA PRETA 

Um primeiro exemplo explicativo de ordem material pode ser a fotografia. Por 

um lado esse ponto de partida se deve a Flusser (2002, p. 19), em seu A filosofia da 

caixa preta... quando diz que analisar o aparelho fotográfico “pode servir de modelo 

para todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato. [...] Pode-se 

perfeitamente supor que todos os traços possíveis dos aparelhos já estão prefigurados no 

aparelho fotográfico, aparentemente inócuo e 'primitivo'”. Por outro lado, partimos 

desse ponto por causa do olho e do olhar. Barthes (1984, p. 11) relata nas primeiras 

linhas de seu A câmara clara, que “um dia, há muito tempo, [deu] com uma fotografia 

do último irmão de Napoleão, Jerônimo (1852). [Ele disse a si], com um espanto que 

jamais [pôde] reduzir: 'Vejo os olhos que viram o Imperador'. Barthes argumentou que 

realizou tal questão porque desejou saber a qualquer preço o que era a fotografia “em 

si” a despeito da cultura: o olho que vê. Nessa busca, o autor francês chegou a apelar, 

mesmo que de maneira vaga, cínica e desenvolta, para a fenomenologia como uma 

possibilidade de nomear uma essência da Fotografia e, portanto, esboçar o movimento 

de uma ciência eidética da Foto. Após ler e reler a mencionada obra, foi difícil chegar a 

uma conclusão acerca do que realmente Barthes desejou comunicar acerca do que tanto 

procurava a despeito da cultura e de seus sentimentos na fotografia, ou melhor, na foto. 

A todo tempo Barthes fala do poder da fotografia em imprimir coisas no sujeito. 

Levantando-nos novamente à questão tópica da cultura. 

Em suma, a fotografia tem o poder de nos tornar câmeras escuras, uma “caixa 

preta” fazendo com que reproduzamos seu processo maquínico ou que esse reproduz 

nossos processos: a imagem externa que é captada pela lente, é impressa por uma certa 

razão física comunicativa e analógica existente entre as luzes que formam o objeto e o 

filme – superfície – que captura uma imagem. Como o próprio Barthes (1984, p. 14) 

disse: “Tal foto, com efeito, jamais se distingue de seu referente”. Isto é, do objeto 

fotografado. Bem como nós, não nos distinguimos dos objetos, nossas referências – 

referentes – que pelo olhar são impressos em algum lugar de nosso ser. Do contrário, 

teremos de ser cartesianos e pensarmos que o ser pode existir independente do 



mundano. Estamos entre o “código civilizado das ilusões perfeitas” [do espírito] e a 

afronta do “despertar da intratável realidade” [a matéria] (BARTHES, 1984, p. 175). 

No caso dos cordeiros e das cabras que de tanto olharem as varas listradas de 

Jacó ao beberem água e ao copularem, suas crias nasceram malhadas e salpicadas, não 

vemos outra vias de significação senão a da imagem externa – o referente – que é 

captada pelo olho em sua razão física, comunicativa e analógica capaz de possibilitar 

que as luzes que formam o objeto em imagem sejam impressas nessa mesma forma em 

algum lugar secreto – anti-fenômeno – da matéria, mas que reverbera misteriosamente 

na superfície do corpo: as varas listradas de Jacó atingem a biologia molecular e 

genética do rebanho de Labão, enquanto que a fotografia é a representação de um objeto 

referente, cujo processo invisível de produção em imagem impressa em uma superfície 

apropriada não aparece na foto: no pelo dos cordeiros e cabras listradas de Jacó. 

Assim, de acordo com Flusser (2002, p. 39), a fotografia é a transcodificação de 

determinadas teorias da Ótica em imagem. Mas, antes ele se pergunta sobre o que 

significam tais fotografias impressas em papel especial e sempre expressas em álbuns, 

jornais, vitrines, paredes, muros, livros, latas, camisetas? Segundo suas considerações 

precedentes, as fotografias “significam conceitos programados, visando a programar 

magicamente o comportamento de seus receptores. Mas não é o que se vê quando para 

elas se olha”. Ingenuamente significam cenas que se imprimiram automaticamente 

sobre superfícies (FLUSSER, 2002, p. 37), que quando a olhamos é como se 

estivéssemos diante do espírito da coisa: a imagem. Não sendo a toa, portanto, que 

atualmente a fotografia serve às análises culturais acerca dos símbolos. 

Flusser (2002, p. 41) toca na problemática barthesiana a despeito da cultura. 

“Para decifrar fotografias não preciso mergulhar até o fundo da intenção codificadora, o 

fundo da cultura, da qual as fotografias, como todo símbolo, são pontas de icebergs”. O 

problema está em decifrar o processo codificador que se passa durante o ato fotográfico 

no movimento do complexo 'fotógrafo-aparelho'. Como dissemos, a fotografia, de uma 

forma ou de outra, fala do processo de nosso olhar que captura e imprime alhures na 

matéria o mundo referente. Tanto o fotógrafo quanto o aparelho traduzem seus 

conceitos ativos por semiose. Assim, a fotografia não captura apenas o objeto, mas 

retrata uma parte do olhar do fotógrafo que se utiliza do aparelho para capturar cenas 

análogas a sua cognição cultural: a correspondência possível. Enquanto que o aparelho 

– a máquina –, utilizando-se do fotógrafo para se realizar enquanto tal, colocando sua 

programação semiótica-material em atividade, é também programada em si mesma para 



captar o que nela já está contido: processos físico-químicos, que por sua vez programam 

os homens, que tornam a programar as máquinas, aperfeiçoando os sistemas semióticos 

por meio da produção de objetos (FLUSSER, 2002, p. 42). 

Nossa problemática da relação de influência, comunicação, impressão e 

correspondência entre símbolo e matéria; esbarra nos limites estruturais simbólicos do 

visível e do invisível dos processos de um aparelho dotado de um sistema que opera 

matérias e símbolos. Segundo Flusser (2002, p. 24), “um sistema tão complexo é jamais 

penetrado totalmente e pode chamar-se caixa preta”: é um anti-fenômeno. No exemplo 

da máquina fotográfica, aquele que a manipula no sentido de construir e concatenar 

elementos em prol do modelamento de uma imagem sempre cultural, o fotógrafo 

domina “o aparelho, sem, no entanto, saber o que se passa no interior da caixa”. Tal 

pouco pode saber exatamente o que levou a fotografar algo, enquanto ato que envolve 

um complexo sensório-motor que por vezes o domina inconscientemente. 

“Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela 

ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado”. Algo que se 

assemelha aos desafios traçados por Koffka acerca dos processos internos da visão e por 

Ryle concernente à natureza dos processos mentais, também internos, portanto, 

invisíveis. Esse último alerta para o problema fundamental do estudo da mente; o 

mesmo com o qual Freud e Skinner se depararam em suas pesquisas e atuações: o fato 

de a mente ser um anti-fenômeno: é observável apenas por meio de seus representantes: 

o sintoma, a fala, o comportamento etc. Ao discutir a relação entre mente e corpo, Ryle 

(1949, p. 1) diz que o “corpo humano está no espaço, sujeito às leis mecânicas que 

governam a todos os corpos espaciais e seus processos e estados podem ser controlados 

por observadores externos”. Ao passo que as “operações da mente não são observáveis e 

seu desenvolvimento é privado”. Abrindo espaço para qualquer tipo de metafísica. 

Embora Ryle (1949) deixe bem clara a separação entre mente e corpo, ele se 

questiona acerca da localização da mente no mundo, já que ele não descarta certa 

correspondência entre atividades mentais e movimentos cerebrais – corporais internos – 

dinamicamente simultâneos que ocorrem no interior do crânio; mesmo que suas 

relações diretas e proporcionais não possam ser comprovadas. Assim, em certa medida, 

o corpo é mesmo público, contudo, não totalmente. O filósofo considera que a mente é 

diferente e separada do corpo, “toda pessoa vive duas histórias paralelas: uma é formada 

pelo que acontece a seu corpo, e a outra pelo que acontece em sua mente. [...] Os 

eventos que formam a primeira história pertencem ao mundo físico; os da segunda, ao 



mundo mental”. Por outro lado, o que está em questão não é apenas a mente ou o corpo, 

mas a relação entre ambos no que implica os processos de tradução ou comunicação 

entre um e outro como sendo o ponto cego dos estudos acerca desse problema, até então 

insolúvel para a fisiologia e para psicologia. 

Sendo assim, os processos simbólicos e materiais não são invisíveis apenas aos 

outros, mas principalmente ao próprio sujeito – da consciência – do processo, 

constatando a existência do inconsciente freudiano. Ou seja, os movimentos internos – 

invisíveis – mentais ou materiais não são como os objetos mundanos – inclusive o corpo 

– que podem ser percebidos pelos sentidos, já que podem ser verdadeiramente 

imperceptíveis ou produzirem sintomas absurdamente indiretos. Isto é, o símbolo 

enquanto epifania de um mistério, como nos ensina Durand (1988, p. 15), já que os 

processos físicos internos são mais inconscientes do que qualquer outra coisa que 

podemos chamar de imagem mental, que pode não passar de sensações cinestésicas da 

matéria ou pantomimas demasiadamente indiretas – simbólicas – em relação ao 

complexo corporal formado pelos aparelhos sensório-motores. 

Lyotard (1967, p. 66) também retoma o problema da relação entre o corpo e o 

que se entende por sujeito transcendental na produção do campo fenomenal. Assim 

como Ryle, esbarra nos limites das relações entre fisiologia e psicologia: matéria e 

mente, respectivamente. Argumentando com os fisiólogos, Lyotard (1967, p. 67) 

menciona as dificuldades e impossibilidades de fazer correspondências de uma 

localização – ou incitação molecular – cortical com uma representação ou função. Isso 

muito por causa da estrutura nervosa, na constituição da realidade, não se dar por meio 

de localismos, mas sim de modo distribuído em todo o aparelho cerebral ou psíquico. 

Ou ainda, o corpo como um todo. Para o filósofo, o sujeito transcendental e seu campo 

fenomenal são produzidos pelo contato entre a existência interna em relação à externa. 

“Assim à física das informações visuais correspondem uma fisiologia de sua captação, e 

a esta finalmente uma psicologia de sua tradução” (LYOTARD, 1967, p. 66). 

Entretanto, para uma perspectiva fenomenológica, essa fusão não é suficiente. 

Segundo Lyotard (1967, p. 67), Koffka argumenta “a explicação ainda que sutil 

dos fenômenos psicoquímicos que ‘acompanham’ a visão não pode explicar o próprio 

fato de ver”. Nesse sentido, enfrentamos a questão dos limites entre o visível e o 

invisível, tal como um fotógrafo que manipula sua máquina fotográfica – a caixa preta. 

Tal complexidade é exemplificada, de acordo com Lyotard, partindo da perspectiva do 

fisiólogo que segue “passo a passo o andamento da ‘excitação’ provocada sobre a retina 



até o ‘centro’ visual através da complexidade do relais, depois a missão de influxo na 

direção das zonas adequadas à acomodação etc., [esse esquema], por mais adequado que 

seja aos fatos, será vão, pois jamais poderá explicar esse fato fundamental; eu vejo”. 

Quem sabe esse inexplicável da visão como que unindo motivação e ação, sugira a 

sensação do espírito como aquele que inexoravelmente vê e também é visto, como 

sendo algo que escapa aos domínios do corpo, já que ocorre uma incompatibilidade 

entre as sensações de presença local e presença estrangeira – distante. 

Diante disso, a pergunta persiste: qual é o lugar dos símbolos – cultural – 

enquanto atividades abstratas que epistemologicamente vem sendo localizadas na 

mente, no espírito ou na alma? E como é possível localizar algo abstrato, o símbolo, por 

exemplo, em alguma coisa também abstrata, como a mente, o espírito ou a alma? Essas 

perguntas fazem sentido, na medida em que podemos questionar, por exemplo, a partir 

de Ryle (1949, p. 2), a incongruência entre o termo físico-geográfico “localização” para 

algo que oficialmente não ocupa lugar no espaço, já que não possui existência física: a 

mente. Mas, a rigor, pensar por essa via é manter a tese subjacente de que a mente não é 

mesmo física, não conseguindo abandonar a noção transcendental cartesiana, ou, como 

definiu Ryle (1949, p. 5), do dogma do “fantasma da máquina”. 

Esse fundamento baseia-se na dicotomia platônica, cristã e cartesiana entre 

corpo e mente, à qual Ryle (1949, p. 3) combate afirmando que, no exemplo da conexão 

ou correspondência entre os universos mentais de dois ou mais indivíduos não podem 

ser estabelecidas senão unicamente por meio do mundo físico. Pois, do contrário, 

teremos de contar com a telepatia. Ao passo que no inconsciente freudiano, a física é 

fundamental na relação com a consciência, segundo a dinâmica do aparelho psíquico e 

suas tensões entre quantidades e qualidades: a manifestação do sintoma. Isso quer dizer 

que a psicanálise, ou qualquer outra ciência, não estuda o abstrato, mas a matéria em 

movimento. O ato falho, por exemplo, é um ato sensório-motor. São contrações 

musculares exatas que e o produzem na fala. Isso quer dize que o símbolo não se reduz 

à palavra enquanto imagem acústica, mas abrange o movimento do ato como totalidade 

de um fenômeno, de modo que a palavra não é outra coisa senão vibração sensório-

motora-cinestésica produzida exatamente pelo nosso aparelho fonador. 

Ora, tudo indica que toda a crítica de Guatarri (2007, p. 323) sobre o freudismo 

se baseis sobre a possibilidade de forjar uma saída conferindo um estatuto de pleno 

direito ao que ele chama de “energéticas” de um modo geral: físicas, biológicas, 

sexuais, sociais, econômicas etc., para além do reducionismo freudiano da “economia 



psíquica” na dinâmica invisível ou inconsciente da libido como um puro simbólico 

abstrato. Propõe, substituir o inconsciente pulsional quantitativamente econômico 

devido à dinâmica de representações conflitivas, por uma “modelização 

transformacional tal que, em certas condições, os territórios do 'Ego', os 'universos' da 

alteridade, as 'compleições de fluxos materiais', as 'máquinas de desejo', os 

agenciamentos semióticos, icônicos, de intelecção, etc. possam se engendrar uns aos 

outros”. Em suma, trata-se da possibilidade da construção da realidade por meio de uma 

intersubjetividade, que cientificamente se afaste das chamadas paranormalidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desloca-se as produções simbólicas da tópica do espírito para o corpo como 

lugar da cultura. Assim, pensar em coisas como processos de aculturação e/ou educação 

não pode se resumir a manejos intelectuais como ocorre na pedagogia escolástica e 

também na sensualista-empirista e na construtivista. A cultura, portanto, não é 

produzida por meio de símbolos abstratos – científicos: verbais, figurados, metafóricos, 

mas por meio de objetos e ações materiais, que são simbólicas porque não podem ser 

conhecidas em si mesmas, pois suas unidades visíveis ou invisíveis são constituídas 

junto a outros objetos mundanos. Pensando na dinâmica de psicólogos, psicanalistas e 

antropólogos, não se trata de interpretar e agir com palavras sobre palavras, de modo 

que palavras são produções físico-químicas que se realizam em locais específicos do 

corpo, mas que nele ativam seus outros aparelhos sensório-motores que tomam a forma 

e o sentido do mundo apresentado no campo da alteridade radical. 

De tal modo, não há como falar em tábua rasa, tão pouco em esquemas motores 

piagetianos. No caso da visão, teríamos de pensar que existiu algum momento em que 

os olhos não sofreram estímulo algum, de modo que se desenvolveram independentes 

do mundo para depois tomar contanto com ele. De modo diverso, o corpo não 

transcende seus limites materiais graças ao espírito ou qualquer inteligência extra-

mundo. A natureza sensório-motora permite que o ser habite, explore e capture outros 

lugares distantes, estrangeiros; bem como possibilita o mundo habitar e dar sentido a 

esse mesmo corpo humano justamente porque ele é produzido pelas mesmas razões, 

inteligências e matérias que qualquer outro objeto mundano. Daí a garantia de nossas 

correspondências. Em suma, o espírito é o corpo. 
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