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RESUMO 

 

A pesquisa busca acolher, sem hierarquia, as ressonâncias entre a experimentação 

estética, as investigações da física e a fisiologia corporal dos afetos a partir de uma 

possível interlocução de seus discursos. Essa parece ser uma aposta política da mestiçagem 

entre campos que se anuncia desde a aurora do séc. XX com a crise dos fundamentos. O 

séc. XIX já havia destituído Deus do monopólio do Outro, agora a física subatômica injeta 

incerteza na substância, e o homem contraindo só dissonância com os saberes sobre si, já 

que o positivo no regime do entendimento se torna intolerável no regime da experiência. 

Com a quebra dos padrões identitários se estendendo das fronteiras dos países à memória 

das células, as diferenças deixam de ser essências para serem abordadas como aquilo que 

se produz entre os corpos; o que passa a interessar são os processos de diferenciação. 

Como garantir que “efêmero serei mais forte do que tudo o que eterno foi sempre em mim” 

(Lucio Cardoso)? Esta é a pergunta do poeta. Mais vivo do que nunca, não pelo corpo, mas 

pelo pensamento.  

 

Palavras – chave: corpo, porosidade, ritmo, respiração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMÉ 

 

La recherche vise à accueillir, sans hiérarchie, les résonances entre 

l'expérimentation esthétique, les enquêtes de la physique et la physiologie corporelle des 

affections étant donné un dialogue possible de leurs discours. Cela semble être un pari 

politique dans le mélange entre ces champs qui se pose depuis l'aube du XX e siècle avec 

la crise des fondements. Le XIXe siècle avait déjà supprimé le monopole de Dieu de 

l'Autre. Maintenant la  physique subatomique est confrontée l'incertitude de la substance, 

et l'homme est de plus en plus dissonant avec tout le savoir de lui-même, car le positif dans 

le domaine de la cognition devient intolérable dans le domaine de son expérience. Comme 

la rupture de schémas d'identité s'étendant à partir des frontières des pays jusqu'à la 

mémoire des cellules, les différences ne sont pas plus traités comme des essences. La 

différence commence à être abordée comme ce qui se produit entre les corps; ce qui 

devient intéressant sont les processus de différenciation. Comment faire en sorte que 

"éphémère je serai plus fort que le Tout éternel qui a toujours été en moi?" (Lucio 

Cardoso). C'est la question du poete. La plus vivent que jamais,  non par le corps, mais par 

la pensée. 

 

Mots-clé: corps, porosité, rythme, respiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The research seeks to accommodate, without hierarchy, the resonances between the 

aesthetic experimentation, the investigations of the physics and the corporal physiology of 

the affects from a possible dialogue of their speeches. This seems to be a political gamble 

in the mixing between this fields that arises since the dawn of the XX century with the 

crisis of fundamentals. The XIX century had already removed God from the monopoly of 

the Other. Now subatomic physics faces the uncertainty of the substance, and man is more 

and more dissonant with all the knowledge about himself, since the positive in the field of 

cognition becomes intolerable in the field of his experience. As the breaking of identity 

patterns extending from the borders of the countries till the memory of the cells, the 

differences are no more treated as essences. The difference begins to be addressed as what 

is produced between the bodies; what become interesting are the processes of 

differentiation. How to ensure that "ephemeral I will be stronger than everything that the 

eternal had always been in me?” (Lucio Cardoso). This is the most alive question ever, not 

by the body, but by the thought. 

 

Key-words: body, porosity, rhythm, breathing  
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uma folha em branco, uma caneta. 

o que pode levar a mudar o futuro aberto 

da primeira, com o presente escuro da segunda, 

presente que logo se torna um passado hirto, 

ultrapassado? 

por que motivo reduzir, entre as duas dimensões 

da folha, o volume das idéias? 

 

    Henri Laborit 
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Seja o que for que chamemos realidade, ela só nos é revelada através de uma 

 construção ativa da qual participamos.  

                     Ilya Prigogine 

 

É a via que é produtiva, o essencial; o devir se mantém acima do ser. 

                           Paul Klee 
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Partindo da composição do título com o qual apresento o texto desta pesquisa: Dos 

poros ao sopro – uma critica ao paradigma identitàrio, apresento a atitude metodológica 

que constitui e torna inteligível a designação da tese assim como a motivação da pesquisa 

que nela resultou.  

Parte-se da dobra entre corpo e pensamento.  

Essa díade sensível-inteligivel insiste como questão, há milênios, nas mais diversas 

experiências do pensamento estético, epistemológico, antropológico. Seja lá o nome que se 

deu a esta díade, corpo e pensamento, corpo e mente, corpo e alma, matéria e espírito, seja 

lá o modo como se supôs sua relação, tomados como diversos ou como contrários, embora 

distintos, mantêm-se inseparáveis, tal como o mel e o favo se mantêm alheios à dicotomia 

interior/exterior, metáfora precisa do poeta Joe Busquet pensando uma outra espacialidade.  

Uma questão sabe esperar milênios... Mas não em silêncio, pois se podem estender 

por páginas os autores, desde os pré-socráticos, por volta do séc. VI AC, que se 

debruçaram sobre essa trama problemática entre o corpo e os incorporais, entre o mundo 

sensível e o mundo das ideias.  A questão opera e não se resolve por estes “dualismos sem 

saída” como chamou Guattari (1998, p. 133) as oposições entre o sensível e o inteligível, o 

pensamento e a extensão, o real e o imaginário, pois é no lapso que evoca a diferença que 

se gesta o pensamento.  

Como articular o que nos força a pensar o próprio regime de sua cognoscibilidade?  

Tal operação não  se depara com objetos a serem investigados, mas com processos,  

e o que se investe não é uma hipótese, mas a configuração de um campo problemático que 

não visa à construção de modelos, mas de um paradigma constituído pelos rebatimentos 

das linhas que se traçam durante o esforço de melhor configurar a questão: a dobra corpo 

pensamento. 

Onde acaba o sensível e onde começa o inteligível? Essa é a pergunta que Deleuze 

extrai de Leibniz ao comentar  o § 12 dos Nouveaux Essais (1991, p. 180): “é difícil dizer 

onde o sensível e o racional começam, e qual é o mais baixo grau das coisas vivas... e só há 

diferença entre o grande e o pequeno, entre o sensível e o insensível”.   

Se “o expresso não existe fora de suas expressões” (Deleuze 1991, p.59), por onde 

passa a dobra? Ou a zona de inseparabilidade que constitui a dobradiça?  Seria o corpo um 

problema do pensamento? 
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Mas formular essa questão implica desdobra-la num efeito dominó de interfaces. 

Nesta pesquisa não pretendemos abarcar uma revisão do pensamento filosófico em 

seu dilema entre o uno e o múltiplo, mas tentar pensar, criticamente, as ideias que parecem 

justificar o paradigma identitàrio ao fazerem vigorar os princípios de unidade e 

universalidade acompanhados das ideias de essência e origem, que constituem sua verdade 

e fundamento.  

Mas, então, por que manter o conceito de expressão? Uma tentativa de deslocar o 

problema, partindo não mais do ser, mas de sua expressão? Isto não repercutiria, ainda, um 

idealismo dos mais convencionais garantindo o paradigma identitàrio pela reificação da 

representação de um interior num exterior? 

Não seria Deleuze o ingênuo a cometer esse deslize. 

Num escrito de 1921, sob o titulo “L’expréssion aux indépendents”, Artaud afirma: 

“em última análise, é da expressão que um quadro tira seu valor. Da expressão, entendo 

não um certo ar de riso ou de choro, mas a verdade profunda da arte; mas o equivalente, 

segundo determinadas linhas, segundo uma determinada aplicação do pincel, de uma nova 

realidade”. 

Assim como Artaud se refere à expressão como “equivalente de uma nova 

realidade”, alheia ao espaço representativo entre um sujeito e seu objeto, Deleuze retoma o 

problema da expressão através de Espinosa e a experimentação dos CsO com Artaud, para 

articular, junto a Guattari, os conceitos de agenciamento maquínico e máquina abstrata 

como os operadores de uma “nova realidade” que possa dar um fim ao Império do ser e da 

essência acabando de vez com o juízo de Deus...  E num rebatimento entre Corpus e 

Socius, experimentação e política, afirma a contemporaneidade intempestiva de Espinosa e 

Artaud num quase convite: “o grande livro sobre o CsO não seria a Ética?” (1996, p. 14). 

Mas o Corpo sem Órgãos, CsO, não tem como inimigo os órgãos, e sim os três 

emblemas do grande Uno: a Significância/ o Organismo/ a Subjetivação_ SOS. 

Se queríamos trazer para esta pesquisa todos os corpos do corpo ou, os muitos 

corpos do corpo, teríamos que descascar esse discurso dicotômico que costuma apresentar 

o corpo como uma materialidade degradada, como entidade excessivamente homeostásica, 

demasiadamente orgânico para reverberar a potência incorporal das ideias. Precisaríamos 

também disputar com a força dos preconceitos hierarquizantes que costumam incidir sobre 
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o corpo velando a inteligibilidade de sua ética. Precisaríamos de um método compatível 

com esta ética que nos permitisse chegar ao corpo não como Unidade-Organismo, mas 

como um coletivo de forças; um método que não submetesse toda a diversidade 

constituinte de um corpo a uma suposta unidade estrutural hegemônica. Precisaríamos de 

um método que oferecesse as condições de apresentar todos os corpos do corpo, os 

devires-corpo do corpo, subtraindo deste a Unidade para acompanhar o que prolifera em 

sua potência heterogenética: desejo.  

No esforço de transpassar o dilema entre o uno e o múltiplo, investindo na reversão 

da unidade modelar do Uno pela via do movimento heterogenético das singularidades 

chegamos à paradoxal multiplicidade do único. Único não é o Uno, mas o singular. Ao 

destronar o Uno de seu estatuto monumental, o que surge é um plano das puras diferenças, 

o plano do acontecimento.  

Mudou-se o estatuto da questão. A dobra agora se apresenta entre o virtual e o 

atual. Se tudo o que existe é virtual então o atual é o que acontece. Pierre Lévy abraça a 

questão no texto “Plissê Fractal”, onde encontramos a trama conceitual com que Deleuze e 

Guattari (1995, p. 95) traduziram o “negro ritmo cósmico que está na base de todas as 

portas ocultas _ a Mecanosfera ou rizosfera”.  Pierre Lévy apresenta sua estratégia para tal 

empreitada com o seguinte:  

A dobra é o acontecimento, a bifurcação que faz ser. Cada dobra, 

ação-dobra ou paixão-dobra, é o surgimento de uma singularidade, 

o começo de um mundo. (...) Partimos de uma concepção clássica 

do transcendental: a interioridade do sujeito, ou o objeto, ou a 

experiência, etc. Pouco a pouco, é a dobra do ser e do ente ou do 

transcendental e do empírico que se impôs à nossa meditação. 

Devemos agora remontar à própria possibilidade das dobras. 

 

Tal caminho nos convocou à busca de uma linguagem que não traísse a questão, 

que pudesse ser ela também, como linguagem, atravessada pela critica ao regime 

identitàrio de afirmação de certezas.  

Para tal desafio as palavras teriam que ser abaladas de modo a se deslocarem, ao 

mesmo tempo, de seu pedestal significante e da banalidade do seu uso linguajeiro. Além 
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disso, a palavra teria que ser também tomada como corpo, em sua plasticidade sonora, se 

quisesse afetar não apenas pelo sentido e significação, mas pelo intensivo.  

Sabemos que é preciso estar atento e não abandonar a crítica, pois corremos o risco 

de repetir os princípios hegemônico-tradicionais, tão entranhados nos hábitos verbais de 

nossas práticas.  

A cartografia seria um desses métodos para desnaturalizar o corpo acompanhando 

as relações de forças constitutivas de suas linhas molares e remetendo-as à sua 

molecularidade; traçando as heterogêneses de seus múltiplos versos, não para buscar 

origens, mas para encontrar sua imbricação com a fluente vida do universo; extraindo a 

unidade DO corpo para viajar pelo imenso caldeirão liquido e suas percolações, 

experimentar a compatibilidade dos tecidos, estudar a ética das membranas e seu regime de 

transduções, pesquisar a lógica de suas razões e de seus ritmos, pulsações e repulsas. 

Este interesse é renovado constantemente na clinica, não como um problema 

cientifico que deveria pensar os corpos a partir do regime epistemológico da verdade.  Esse 

interesse comparece quando a experiência de uma prática corporal sutil, a narrativa de um 

sonho ou a explosão de um ato falho, ativam a experiência “arqui-tectônica” a ponto de 

apresentar o corpo em sua evidência nua e múltipla e singular, pois como diz Jean Luc 

Nancy “Os corpos não ‘sabem’, nem estão na ‘ignorância’. Eles estão em outra parte, eles 

estão alhures... eles podem vir de qualquer lugar, mas jamais do ‘não lugar’ do saber” 

(2000, p. 86).  

Como manter o estatuto da experiência clinica entre pensar e sentir sem supor a 

primazia de um sobre outro? Afinal, pode-se pensar uma fala da experiência? O afeto 

pensa?  Como restituir à voz sua dimensão corpo, e encontrar a palavra na sua potência de 

autoafecção?  

O corpo entre anunciação e enunciação.  

Aqui será Bataille quem renova a questão ao dizer que  

“a diferença entre experiência interior e filosofia reside 

principalmente,  no fato de que, na experiência, o enunciado não é 

nada, senão um meio, e tanto um meio quanto um obstáculo. O que 

conta não é o enunciado do vento, é o vento... não se ater ao 

enunciado, se obrigar a sentir o gelado do vento, a estar nu”. 
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Assim surgiu um primeiro nome para delimitar o campo da pesquisa: da pele à 

palavra. Da pele à palavra não teria assim a intenção de causar a palavra pela sensação, 

mas de percorrer as superfícies da experiência num acordo háptico. Deslizar pelas bordas 

das coisas escutando seu verbo.  Tato e letra.  

Mas esse nome, ou título, logo se mostrou excessivamente substantivo, identitàrio, 

tanto por induzir à figura do corpo antropomórfico quando ouvimos ou lemos “pele”, 

quanto por amarrar o sentido da palavra ao verbal linguístico, quando ouvimos ou lemos 

“palavra”.  

Melhor seria falar da pele a partir do que, nela, evoca outras superfícies, para além 

de um corpo humano ou animal, numa rede aberta de similitudes: sua porosidade. 

Melhor seria falar da palavra a partir do que, nela, consiste ritmo, ar e gesto: o 

sopro. 

Foi ai que se deu a graça como acontecimento em regime de texto: ao escrever 

“Dos poros ao sopro” o corpo grafado surgiu iluminado, pulsante e poroso como duas 

dimensões do mesmo magma: DOS POROS AO SOPRO _ poros e sopro tem as mesmas 

letras; poros e sopro, regimes distintos do mesmo magma. Este foi um presente do texto. O 

texto se apresentando em sua plasticidade sonora e gráfica: um corpo.  

Tudo, portanto, uma questão de respiração, prática de ritmo.  

A lealdade ao percurso da questão precisaria se apresentar também na escrita do 

texto, não por pretensão poética desta escrita de tese, mas porque “por intermédio da 

questão, oferecemo-nos a coisa e oferecemo-nos o vazio que nos permite não tê-la ainda ou 

tê-la como desejo. A questão é o desejo do pensamento” (Blanchot, 2001, p. 43). 

Ao escolher as palavras não visamos seu poder de dizer a verdade, nem nos 

contentamos com o álibi “da falha estrutural da qual as palavras, pela força das coisas, 

estão marcadas”.  A escolha apropriada dos termos só será precisa como diz Didi-

Huberman, “se acentuar as falhas que fazem dançar as palavras e lhes doam potência, 

consistência de corpo em movimento; se acentuar as palavras fazendo dançar as falhas, 

lhes doando potência e consistência de meio em movimento” (2005, p. 9).  

Assim também na poesia, mais ainda que na literatura, quando a palavra foge de 

seu puro lugar “enunciativo” numa plasticidade capaz de engajar todo o corpo, num sopro 

que é gesto criador “de intensidades, de atmosferas, de acontecimentos impalpáveis e, no 
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entanto, bem encarnados”.  A poesia traduz os riscos dessa nomeação, quando falar não é 

ver. Podemos sentir neste poema de Rogério Luz a tensão a que nos referimos até agora: 

 

ANIMA MUNDI
1
       

   Rogério Luz 

Abre a palavra entre  

a coisa e a coisa mesma  

distância tal  

Que nela, o corpo brilha e dilacera o que se chama_ 

posto que se é chama, calcina todo acesso ao canto_ 

Alma.  

 

 Intervalo _arqui tectônica do corpo_ o incorporal do pensamento_ Poros... 

sopro... passagem... travessia... atravessamento...  Nenhum dos avatares da representação, 

mas uma preposição:  entre, posição de intervalo, lugar não de uma falta mas de uma 

mutualidade. Os poros não são buracos, mas orifícios de passagem, cuja potência de 

seletividade exprime o grau de abertura ao corpo a corpo que constitui “meio”. Podemos 

dizer até como Paul Schilder: “os pontos mais importantes do corpo são seus orifícios e, 

naturalmente, são a sede de sensações muito particulares (...) as zonas mais sensíveis do 

corpo se situam ‘próximas’ aos orifícios, mas ainda um ou dois centímetros antes de tocar 

a superfície”. (Id. 2005, p. 13).  

Neste intervalo, nesse entre-dois do corpo a corpo, o nível mais alto de intensidade. 

Pensar o corpo, a partir de sua conectividade, de seu regime de superfícies, implica 

pensar uma dimensão sensível que é simultaneamente estética e ética. Estética porque 

aprecia e, portanto, prefere.  Ética porque, ao preferir, valora. E valorar não é juízo, é 

experiência... E o estatuto da experiência não é de um saber ou de um não-saber...  

“experiência é travessia, transporte de borda a borda, transporte incessante de uma borda à 

outra em toda a extensão do traçado que desenvolve e limita uma espacialidade”. (Jean Luc 

Nancy, 2000, p. 39).   

A outra borda é o outro. Redobra do rosto.  
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O corpo é todo rosto, “exposição de mim ao outro, anterior a toda decisão.” Nesta 

afirmação reside o cerne da ética de Levinas, responsabilidade,  para quem o Rosto, mais 

do que algum rosto em particular, é o apelo, a convocação à resposta sem álibi:  o Social”. 

Um corpo não é próprio, ele é apropriante / inapropriante... lançado nem sob nem 

sobre, mas ob, isto é, para. Um corpo é inter-esse (inter: entre ; esse, do latim: estar). Neste 

sentido podemos entrar em ressonância com a “brincadeira” poética de Francis Ponge: 

  Objet... Obje... Objeu... Objoie 

Ponge faz um verdadeiro origami do pensamento, uma reversão poética pela dobra  

da dicotomia sujeito – objeto. Onde sentimos a graça do jogo, nem sujeito, nem objeto, 

mas o entre – dois...  jogo e júbilo. 

Um corpo não é “próprio”, ele é “apropriante”, ele é “interessado” isto quer dizer,  

“situado no entre”, no corpo a corpo.  Um corpo se implica no uso mais do que no objeto. 

O uso constitui o objeto. Tal como o método constitui o que se apreende como saber. Toda 

produção assim pode ser vista como uma topologia e uma semiótica. Trata-se de inscrever 

real e si, simultaneamente, pelo uso pervasivo, num corpo a corpo heterogenético. Não se 

trata de buscar um verdadeiro si, pois ele não está em lugar algum, esse assim chamado si 

ou self se produz incessantemente num deslocamento descontinuo produzindo, pelo uso, 

sentido. Daí essa impessoalidade – do uso  – que faz com que o plano da pura exterioridade 

das operações se dobre como tempo ao uso se processando nesse espaço – jogo por 

esquinas, intervalos, distâncias, suspensões, tudo perto e longe ... Questão de intensidade, 

não de geometria. 

 O poeta experimenta a palavra: OBJET – OBJE – OBJEU – OBJOIE e encontra um 

entusiasmo paradoxal na relação com a palavra, que repete, repete, repete, mas que deriva 

sempre outra. ... outra vez, diz a criança ... de novo... pois é a graça reencontrada com o 

objeto já conhecido
2
:  “retornar sempre ao próprio objeto, ao que ele tem de bruto, de 

diferente: diferente em  particular ao que eu já (até este momento) escrevi dele. (Ponge, 

F.1976, p. 9).  

 Seu texto-poema Le mimosa, ou prôeme como ele o chama, reverbera com  

Winnicott quanto à dimensão temporal da constituição da subjetividade: Ser (afetabilidade 

pura),  fazer (preferir, dar valor) e  agir (interação). Nesta temporalização do processo 

podemos pensar uma constituição estética da psique? A dimensão estética (experiência 
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intensiva) produzindo uma ética (valores) em direção a uma política (relações). Eis um 

trecho do poema A Mimosa (1976, p. 82):  

 

A floração é um paroxismo.  

A frutificação já está no caminho de volta.  

O entusiasmo (que é bom por si mesmo) porta seus frutos (que são bons ou maus).  

A floração é um valor estético, a frutificação um valor moral. Um precede ao outro.  

O bom é a consequência do belo. O útil (grão) é a consequência do bom
3
. 

 

Esta pesquisa vem tomando corpo atravessada por três vetores da inquietação 

critica: estranhamento, crise e criação.  O amálgama destes três planos vetores constitui 

então um campo problemático cujo paradigma é estético. 

O problema conceitual se apresenta entendendo o que é designado pelo termo de 

“estética” . Vinculada com o sensível, ou vinculada com o intensivo?  

A segunda visão de estética condiz com a definição de Guattari e Deleuze que 

inclusive o chamam de “insensível”, o que é mais coerente com o sentido de potência 

impessoal desse corpo intensivo, para além do corpo de um sujeito afetado por suas 

percepções. Com o intensivo nos deslocamos para um fora do sujeito na subjetividade, que 

só pode ser acessado por outra potencia de nossos órgãos de sentido: um plano, portanto, 

de afetabilidade (afecção) mas não dos afetos que daí se processam.  

 “Quando Guattari e Deleuze definem a obra de arte como um agregado de 

sensações, eles se referem à experiência do paradoxo entre o afecto e a percepção, ou entre 

o virtual e o atual, onde se dá a tensão desencadeadora da potencia de 

criação/pensamento”. Assim Suely Rolnik marca onde passa o corte entre as diferentes  

posições da conceituação de estética.  

O plano de experiência que desejamos abordar é justamente o estranhamento de um 

Fora intimo, pois o sensível, todavia, vincula-se a um sujeito em sua capacidade 

perceptiva.  

Rancière apresenta os regimes da estética como “um modo de articulação entre 

maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de 

pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia da efetividade do 

pensamento” garantindo o estatuto do termo estética para além do regime do gosto que 
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remeteria a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do prazer dos amadores de arte. Mais 

adiante contudo ele afirma : 

No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por 

pertencerem a um regime especifico do sensível. Esse sensível, 

subtraído a suas conexões ordinárias, é habitado por uma potência 

heterogênea, a potência de um pensamento que se tornou ele 

próprio estranho a si mesmo: produto idêntico ao não-produto, 

saber transformado em não-saber, intenção do inintencional, logos 

idêntico ao pathos. (2005, p. 32) 

 

Para Hume o gosto era função das formações históricas e culturais, enquanto Kant 

tentava superar a estética iluminista que submetia o BELO ao BEM, indo em direção a um 

romantismo, a uma estética subjetiva e não psicológica. Se Hume se perguntou como se 

constitui um sujeito a partir da experiência?  Kant, por sua vez, perguntou como me torno 

sujeito quando me situo a partir do meu corpo afetado de uma sensação proveniente dos 

objetos do mundo?  Com Deleuze e Guattari o que passa a interessar  não é esse sujeito, 

mas seu rumo, ou o processo de subjetivação, work in process cujo paradigma é estético. 

Como Guattari afirma:   

“de preferência um paradigma proto-estético, querendo com isso 

assinalar que não estamos nos referindo à arte institucionalizada, às 

suas obras manifestadas no campo social, mas a uma dimensão de 

criação em estado nascente, perpetuamente acima de si mesma, 

potência de emergência subsumindo permanentemente a 

contingência e as vicissitudes de passagem a ser dos universos 

materiais” (Guattari, 1998, p. 130); 

 

O que está sendo abordado é um paradigma estético para além de sua 

especificidade relativa aos diversos domínios da experiência artística, considerando que a 

reconquista de um grau de autonomia criativa num campo particular invoca outras 

reconquistas em outros campos. 
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 Agora será preciso suspender o sujeito, pois o processo de individuação do vivo é 

inacabável; nele o individuo existe em ato e o real está embarcado “embedded” no 

presente; o passado também é afetado pelo presente; o futuro também habita o presente. 

Vamos fazer essa conversa junto a  Simondon e veremos a diferença entre o cristal (o que 

cresce sem mudar) e o vivo (o que se mantém pela mudança).  

Nossa estratégia de equilibrista percorre os capítulos tendo como fio o pensamento 

da univocidade através dos textos de Deleuze, Guattari e seus interlocutores para 

entrecruzarmos os planos cósmico, psíquico e social por meio do jogo maquínico de suas 

sínteses, rupturas, contrações e alianças fazendo a cartografia de seus procedimentos que 

engendram os universos de referência e os territórios existenciais como o real dos fluxos,  

não dos modelos. 

Para fazermos a critica à noção de unidade vamos entrecruzar a física dos corpos 

pela física quântica, pela osteopatia do tecido conjuntivo, pelo plano de composição da arte 

buscando, deste modo sucinto, mas intenso, apresentar alguns dos ajustes mútuos e mudos 

pelos quais se individuam e transindividuam novas singularidades. 

Caberia ao conhecimento separar o que é essencial do que é acidental. Isso talvez 

trouxesse exatidão e com ela certezas e com elas segurança e com isto sucesso e com ele 

felicidade. Mas não para nós. O que nos move neste esforço clinico e critico é acompanhar 

o processo de aparição e desaparição das formas e de seus estados embrionários, assim 

como os acasos que incidem sobre sua potência, essa tensão que nunca se esgota,  estágio 

original genético de uma individuação interminável.   

Nas palavras de Agamben, um paradigma “é um dos caminhos para se constituir 

uma episteme”, mas a constituição do paradigma estético não passa por um plano 

epistemológico, pois a gênese mesma do sentido na constituição de um paradigma coincide 

com o devir da experiência, enquanto a atitude cognitiva implica na existência de um 

sentido pressuposto que configura previamente a inteligibilidade do campo que parecia 

querer pesquisar.  
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O antropomorfismo mais difícil de evitar é o da individualidade  

  Gilbert  Simondon 
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Composição ou Expressão                       

    A obra passa pelos sentidos, mas não se detém neles (Octavio Paz). 

     

Quando o diabo, no Fausto de Fernando Pessoa, que também escreveu um Fausto, 

se aproxima de Maria (grávida de Jesus) e a instiga com inúmeros paradoxos, ela o 

interrompe ávida: mas se o mundo é ação, como é que o sonho faz pertencer ao mundo? 

Ao que o Diabo responde: é que o sonho é uma ação que se tornou ideia e que por isso 

conserva a força do mundo. Ainda na suspensão produzida pelo estranhamento deste 

encontro, Maria lhe pergunta: mas o senhor vira tudo do avesso, afinal quem é o senhor? 

Diz então o Diabo: Senhor absoluto do interstício e do intermédio. Corrompo porque faço 

imaginar. 

Que operação crítica esta fala produz? Que efeito podemos vislumbrar sobre o 

modo de conceber o mundo quando ativamos essa voz que fala tanto ao desejo quanto à 

imaginação? Será uma fonte de utopias? Ou será preciso reconfigurar o território do 

visível, do pensável e do possível para considerar que as ficções da arte e da política são 

heterotopias mais do que utopias como nos incita Rancière (2005, p. ).  

Imaginar é criar possíveis. Mundos possíveis são então engendramentos sem dono, 

sem autor, advento de uma imaginação que se auto-engendra a partir da afetabilidade 

(pathos) que impregna a efetividade dos corpos. Mas cada corpo, simultaneamente, se 

subjetiva na medida em que é afetado. Essa afetabilidade será apresentada aqui como 

potência, não como fraqueza, pois implica uma fragilidade que permite sua ilimitada 

composição com outros corpos numa incessante interação de forças produtora e criadora de 

novas formas.  

Muito se tem escrito a respeito da redução a que estaríamos condenados por termos 

um corpo, uma fonte de ilusões, um obstáculo que torna enganoso nosso acesso ao “real” e 

nos compromete ao tomarmos posições sempre consideradas, portanto, como parciais. 

Mas, contrariamente, não será o corpo este que se recusa às fantasias onipotentes desse 

assim chamado Sujeito? Não será o corpo esse Outro que, da pele à palavra,  e com os 

modos os mais inusitados, barra esse assim chamado Sujeito? Esse Outro que, 
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silenciosamente, mantém as hegemonias da vida mesmo quando a consciência – Douleur 

qui doubles les Destins (Apollinaire, 1908) – sucumbe à dor psíquica?  

O corpo é o limite do Sujeito.  

Mas um “limite" em seu sentido paradoxal: uma intimidade, uma receptividade. 

Paradoxal porque concentra, simultaneamente, o sentido de borda e de fronteira.  O corpo, 

tomado como o plano por onde a vida “me” prescreve suas formas, garante o sentido 

empírico de próprio e finito; mas este mesmo corpo, tomado em sua potência maquínica de 

dobrar o caos das matérias velozes constituindo corpo, apresenta-se como abertura, 

porosidade, afetabilidade, imanência pura.  

O corpo “mantem-se” por seu incessante diferir. Dos poros ao sopro, da pele à 

palavra,  esta sua permeabilidade  é imprescindível à sua preservação. 

O corpo é o limite do sujeito num terceiro sentido ainda: como o que lhe apresenta 

seu impoder ou “cessa poder” (Levinas).  Só o corpo pode barrar o sujeito. O corpo como 

aquele que barra o abuso das convicções do sujeito _ O antropocentrismo. 

Mas de que corpo falamos: do corpo dito Leib ou do corpo dito Körper?  

A esse respeito a criadora do método dedicado à Respiração Perceptiva, Ilse 

Middendorf (1910-2009), durante toda sua vida trabalhando na formação de profissionais 

ligados à musica, teatro, artes e terapias corporais, afirma que “as razões porque há tantas 

diferentes chaves para a corporalidade se devem ao fato de o corpo incluir em si tanto a 

vida como a alma, porque corpo e mente formam um todo”.  

Ilse destaca o quanto a historia da lingüística Indo-Européia e Germânica nos 

permite fazer a distinção entre Körper (corpus) e Leib (body), o que seria pensável em 

português como a diferença entre o corpo como anatomia e o corpo como experiência, 

corporeidade. Ela relaciona as passagens da palavra Körper na deriva do Latim Corpus, 

relativo à adoração e velório do cadáver; segundo ela um empréstimo encorajado pela 

igreja cristã. 

Num sentido significativamente contrário, a palavra alemã Leib soava no antigo 

alto-alemão Lib, no médio alto alemão Lip, no anglo-saxão e nas línguas antigas nórdicas 

Lif que também deriva a palavra germânica para designar vida: Leben. A palavra Vida 

tornou-se então, na atualidade das línguas, Life para o inglês e Leben para o alemão.   
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Traduzindo-a, cito: 

“... o alemão é a única língua germânica, desde a Idade Média, que 

transferiu a palavra significando “Vida“ para designar o próprio 

corpo. Então Lip = Leib (corpo) significa a vida que se concentra 

nesta entidade; enquanto corpus = body (corpo) parece expressar 

uma substância,  uma condição da qual, ao respirar, a pessoa pode 

facilmente tomar consciência e experimentá-la”. (Middendorf, 

1990, p. 10). 

Ilse acentua a diferença entre pensar um corpo enquanto experiência de vida e um 

corpo tomado como objeto, algo exterior a um sujeito que o porta.  

Aqui mora a questão ética, onde a vida que nos cabe pode também ser tomada 

como álibi para nossa sujeição, já que o poder, agindo sobre nossos corpos, quer formar e 

governar nossos modos de vida. O poder totalitário nazista converteu, às máximas 

consequências, a biopolitica numa tanatospolitica A esta questão Agamben dedica toda 

uma tese HOMO SACER cuja pesquisa organizou dois livros: O poder soberano e a vida 

nua I e Estado de Exceção II.  Ele cita  Lévinas (1906-1995),  ao acentuar  que o corpo não 

pode ser visto como um acidente infeliz ou feliz que nos lançaria implacavelmente ao 

mundo da matéria; sua aderência ao EU (Moi) vale por si mesma, dito em suas palavras:  

« O biológico, com tudo o que ele comporta de fatalidade, devém mais que um objeto da 

vida espiritual, ele devém seu coração». 

A distinção entre estes dois modos de pensar e dizer “corpo”, implica uma  

indagação ético-politica que Agamben (2002, p. 193), a partir de Foucault, sintetiza com a 

seguinte formulação: “Nós não somos apenas animais em cuja política está em questão 

suas vidas de seres viventes, mas também, inversamente, cidadãos em cujo corpo natural 

está em questão a sua própria política”. 

A partir de nossas contemplações, definem-se todos os nossos 

ritmos, nossas reservas, nossos tempos de reações, os mil 

entrelaçamentos, os presentes e as fadigas que nos compõem. A 

regra é que não se pode ir mais depressa que seu próprio presente 

ou, antes, que seus presentes. 0s signos, tais como os definimos 

como habitus ou contrações que se remetem umas às outras, 
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pertencem sempre ao presente. Uma das grandezas do estoicismo 

foi ter mostrado que todo signo é signo de um presente, do ponto de 

vista da síntese passiva, em que passado e futuro são precisamente 

apenas dimensões do próprio presente (a cicatriz é o signo, não da 

ferida passada, mas do "fato presente de ter havido uma ferida": 

(Deleuze, WEB, pdf p. 82). 

 

A abertura do filme Habla com Ella, de Almodóvar, apresenta duas mulheres em 

cena. Ambas com as mesmas vestes, ambas fazendo os mesmos gestos: numa o corpo 

aparece como escultura do tempo, atravessado de suas marcas vividas. A carne. A Mulher.  

Na outra o que está presente é o corpo do corpo, sua dobra insólita, o corpo intensivo do 

corpo, inefável presença em que a carne recua para dar lugar ao gesto. Trata-se de uma 

pequena cena tomada de Café Müller, trabalho de Pina Bausch. 

Nesse aspecto pensamos corpo como self. O self como o Outro da Cultura.  

Assim também podemos pensar a arte que, em sua potência de diferimento, não 

cessa de rasgar a tela das representações, rompendo a unidade das formas para compor, 

com os signos parciais resultantes desta ruptura, um universo embrionário de possíveis.  

Podemos então dizer, em ressonância com o corpo-Outro-do-sujeito, que a arte é o 

Outro da cultura, numa aliança entre arte e corpo que singulariza a ambos como potências 

de outramento. 

 Não será esta também a questão do sujeito da arte - este que, para além do sujeito 

personológico, para além das dicotomias da origem e da finalidade e para além das 

fantasias onipotentes da causa e da culpa, se deixa atravessar, dos poros ao sopro, pelas 

potências heterônomas do pathos universal?  

Mais rigoroso que o poder simbólico (syn) da arte é o poder diabólico (dia) da arte, 

seu poder crítico (crise), a partir dele nada mais se apazigua numa pretensa harmonia do 

belo; a partir dele os reconhecimentos se rompem, as unidades se esfacelam em miríades 

de singularidades, dilacerando de um só golpe dois universais: ser e verdade.  
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A arte é potência crítica, abridora de mundos (Manoel de Barros), ela põe em crise 

a unidade do que se considera o mundo - suposto único - dando passagem à constituição de 

outros mundos.  

Nas palavras também Klee é mestre em fazer surgir imagens que implicam em 

parágrafos de pensamento filosófico. Um verdadeiro origami verbal como essa imagem de 

“substancializar o ocasional” que evoca uma operação temporal de mundo num regime 

Taoista,  onde o passado é feito de presentes antigos e o presente, de futuros inéditos;  num 

tempo feito de um presente espesso onde os fluxos ocorrem.  

Nada a ver com a nossa variação do tempo em passado, presente e futuro; para um 

taoista o que importa é OCASIÃO, oportunidade, duração. Ouvindo Klee em ressonância 

com o Tao: “é preciso que haja uma substancialização do ocasional (...) ser capaz de 

organizar a passagem fugidia dos fenômenos e das experiências (...) Pressionado e movido 

pelo poder daquele fluxo, o artista encaminha o que foi vislumbrado para a obra. (1999, p. 

52).”  

Assim também, perante a utopia unificada do sujeito e sua experiência vivida, cabe 

ao corpo fazer valer na experiência o vívido, imanência impessoal de uma vida. 

Paul Klee, num de seus escritos teóricos, Sobre a arte moderna, pequeno tratado 

estético, apresentado como palestra de abertura de uma exposição sua em Jena, em 

26.1.1924 diz o seguinte: 

(...) O que surge deste impulso pode ser chamado como quiserem, 

sonho, idéia, ou fantasia, mas só pode ser considerado seriamente 

quando se liga aos meios plásticos próprios para lhe darem forma. 

Então aquelas realidades se tornam realidades, realidades da arte, 

que levam a vida para além do que ela aparenta ser por uma 

perspectiva mediana. Porque as obras de arte não só reproduzem 

com vivacidade o que é visto, mas também tornam visível o que é 

vislumbrado em segredo. (2001, p. 66) 

 

Vislumbrar em segredo é um modo muito especial, sucinto e preciso do que se pode 

experimentar na fruição estética. Não se trata da presença observadora de um sujeito sobre 

os objetos ou obras de arte; tampouco se trata do olhar sensório motor, nem de alguma 
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dessas capacidades sensórias de nossa visão curiosa sobre as coisas. Talvez vislumbrar seja 

incluir os estados indiferenciados pré-pessoais e sua potência de ligar; pois mesmo em 

nosso estágio individuado guardamos as vicissitudes do processo de individuação, 

inacabável.    

 

 

VERSUNKENHEIT 1919 

 

Klee nesta pintura desenho não está de olhos fechados ou de boca fechada ou 

fechado de modo a perder ou querer perder o contato, mas sim operando uma cesura, 

rasgando a tela das representações, fazendo do SI, Self, a presença não substantiva mas  

preposicional de um perante, de modo a extrair o excessivo EU, de modo a subtrair a 

unidade implícita no ego das representações comum ao mundo dos órgãos dos sentidos. O 

sentido mesmo de N_1 que Deleuze e Guattari propõem como operação cartográfica, 

extração da Unidade para rizomatizar, para encontrar as linhas que constituem a trama do 

singular que longe de ser uma Unidade é único e singular como o “fato primordial” 

(palavra de Klee). Será preciso transvasar o ego para encontrar a abertura da aurora, a luz 

da manhã que irradia, em toda experiência de primeira vez, o fato primordial.  

Quando se olha esta imagem que ele apresenta como auto-retrato e nomeia 

Versunkenheit,  o que encontramos é o artista Klee, não exatamente a pessoa Klee, mas o 

pintor poeta. Nessa imagem ele transvasa para encontrar-se em sua NUEZA com 

OUTREM, isto é, o outro sem sujeito. Então, trata-se de uma tela que nos dá acesso ao 

artista em plena experiência estética, momento ex-timo (Péguy), pois nada tem de interior 

no sentido de estar dentro de si mas, ao contrario, é estar à flor da pele, à flor da alma,  
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uma paradoxal IMAGEM da impessoalidade, a imagem do artista enquanto on, o artista 

como um cartógrafo. Também escuto ressoando com este auto-retrato de Klee a música e 

letra de Caetano Veloso A TUA PRESENÇA: 

A tua presença Entra pelos sete buracos da minha cabeça A tua 

presença Pelos olhos, boca, narinas e orelhas A tua presença 

Paralisa meu momento em que tudo começa A tua presença 

Desintegra e atualiza a minha presença A tua presença Envolve 

meu tronco, meus braços e pernas A tua presença É branca verde, 

vermelha azul e amarela A tua presença É negra, negra, negra 

Negra, negra, negra Negra, negra, negra A tua presença Transborda 

pelas portas e pelas janelas A tua presença Silencia os automóveis e 

as motocicletas A tua presença Se espalha no campo derrubando as 

cercas A tua presença É tudo que se come, tudo que se reza A tua 

presença Coagula o jorro da noite sangrenta A tua presença é a 

coisa mais bonita em toda a natureza A tua presença Mantém 

sempre teso o arco da promessa A tua presença.  

 

Não é o invisível do visível o que o auto-retrato de Paul Klee de 1919 (Versunkenheit) 

faz ver; tal como o vidente, o que ele faz ver é o que se apresenta em seu mistério, mistério da 

criação... co-naissance... nascimento simultâneo de si e mundo, inerente à experiência 

estética, um regime outro,  não-epistemologico, longe dos avatares da representação. 

Podemos encontrar aqui um sentido do agenciamento coletivo de enunciação. Talvez esse 

tenha sido o motivo de Kandinski dizer,  em 1918,  que a obra de arte não poderia ser 

objeto de arte, nem mesmo ser chamada obra, pois é um sujeito de arte. Klee escreve 

entusiasmado sobre esta declaração de Kandinski: 

 

O sensacional artigo de Kandinski supera tudo, de tão simples e ao 

mesmo tempo profundo. Feito para convencer, a mais pura clareza. 

E ainda clamam por esclarecimento! Uma declaração como “a obra 

de arte se torna sujeito” já diz tudo. A estrutura da argumentação é 

suave e tranquila. (Klee. 2001, p. 120) 
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Klee situava-se na relação entre a palavra e a imagem – a grafia do traço, da linha, 

do ponto, da cor; ou seja, o artista situava-se no paradoxo que reúne o in-fante da 

experiência ainda sem verbo e a criança que nomeia. Nota-se em seus trabalhos o gosto 

especial pelos títulos, um gosto de humor inocente, poético. São poemas ou origamis 

verbais, comentários críticos enfim, alguns bem selecionados por Günther Regel, seu 

comentarista na edição brasileira de seus ensaios. Entre estes, destaca-se o fundamental 

escrito “Sobre a arte moderna”, de 1924, que afetou todo o séc. XX, e continua 

reverberando. Eis alguns dos títulos:  

Badalar da lua prateada, para lá, quase já não anda, ainda não voa  etc 

Ele se referia algumas vezes às nomeações de suas obras como “um batismo”, não 

apenas como “brincadeira, mas como indicador da função e do sentido” de que o titulo é 

portador. Segundo Günther Regel, Klee usava a linguagem vocabular assim como a 

linguagem plástica para desencadear efeitos, algumas vezes fazendo. 

 “uso de onomatopeias que só tem o efeito desejado quando o espectador lê o titulo 

do quadro em voz alta, tentando perceber também o conteúdo fonético das palavras. Os 

titulos que costumavam ser enfatizados pela caligrafia como elementos relativamente 

independentes, ficam subordinados à forma pintada, de modo que não só fazem parte da 

pintura, mas devem ser considerados  como imagens. (2001, p. 16) 

 

 Quando ele apresenta o autorretrato com o titulo Versunkenheit, ele contempla com 

o mesmo sentido de primeira vez  à qual refere-se Flaubert numa carta a Maupassant :  

Há, em tudo, algo inexplorado, porque estamos habituados a nos 

servirmos de nossos olhos, apenas como lembrança do que já fora 

pensado antes de nós sobre aquilo que contemplamos. A menor 

coisa contém um pouco de desconhecido. Encontremo-lo. Para 

descobrir um fogo em chamas e uma árvore em uma planície, 

permaneçamos ante este fogo e esta árvore até que já não se 

pareçam, para nós, com nenhuma outra árvore e com nenhum outro 

fogo. (Flaubert)4 
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Também comparece na imagem o devir “ponto cinza” do artista como lugar de 

acontecimento, de ponto intensivo não geométrico; um ponto de rotação, de começos ou, 

“conceito de ovo”. 

A imagem desta tela de Klee, atualmente no MoMA, evoca sua palavra poética no 

silêncio deste pathos Versunkenheit. Eis o poema de Klee: 

A criação  

vive como gênese  

sob a superfície do visível  

da obra.  

Para trás  

todos os espíritos enxergam;  

 à frente 

_ no futuro _  

só os s criadores.
5
 

 

     

Deleuze em Diferença e repetição diz:a respeito da contemplação o seguinte:  

A própria necessidade, portanto, é muito imperfeitamente 

compreendida segundo estruturas negativas que já a relacionam 

com a atividade. Nem mesmo é suficiente invocar a atividade que 

está em vias de se fazer, de se preparar, se não se determina o solo 

contemplativo sobre o qual ela se constitui. Ainda aí, sobre este 

solo, somos levados a ver no negativo (a necessidade como falta) a 

sombra de uma instância mais elevada. A necessidade exprime a 

abertura de uma questão antes de exprimir o não-ser ou a ausência 

de uma resposta. Contemplar é questionar. Não é próprio da 

questão "transvasar" uma resposta? É a questão que apresenta ao 

mesmo tempo esta insistência ou esta obstinação e este cansaço, 

esta fadiga, que correspondem à necessidade. Que diferença 

existe...? é esta a questão que a alma contemplativa formula à 

repetição e cuja resposta ela transvasa à repetição. (Deleuze, DR, 

PDF, p. 82) 
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Quando dizemos que o hábito é contração, não falamos, pois, da 

ação instantânea que se compõe com outra para formar um 

elemento de repetição, mas da fusão desta repetição no espírito que 

contempla. É preciso atribuir uma alma ao coração, aos músculos, 

aos nervos, às células, mas uma alma contemplativa cujo papel é 

contrair o hábito. Não há nisto qualquer hipótese bárbara ou 

mística: o hábito aí manifesta, ao contrário, sua plena generalidade, 

que não só concentre aos hábitos sensórios-motores que temos 

(psicologicamente), mas, em primeiro lugar, aos hábitos primários 

que somos, às milhares de sínteses passivas que nos compõem 

organicamente. É contraindo que somos hábitos, mas é pela 

contemplação que contraímos. Somos contemplações, somos 

imaginações, somos generalidades, somos pretensões, somos 

satisfações.  Não nos contemplamos, mas só existimos 

contemplando, isto é, contraindo aquilo de que procedemos. 

(Deleuze, DR, PDF, p. 79) 

 

Mas como prosseguir estes pensamentos sem acolher também as surpresas que a 

etimologia das palavras às vezes nos reserva. Pensando com a palavra, na extensão de suas 

derivações:  

“Arte e articulação” também reverberam seu sentido. O sânscrito 

Irmâh, o grego Harmos, o latim Armus designam a ligação, a 

articulação, por extensão o braço (em inglês Arm) que chega a uma 

prótese Arma, por extensão Armada (militar). A mesma raiz envia 

à noção de Arranjo, Ar-ithmos, ajustamento dos ritmos e dos sons, 

Harmonia, e dos números, Aritmética. Por extensão em latim Artis 

quer dizer « modo de ser » ou de fazer, do artesão ou do artista, 

reaparecendo como raiz de Ritus, o rito, o ritual. Seu contràrio seria 

in-erte : sem feito / sem arte.“ (Dominique Bertrand site)
6
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Procurando trazer a arte para dizer da arte apresento 4 filmes (Besieged, Habla com 

Ella, A liberdade é Azul e Deliverance) nos quais as vidas postas em jogo apresentam a 

subjetividade se processando numa agonística entre as formas e as forças, sempre 

excedendo as suas formas, em diferentes planos e fronteiras - da superfície da pele ao 

contorno dos  continentes, das rugas do tempo às dobras da memória, dos instintos às 

instituições... enfim.  

 

A arte vive de uma intensificação do tempo expressão de Peter Stonzi citada por 

Gagnebin comentando uma concepção da verdade que não seria nem adequação nem 

possessão, mas resultado de uma espécie de atenção ao mesmo tempo intensa e leve:  

Essa atenção, indica uma presença do sujeito ao mundo tal que 

saiba deter-se, admirado, respeitoso, hesitante, talvez perdido, tal 

que as coisas possam se dar lentamente a ver e não naufraguem  na 

indiferença do olhar ordinário. (...) pois só a renúncia à segurança 

do previsível permite ao pensamento atingir a liberdade. (1999, 

p.88) 

 

Poderíamos pensar aqui a verdade do artista em ressonância com a imagem que 

Paul Klee tanto desenha quanto pinta, em 1919, como seu auto-retrato, e nomeia 

Versunkenheit.  

É sempre por algo de incorpóreo que um corpo se distingue de um outro e até 

mesmo se diferencia  de si mesmo em certo momento. Essas são variações intensivas que 

podemos observar tanto nos outros filmes citados: abertura de Habla con Ella, as duas 

coreografias idênticas e os dois corpos em devires tão distintos.  

Também em Besieged a sutil e rápida transformação que se opera entre dois 

personagens durante a composição musical. O erotismo que nesta cena cresce e atrai os 

corpos à mínima distância, não é trivial, não apela a clichê algum. A cena se passa como 

um corpo a corpo intensivo que se desdobra num múltiplo entre-dois: A primeira tomada é 

a cena de composição entre o piano e o pianista. Um certo pas-de-deux que libera uma 

sonoridade ainda tímida... esboços de uma musica ainda imperceptível.  Mr Kinski, o 
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pianista, está em seu ambiente, uma sala ampla e luminosa, seu atelier de estudo. Ele 

procura entre as teclas uma relação sonora que está por vir mas ele busca, desfaz, repete... 

Um barulho ao fundo da sala. Shandurai, a moça que faz a limpeza da casa passa 

aspirador no tapete. Um outro corpo a corpo: a moça e a máquina. Subitamente, ela escuta 

os sons do teclado. Ela interrompe sua tarefa. O pianista lhe pede que continue. Ela não 

entende porquê, mas prossegue.                                                                                                              

A cena apresenta o olhar do pianista fixado num fragmento do corpo da moça, um 

recorte sígnico de seu corpo, um ângulo de sua axila que se abre e se fecha conforme ela 

trabalha neste corpo a corpo com o aspirador. O pianista é afetado por este signo parcial 

rítmico que o captura e a composição sonora começa então a fluir. 

Eis o inicio de um novo corpo a corpo: o pianista e a moça com o aspirador. 

Não poderíamos reduzir o que se passa ao plano geral de um homem e uma mulher. 

Estamos diante de um acontecimento. A cena de que somos testemunhas, assistindo ao 

filme, é tecida por uma serie de composições entre alguns poucos traços, pequenos 

fragmentos de corpos que se encontram em agenciamento intensivo. O que presenciamos 

então não é mais um homem e uma mulher em uma sala, já nem mais uma sala, mas um 

ambiente, uma atmosfera que vibra luz e ritmo numa troca de olhares que se escutam, de 

poros que respiram compartilhando diversos regimes de signos.  

O que ouvimos agora já é além música, todo um ambiente sonoro rítmico pulsa 

uma atmosfera que não pertence mais nem ao sentidos nem aos indivíduos ali presentes, 

mas ao conjunto de planos que se entrecruzam engendrando todo um teatro de espaços. O 

pianista já não está como sujeito da composição musical, ele segue a experiência de 

composição de uma música que vai surgindo desta simultaneidade pluridimensional; um 

cenário de teclas em que a música por sua vez se lança ao espaço como ritmo atrator dos 

corpos deixando sentir o surgimento da graça em variação intensiva: intensidade crescente 

que transforma os corpos, ativa sua potência de sentir, de arder, de brilhar. 

Esta cena erótica nos apresenta, por um verdadeiro jogo de distâncias, o invisível 

plano da atração dos corpos. Há uma transa, mas os corpos não chegam a se tocar, eles se 

conectam, constituem um campo vibrátil e se atraem um em direção ao outro num tônus 

crescente da composição meio/sopro/música. 
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O que nos chega desta cena através deste corpo a corpo é o turbilhonar magnético 

dos mundos em formação onde a graça està na mudança, nos momentos de passagem pela 

intensidade crescente dos corpos. Essa ativação em direção aos extremos como 

experimentação de sua própria potência é como Deleuze nos apresenta o pensamento de 

Spinoza a respeito do conatus: 

“Assim que os filósofos e matemáticos do séc. XVII lançam o tema 

de estender-se em direção a um limite - tensão na direção do limite 

- toda essa ideia de tendência no séc. XVII, que se pode encontrar 

em Spinoza a nível de um conceito espinosista, o de conatus. Cada 

coisa tende a perseverar em seu ser. Cada coisa se esforça. Se 

esforçar em latim se diz connor, o esforço ou a tendência, conatus. 

Note-se que  a noção de limite é definida em função de um esforço, 

e a potência é a tendência mesma ou o esforço enquanto tendendo 

em direção a um limite. Tender para o limite: é isto a potência. 

Concretamente se viverá como potência tudo o que for apreendido 

sob o aspecto de tender ao limite”. 7  

 

A noção de ativação se torna aqui bem mais dinâmica que os opostos da condição 

ativo ou passiva. A ideia de ativação não indica a ação de um sujeito pessoal, mas um 

acontecimento; eis a graça, esse afeto que emana dos corpos levando-os a investir em todas 

as direções ampliando a extensão de seus limites para além de suas superfícies. Levando-os 

a brilhar. Gente é pra brilhar dizia Hölderlin. E o séc. XX nos mostrou que o DNA emite 

fótons. Os artistas vislumbram mistérios. 

A imagem evoca o fenômeno do amanhecer, do nascimento do sol, de um 

surgimento sempre renovado, jamais igual, no qual a graça que nos encanta nunca se 

encontra no momento de sua resolução, quando se faz luz e o dia então aparece. A graça 

que nos encanta está na duração de todo o processo e, paradoxalmente, se encerra no 

momento de seu acabamento. O valor deste momento, seja de crepúsculo ou amanhecer 

está em sua incompletude. A graça não é a luz mas toda a passagem, transformação 

luminosa, que não cessamos de experimentar a cada vez como “primeira vez”. Esse 

surgimento, tal como a graça, é uma doação de espaço, um “fazer existir”. A graça então 

não já estava lá no espaço ou no corpo; ela é o que produz espaço e corpo. Isso implica em 
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não pensar a graça como o que estando já presente nos corpos deveria encontrar meios de 

se exprimir.  Neste mesmo sentido, nos vem do oriente uma idéia muito apropriada de que 

“se a luz é espacializante não é porque ela está no espaço, mas porque ela constitui 

espaço”.8  

A graça, este afeto de beatitude (Spinoza), será compreendida como o próprio 

processo de criação enquanto inacabamento continuo, perene. O inacabamento do qual 

também nos fala Francis Ponge9 a respeito da escrita: um inacabamento ao qual a vida 

mesmo nos engaja e que nos impulsiona através de nossa própria estranheza a produzir as 

realidades que conduzem a vida para além de sua aparência mediana. 

Tal inacabamento, uma certa imaturidade, é também artesão do amor.  

O equilíbrio das forças é que imprime os valores que atraem a base de todo devir. 

Eis a potência. (diz Delaunay em carta a Paul Klee). 

Na cena que trazemos deste filme Besieged, podemos testemunhar a graça como 

essa variação intensiva que ativa toda uma atmosfera entre duas pessoas a partir de uma 

estranheza que, pouco a pouco, vai se tornando mutualidade e se completa em música.  

Seria talvez isto um convite a se considerar a música como júbilo superior dentre as 

artes? Mas, considerando o comentário de Kafka a respeito da dobra que a arte produz 

fazendo com que a alegria preencha o escritor em seu ato criador, mesmo se ele escreve 

um conto triste...  

Podemos pensar então que, essa transmutação, essa dobra que transforma um afeto 

triste num outro afeto que aumenta a potência e a velocidade de agir e de pensar é uma 

operação estética, e a arte que a tudo acolhe em sua potência de devir, que diz sim a todo 

surgimento, a arte com sua potência de afirmar todas as afecções, todos os afetos, mesmo a 

dor, e transformá-los em perceptos que repercutem em nos afetos de graça e 

contentamento. 

Não podemos ignorar a dimensão politica e ética inerente à dimensão estética dos 

acontecimentos. Mesmo numa conversa, num momento amoroso, numa aula, entre o micro e o 

macro há mais propagação do que incompatibilidade. Deleuze condensa a questão entre o 

macro e o micro nestes termos:  
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Toda sociedade, mas também todo indivíduo, são pois atravessados 

pelas duas segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra 

molecular. Se elas se distinguem, é porque não têm os mesmos 

termos, nem as mesmas correlações, nem a mesma natureza, nem o 

mesmo tipo de multiplicidade. Mas, se são inseparáveis, é porque 

coexistem, passam uma para a outra, sempre uma pressupondo a 

outra. Em suma, tudo é político, mas toda política é ao mesmo 

tempo macropolítica e micropolítica.  

Consideremos conjuntos do tipo percepção ou sentimento: sua 

organização molar, sua segmentaridade dura, não impede todo um 

mundo de microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, 

de segmentações finas, que não captam ou não sentem as mesmas 

coisas, que se distribuem de outro modo, que operam de outro 

modo. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversa, 

etc. Se consideramos os grandes conjuntos binários, como os sexos 

ou as classes, vemos efetivamente que eles ocorrem também nos 

agenciamentos moleculares de outra natureza e que há uma dupla 

dependência recíproca, pois os dois sexos remetem a múltiplas 

combinações moleculares, que põem em jogo não só o homem na 

mulher e a mulher no homem, mas a relação de cada um no outro 

com o animal, a planta, etc.: mil pequenos-sexos. (Deleuze, 1996, 

p. 90-91) 

 

Aqui me detenho para mostrar uma imagem de uma pequena cena, apenas 4 

minutos, tomados ao filme Deliverance; A questão se apresenta em torno da noção de 

Outrem, como noção abrangente de todo outro quando outro não é sujeito (segundo 

Levinas), mesmo quando outro não antropomórfico, além-humano, ou, para além da noção 

de outro que remete diretamente ao duo Sujeito e seu outro, ambos, portanto, no domínio 

da relação Eu e Tu. 

No filme Délivrance há uma cena10 gravada durante um intervalo de filmagem 

que, de tão marcante, foi incorporada ao filme. A locação é um posto de gasolina de um 

lugarejo no interior dos Estados Unidos (Geórgia) onde dois atores contracenam com o 
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dono do posto que ali reside com a mulher e um filho autista, cuja vida era restrita ao 

terreno da casa. No intervalo da gravação um dos atores, sempre acompanhado de seu 

violão, vê o rapaz dentro de casa dedilhando um banjo e começa a repetir as pequenas 

seqüências musicais que ouve do rapaz; esse episodio incidental reverbera uma conversa 

musical de tamanha intensidade que faz jus a musica composta em 1955 com o titulo“ 

duelos de banjos”. O que se pode ver nos 4 minutos desta cena é a variação intensiva que 

anima a face do menino a qual, inicialmente paisagem árida como um terreno baldio, vai 

sendo pouco a pouco aquecida até se preencher de alegria genuína pela resposta musical 

compartilhada. Mas não podemos confundir esta sutil experiência de mutualidade, com os 

hábitos gestuais de reciprocidade praticados no cenário da sociabilidade compulsória em 

que nos comportamos normalmente; aqui é o jogo das forças que imprime os valores que 

atraem as condições de todo o devir. O mesmo rapaz evita a euforia do grupo que se 

aproxima após ter assistido à cena musical e vira o rosto em recusa à banalização do 

cumprimento de mãos habitual.  

A experiência de solidão aqui pode ser pensada através do conceito de 

Transindividualidade em Simondon. 

Pensando o coeficiente de transindividualidade como indicador de potência 

transductiva, a diferença entre o artista e o louco estaria na experiência de travessia do 

pathos pessoal que o primeiro é capaz de fazer, traduzindo seus tormentos intimos como 

perceptos de um coletivo. Assim Maiakovski pode oferecer mais que padecer sua solidão 

em seu poema “essa noite cantarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras” (A 

Flauta Vértebra – 1915).  

 

A Flauta Vértebra* Prólogo ( Maiakovski, 1915 ) 

Tradução de Haroldo de Campos e Boris Schnaiderman  

A todas vocês,  

que eu amei e que amo,  

ícones guardados num coração-caverna,  

como quem num banquete ergue a taça e celebra,  

repleto de versos levanto meu crânio.  
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Penso, mais de uma vez:  

seria melhor talvez  

pôr-me o ponto final de um balaço.  

em todo caso  

eu  

hoje vou dar meu concerto de adeus.  

Memória!  

Convoca aos salões do cérebro  

um renque inumerável de amadas.  

Verte o riso de pupila em pupila,  

veste a noite de núpcias passadas.  

De corpo a corpo verta a alegria.  

Esta noite ficará na história.  

Hoje executarei meus versos  

na flauta de minhas próprias vértebras.  

* estou preso ao papel com os pregos das palavras. (O poeta escreve junto à 

ilustração para o poema)  

 

O sujeito é o que resulta do encontro e do corpo a corpo com os dispositivos em 

que foi posto -se pôs- em jogo. (...) e a historia dos homens talvez, não seja nada mais que 

um incessante corpo-a-corpo com os dispositivos que eles mesmos produziram. 8 

Agamben.  

“Se a emoção traz à psicologia problemas tão difíceis de resolver, é porque ela 

manifesta, no ser individuado, a remanescência do pré-individual; a emoção remete à 

interioridade e à exterioridade porque ela é a troca, no seio do sujeito, entre a carga de 

natureza e as estruturas estáveis do ser individuado.” (Simondon, 1989 p. 104) 

“Quanto mais solitários houver mais solene, comovente e poderosa será a 

comunidade.” Diz Rilke  
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Se a emoção traz à psicologia problemas tão difíceis de resolver, é 

porque ela manifesta, no ser individuado, a remanescência do pré-

individual; a emoção remete à interioridade e à exterioridade 

porque ela é a troca, no seio do sujeito, entre a carga de natureza e 

as estruturas estáveis do ser individuado. (Simondon. 1989, p. 211).  

 

A dor a que estamos sujeitos no trabalho com as emoções indica a experiência de 

inadequação, à medida que lutamos contra as emoções mais do que vivemos através delas, 

por medo de nos desorganizarmos, pelo nível de estranhamento das sensações biofísicas 

que experimentamos; mas a unidade que nos supomos reúne uma pluralidade não de partes 

ou porções, mas de fases, cada uma com seu próprio regime de afetabilidade, que nos 

configuram como inextricavelmente incluídos na fluente vida do universo. 

 

Também no filme La Liberté est Bleu, na cena da natação cotidiana há um corte no 

hábito, um ato disruptivo quando ela mergulha na piscina um certa manhã e, sobe à tona de 

súbito com muita vivacidade. Ela enquanto vida, corpo, potência impessoal, está plena de 

fôlego e ávida de gesto. Neste momento, não suportando a força da qual ainda não se 

apropriou, ressentida em seu luto e suas mágoas, ela entrega-se boiando de bruços como os 

corpos dos afogados. Naquele momento, ela é luto e também outra, pulsante, animada, 

antigravitacional.  

Klee comenta acerca do pathos criativo, talvez o único romantismo que interessa: o 

cósmico, das atrações, jogo entre as forças. Diz ele: “... é neste ponto que desperta o 

romantismo em sua maior intensidade pática. Um gesto pretende sair da terra de um só 

golpe, o próximo se eleva na realidade acima dela sob a ditadura de forças centrífugas que 

triunfam sobre as forças gravitacionais” (1999, p. 63).  

A cena do filme apresenta em poucos minutos a diferença de um corpo quando está 

capaz de composição e a partir daí se subjetiva tornando-se altivo e animado, do mesmo 

corpo quando outro, sucumbindo aos afetos tristes, sem combate, torna-se refém da 

gravidade, aquém de sua potência antigravitacional.  

Podemos considerar que não existem vários tipos de real, mas tratamentos possíveis 

do real. Afirmamos, portanto, que “no começo está o ato”.  Porém qual o estatuto deste 

ato? Tal  afirmação feita por Klee não é trivial: “No começo está o ato, entretanto mais 
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além se encontra a ideia. E como o infinito não possui nenhum começo determinado, como 

um círculo, a ideia pode ser o que vem primeiro. No começo era o verbo, traduz Lutero.” 

(1999, p. 45) E ele continua, numa direção que nos permite fazê-lo conversar com 

Agamben já que ambos atribuem ao ato um estatuto semelhante. Apresento um seguido do 

outro para sustentar o tom de diálogo. Desfaço, portanto, a forma da citação: 

 

Klee: “As obras surgem como que por si mesmas. Frutos maduros da arte gráfica soltam-

se das árvores. Minha mão: somente a ferramenta de uma vontade alheia.” ( 1999, p. 38) 

 

Agamben: “É provável, pelo contrário, que só depois de ter escrito – ou enquanto escrevia 

– a poesia, aquele pensamento e aquele sentimento se lhe tornaram reais, precisos e 

indesapropriáveis em cada detalhe, em cada matiz (assim como se os tornam para nós 

apenas no momento em que lemos a poesia). Por ventura isso significa que o lugar do 

pensamento e do sentimento está na própria poesia, nos sinais que compõem o seu texto? 

(...) o lugar – ou melhor, o ter lugar – do poema não está, pois, nem no texto nem no autor 

(ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor se põem em jogo no texto e, ao mesmo 

tempo, infinitamente fogem disso.  (Agamben, 2007. p. 62)  
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A Voz do Demônio 

   William Blake (1757 – 1827)    

Todas as Bíblias ou códigos sagrados tem sido a causa dos seguintes Erros 

Que o homem possui dois princípios reais de existência:  

um Corpo & uma Alma. 

Que a Energia, denominada Mal, provém apenas do Corpo;  

e que a Razão, denominada Bem, provém apenas da Alma. 

Que Deus atormentará o Homem pela Eternidade  

por seguir suas Energias. 

Mas os seguintes contrários são verdadeiros: 

O Homem não tem um Corpo distinto de sua Alma,  

pois o que se denomina Corpo é uma parcela da Alma,  

discernida pelos cinco Sentidos, os principais acessos da Alma nesta etapa. 

Energia é a única vida, e provém do Corpo, 

e Razão, o limite ou circunferência externa da Energia. 

Energia é o Eterno Deleite. 

 

Encanto pelo universo iluminado. Desencanto perante a ignorância e o 

entendimento do tempo que esse trabalho do pensamento demanda. Descascadas as 

primeiras camadas de narcisismo... uma mundo se  mostrava ou, mundos. Heterotopias; 

nada a ver com a rapidez curiosa das paginas que hoje se abrem nas consultas levianas e 

ansiosas permitidas pela internet. A questão se esconde dos afobados; A questão pede 

tempo, tempero, temperamento. A questão é intempestiva, não conhece prazos, só conhece 

urgências.  

O problema se ampliara, a lente no entanto para examina-lo parecia demandar os 

graus do alcance do infinitamente pequeno. Tudo se complicava  ou caotizava porque já 

não havia clareza da direção a tomar: do MAIOR para o MENOR ou o inverso, do 

MENOR para o MAIOR. Qual a meta e o ponto de partida? Pois, como diz Laborit: 

Entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, parece 

despontar o cada vez mais complexo. 
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E essa complexidade viria do fato de que existe, sem dúvida, um 

maior número de níveis de organização – cada qual com sua 

estrutura própria – num único homem, do que existe no universo 

todo. (Laborit, 1988 p. 26) 

 

 Deste modo, incapaz de definir o maior ou o menor, resolvi que a pesquisa deveria 

se restringir ao que me parecia mais próximo de mim, de meu corpo, do humano. A 

estranheza só veio muito depois. Mas isso é outro capitulo.  A pertinência do trabalho 

deveria ater-se ao corpo.  Qual seria o critério da indagação restringindo a busca ao corpo? 

Mas o cérebro, suas redes de neurônios, toda uma estrutura antropomórfica já não leva o 

homem a encontrar fora dele, o que já se encontra no seu interior? Ou será o inverso, e o 

que ele possui dentro de si não é senão a reprodução das formas do oceano cósmico, no 

qual está imerso? Será possível ainda garantir ao espaço tal correspondência entre interior 

e exterior, uma Harmonia? Ou será preciso identificar   um determinante causal? Essas são 

questões com que Henri Laborit apresenta a complexidade da pesquisa de uma  biologia já 

irreversivelmente afetada pelas novas variáveis trazidas pela física quântica numa primeira 

metade do século XX que abalou a crença de que o homem era o olhar translucido do 

cosmos, sua consciência.   

 Partiríamos então do visível para o invisível.  Mas retirando o caráter fantástico que 

a dimensão do invisível já havia ocupado no séc. XIX, tão valorizado na ciência do 

mesmerismo e da hipnose, quanto por toda uma literatura fantástica entre personagens 

sombrios. A palavra invisível, aplicada a tudo aquilo que além de não ser visto pelos olhos 

é também imperceptível para qualquer instrumento vai nos levar ao universo de uma outra 

física dos corpos e suas velocidades, vibrações, tangências e densidades de modo a não 

perdermos a dimensão de um materialismo mas sim de percorrer suas diferentes 

densidades : do mais denso (o que no corpo humano é osso) ao mais sutil o que nos leva à 

física corpuscular dos fótons e à dimensão supraluminar do tempo (o que atravessa o 

humano como pensamento).  

 Tudo matéria e energia, entre o mundo das formas e o mundo das possibilidades. 

 O que é o homem? O que é a Terra? O que é o mundo? 
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 Preciso de luz, onde encontrá-la? A pergunta tranquila de Laborit, auscultando o 

método para seguir este percurso transversal inerente à complexidade dessas indagações. 

Uma viagem à biologia, à filosofia, à psicologia, à sociologia, à física e à arte. Na tentativa 

de compreender o caminho de volta, o caminho de retorno ao estado de pertencimento do 

homem à sua paradoxal condição de ser livre e condicionado pelos mecanismos que lhe 

dão a possibilidade de viver. 

 De fato, o homem, com sua linguagem falada abria um hiato em relação ao mundo 

de suas percepções e sensações e uma distância com o mundo de qualquer das demais 

espécies; uma lacuna com o mundo da Biosfera e suas leis de homeostase e deriva. O 

animal, se não obedecer a essas leis, desaparecerá enquanto indivíduo e enquanto espécie. 

O homem, ao contrário, com sua técnica deseja poder controlá-las, utilizá-las. Esse hiato 

entre liberdade e sujeição que o impele à técnica não suprime sua angustia. E Laborit 

diagnostica a dor que constitui o contemporâneo: 

 Quando as sociedades fornecerem a cada indivíduo, desde a 

mais tenra infância e durante toda a vida, completa informação (a 

que se registra na memória celular, pela vivência, e não a da 

erudição) sobre quem ele é, sobre os mecanismos que lhe dão a 

possibilidade de viver, de viver com os outros, de conviver, quando 

enfim, as sociedades lhe fornecerem tanta informação sobre esse 

curioso animal que ele é, quanta elas procuram dar-lhe sobre o 

modo de produzir mercadorias, a vida quotidiana desse indivíduo 

poderá ser transformada. Ele não mais se sentirá isolado e sim 

unido a tudo através do tempo e do espaço, semelhante e diferente 

ao mesmo tempo, único e múltiplo, passageiro e eterno, 

proprietário de tudo sem nada possuir e, ao procurar a ALEGRIA 

para si, será capaz de proporcioná-la aos outros. (Laborit, 1988, p. 

77) 

 

O processo de adoecimento da cultura e a perda da imunidade com que o homem 

vem se debatendo coincidem com a profunda indagação do homem sobre si mesmo desde 

o século XX também o século da Bomba e do risco maior que o homem começa a 

apresentar à sua tarefa de hominização.  
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Ressoando com a anàlise de Christofer Lasch quando diz que  “Imaturo 

emocionalmente, temeroso de intimidade, aparelhado de um pseudo autoconhecimento, 

entregando-se à promiscuidade sexual, com pavor da velhice e da morte, o novo narcisista 

perdeu o interesse pelo futuro” (Zohar,     ) podemos pensar que narcisista não tem nenhum 

interesse no futuro pois,  privado da experiência, ele também não tem, ou lhe restou muito 

pouco interesse pelo passado. Privado da dimensão de sua experiência, assim como da 

reserva da experiência cultural que a tradição dispõe como virtualidade ao clarão do  

acontecimento histórico mundial em que sua vida está lançada, seu padecimento é sem 

conflito, sem espessura, levando ao empobrecimento psíquico que resulta em indiferença, 

apagamento do outro e comportamento social compulsório.  

Sem falar de apoptose, esse suicídio sistemático celular, Laborit faz a critica ao 

narcisismo a nível da célula numa indagação precisa: 

Haverá algo mais individualista do que a célula cancerosa que, 

voltando a um estágio primitivo, menos diferenciado, só pensa em 

si mesma, em se multiplicar, a ponto de destruir os níveis de 

organização nos quais está incluída – o dos órgãos e do organismo? 

(Laborit, 1988, p. 112) 

 

 Onde há mais loucura, na experiência psicótica de inadequação dos confins do 

próprio campo em sua abolição simbólica, ou na dissonância cognitiva da experiência de si 

nas patologias autoimunes? Ou na súbita dissolução da autonomia no sintoma, que se 

chamou espasmofilia ou simpaticotonia nos anos 50 do séc. XX e se tornou agora uma 

nova estatística de síndrome do pânico. Novas visibilidades e dizibilidades.  

 E pensar que as ostras “ expelem madrepérola em resposta a um grão de areia em 

sua concha”). 

 

No mundo da matéria dita inanimada 

Se uma teoria não está relacionada com o mundo físico, pode ser matemática pura, 

poesia ou versos em branco, mas não é física. (G. Zukav) 



49 

 

Após esta longa introdução que, em parte, tenta justificar o enorme esforço de 

escrever este capitulo, a primeira fundamentação conceitual para a compreensão do 

enfoque que estou trazendo nesta critica ao paradigma identitàrio é da Fisica quântica, cuja 

afirmação a respeito da natureza da matéria causou imenso impacto no positivismo que a 

ciência garantiu até o apogeu no séc. XIX.  

 A mais importante afirmação da física quântica faz a respeito da natureza da 

matéria e que abala esse vicio antropomórfico de unidade é seu princípio da 

complementaridade da dualidade onda-partícula. Assim a substância quântica efetua ao 

mesmo tempo ambos: o aspecto onda e o aspecto partícula, simultaneamente.  

 Desconforto cognitivo para o suposto mundo dos seres unos. O outro princípio 

fundamental é o princípio de INCERTEZA que decorre da noção probabilista da dualidade  

onda-partícula. 

 Ao percorrer as escalas do macro ao micro passamos por diferenciações que nos 

impedem de garantir a fantasia de unidade, a cada vez que podemos submeter  qualquer 

substância encontrada neste processo de redução, a outro nível ainda mais diferenciado, à 

outra redução que lhe extraia outra vez a unidade. Pode parecer impensável  que um  

próximo nível já não tenha mais nenhuma dimensão da “coisa”, mas apenas a dimensão de 

uma certa “quantidade” de “algo”, que os físicos medem em “unidades de energia” ou 

pacotes de energia que  Max Planck chamou de “QUANTS”, quantidades de algo. 

 Ao chegarmos a uma tal extração da unidade já não temos “A coisa”, nem mesmo 

poeirinha de coisa pois, neste nível, massa e energia se convertem incessantemente uma na 

outra. Como demonstrado por Einstein,  pela Teoria Especial da Relatividade,  massa é 

energia e energia é massa.  

Se massa e energia se convertiam uma na outra é porque, segundo 

Einstein, a massa é energia: onde quer que E esteja, a massa m 

também esta e a quantidade de massa m é dada por  E = mc². A 

quantidade total de energia E se conserva e, por conseguinte a 

quantidade total de massa é também conservada. Essa massa m é 

assim definida pelo fato de ser uma fonte de energia gravitacional. 

(Zukav, 1989, p. 201). 
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 Planck não é somente o pai da mecânica quântica, mas também o descobridor da 

constante que tomou o seu nome. Nesta nova visão da física não existe a substância. Se 

restar alguma substância ultima constitutiva do universo seria a pura energia; mas as 

partículas subatômicas não são “feitas de” energia, elas são energia. Einstein explicou isto 

em 1905. As interações subatômicas são, portanto, interações de energia com energia, 

logo, a nível subatômico não há uma distinção clara entre o que é e o que ocorre... ou, o 

dançarino e a dança são a mesma coisa... ou, diz Deleuze a partir da lógica do sentido que 

não é senão o próprio acontecimento: “o expresso não existe fora de suas expressões”.  

 Até aqui o abalo cognitivo produziu um desconforto quanto à nossa, até então 

assegurada, objetividade ao olhar o mundo e responder de que são feitas as coisas.  Mas a 

física quântica abalou ainda mais as certezas quando suspendeu a própria existência de um 

espaço “onde” essas coisas estavam arrumadas como uma “ordem por debaixo do caos” 

imagem própria à física dos grandes corpos de Newton.   

 A visão do mundo das partículas é a reversão pois apresenta uma imagem de caos 

por debaixo da ordem. As leis comuns da física que determinam o que deve acontecer não 

regulam o nível subatômico. O mundo da física das partículas é um mundo sem matéria 

_Stuff, estofo_  onde “o que é “, sendo igual ao que acontece, não traz senão acaso dos 

encontros “onde uma interminável e turbilhonante dança de criação, aniquilação e 

transformação incessantes prossegue dentro dos marcos das leis de probabilidade.”  

 Deste modo a mecânica quântica, (talvez se possa dizer a maquínica quântica, na 

ressonância com Guattari) não lida com coisas, mas com tendências a existir... melhor 

ainda, a tendências a acontecer. Estamos a ponto de duvidar desta assim chamada matéria 

inanimada. Afinal ela é bem animada, animadiissima, sempre colidindo e se lançando 

vetorialmente. Mas é que ...  a palavra ...  ressoando com o põem ANILMA MUNDI  já 

citado  

abre a palavra entre  

a coisa e a coisa mesma  

distância  tal ... 

 Albert Einstein marca o ano 1905 com trabalhos muito significativos. Um descrevia 

o movimento molecular, outro desenvolvia a Teoria da Relatividade. Outro, o que lhe 
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valeu o prêmio Nobel em 1921, descrevia a natureza quântica da luz. Cada um se ocupa de 

uma constante física fundamental: 

Hipótese dos fótons – constante de Planck : h 

Análise do movimento Browniano – constante de Boltzman: k 

Teoria especial da Relatividade – Velocidade da luz: c 

 A Teoria da Luz de Einstein era de que a luz se compunha de pequeníssimas 

partículas e ele faz uso da metáfora marcante: “Um raio de luz é análogo a uma rajada de 

balas. Cada um dos  projéteis é chamado um fóton. Isto é semelhante ao que propunha 

Planck (...) mas enquanto Planck descobriu que a energia é absorvida e emitida em pacotes 

e descreveu esses processos, Einstein teorizou que a energia em si está quantificada” 

(Zukav, 1989, p. 53). 

 Acontece que cento e dois anos antes, Thomas Young demonstrara que a luz era 

formada por ondas, e ninguém, inclusive Einstein, o refutou. Em suma, Einstein, usando o 

efeito fotoelétrico, “provou” que a luz é de natureza semelhante a das partículas e Young, 

usando o fenômeno de interferência (que não vou explicar aqui) “provou” que a luz é de 

natureza semelhante à das ondas. 

 Mas pode uma onda ser uma partícula? E pode uma partícula ser uma onda?  

 A dualidade onda-partícula foi (é) um dos mais espinhosos problemas na mecânica 

quântica. Para a maioria das pessoas a vida raramente é preta e branca simultâneamente. 

Embora para a arte o cinza seja como o zero, o turning point, a dobra da criação.  

 Deleuze pela filosofia e Klee pela arte vão fazer ressonância com a atitude perante 

o campo problemático que esta física revolucionaria convoca pois não hà nada de negativo 

nesta física do infinitamente pequeno, ela afirma o não fundamento da substância e da 

identidade de coisas mas afirmar o não-fundamento é abrir um outro mundo, o das 

probabilidades, o dos acontecimentos. Isto em nada corrobora com o apego à ideia de 

Unidade que se vê, então em perda, em diluição, dissolução, desintegração. A física do 

subatômico não elimina ou negativiza a física dos grandes corpos e boa parte da física 

newtoniana pode vigorar, ao mesmo tempo. Fora niilismos.  

 Deleuze quando explica a ilusão do negativo como a sombra dos problemas em 

Diferença e Repetição vai dizer:  
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“Há um não-ser e, todavia, não há negativo ou negação. Há um 

não-ser que de modo algum é o ser do negativo, mas é o ser do 

problemático. Este (não)-ser, este ?-ser  tem, como símbolo, 0/0. O 

zero designa aqui apenas a diferença e sua repetição.” (Deleuze 

web, p. 192). 

 

 Paul Klee, em sua ética, visando tornar visível a diversidade infinita do que é 

transitório,  por sua atitude criadora e por sua aposta no milagre do devir e seu mistério, faz 

um esclarecimento muito fértil sobre o PONTO CINZA, que cito na integra: 

O caos como antítese da ordem, não é propriamente o caos, o caos 

verdadeiro; é uma noção << localizada >>, relativa à noção de 

ordem cósmica e seu contrapeso. O caos verdadeiro não se pode 

colocar sobre o  prato da balança, permanece para sempre 

imponderável e incomensurável. Ele corresponderia bem mais ao 

centro da balança.  

 O símbolo desse << não-conceito>> é o ponto, não um ponto 

real, mas o ponto matemático. 

 Este ser-nada ou nada-ser é o conceito não-conceitual da não-

contradição. Para leva-lo ao visível (tomando-se como uma decisão 

a seu respeito, estabelecendo-a como avaliação interna), deve-se 

apelar para o conceito de cinza, ao ponto cinza, ponto fatidico entre 

o que devém e o que morre.  

 Esse ponto é cinza, porque ele não é nem branco nem negro, 

ou porque ele é branco tanto quanto negro. Ele é cinza porque ele 

não està nem no alto nem no baixo ou porque ele està tanto no alto 

quanto no baixo. Cinza porque ele não é nem quente nem frio. 

Cinza porque ponto não-dimensional, ponto entre as dimensões e 

em suas intersecções, no cruzamento dos caminhos. 
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 Estabelecer um ponto no caos é reconhecê-lo 

necessàriamente cinza em razão de sua concentração principial e 

conferir a ele o cvarater de um centro original daonde a ordem do 

universo flui e irradia em todas as dimensões. Afetar um ponto de 

uma virtude central, é fazê-lo o lugar da cosmogênese. A tal 

acontecimento corresponde a idéia de todo Começar (concepção, 

sois, irradiações, rotação, explosão, fogos de artificio, feixes), ou 

melhor: o conceito de ovo.  

  

   A dualidade onda-partícula marcou o fim do Pensamento Cartesiano, trazendo 

profunda mudança ao mundo Ocidental, veremos por que mais adiante. Os físicos não mais 

podiam aceitar a proposição de que a luz é uma partícula ou uma onda porque eles haviam 

provado a si mesmos que a luz é “ambas”, dependendo do modo como olhassem o 

fenômeno. 

 Planck e Einstein destacaram um aspecto corpuscular das ondas luminosas. Elas só 

agiam sobre a matéria por pacotes, por “grãos” de luz (os fótons). Sua energia era 

quantificada, segundo a relação: Energia = constante de Planck x frequência. 

 Mas, inversamente, o elétron, que parecia ser uma partícula elementar, revelou 

possuir características ondulatórias, descoberta que, mais tarde, deu origem aos 

microscópios eletrônicos. 

 Louis de Broglie, através da Mecânica Ondulatória, interpreta 

esses fatos inesperados dizendo o seguinte: cada partícula está 

associada a uma onda, cujo comprimento de onda é dado pela 

constante de Planck dividida pela quantidade de movimento da 

partícula. E a posição da partícula depende do quadrado da 

intensidade da onda. Onde esta é mais intensa, maior é a 

probabilidade de encontrar, uma partícula. Assim a onda é não 

material, é uma onda de probabilidade. Mas como, segundo suas 

características, ela aumenta a probabilidade de encontrar, no 

espaço-tempo, matéria ou energia, isto lhe confere um aspecto 

material ou energético. (Laborit, 1988 p.  
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 Da noção probabilística da dualidade onda-corpúsculo decorre o princípio da 

incerteza de Heisenberg. 

 Toda essa discussão e apresentação de noções até agora, é fundamental para 

prosseguirmos na tentativa de entrecruzar os capítulos desta tese de modo a fazer valer a 

trama transversal dos enunciados num agenciamento coletivo entre ciência, arte e filosofia. 

 Afinal, se Einstein não podia acreditar que Deus jogasse dado, Deleuze afirma que 

quando apresenta o plano de imanência ou plano de consistência ou  planômeno que “os 

conceitos filosóficos são totalidades fragmentarias que não se ajustam umas às outras, já 

que suas bordas não coincidem. Eles nascem de lances de dados, não compõem um quebra 

cabeça”. (1997, p. 91).  

Do mundo da matéria ao mundo da energia, Do mundo da forma ao mundo das 

possibilidades. Do visível até o invisível. Como designar o que não tem forma, mas 

somente uma freqüência? E uma freqüência de quê, uma vez que estas ondas não são 

materiais e sim probabilísticas? 

 A resposta a essa pergunta não é linear, com início e fim, mas um conjunto de 

constatações científicas que nos levam a outra perplexidade: “A força que penetra o 

Universo é bem maior do que a que brilha através dele” a partir do antigo Upanishad . 

A visão do mundo da Física das Partículas é, ao contrário da suposta harmonia do 

Universo, essa dança de criação cuja matéria é uma série de padrões fora de foco, pois um 

QUANTA é um PEDAÇO DE AÇÃO, não é uma coisa, é uma série de relações.  

 CAOS POR BAIXO DA ORDEM!!  

Aniquilação e transformação incessantes. 

 Mas limitando as formas que esse caos possa tomar, existe um conjunto de leis de 

conservação que NÃO especificam o que deve acontecer, mas apenas  constituem seu 

campo problemático referindo-se às probabilidades de suas interações entre campos. O 

próprio universo sendo um campo, nada está então  isolado.  

 Tudo o que hà  são relações, composições, interações. 

Da noção probabilística da dualidade onda-corpúsculo decorre o princípio da incerteza de 

Heisenberg. 
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Como neste nível de organização, o percurso que efetuam essas partículas – da 

criação à aniquilação- é muito curto e sua quantidade de movimento responde ao princípio 

da Incerteza, essas partículas são inobserváveis. Eis porque as chamam “virtuais”. Por 

outro lado, o efeito que resulta de sua grande quantidade pode ser, este sim, observável, ao 

nível da organização do átomo. A existência das partículas virtuais, hoje, não é uma ilusão.  

As partículas têm massa, carga, posição, velocidade e além disso têm uma grandeza 

que exprime sua rotação sobre si mesmas: SPIN. Uma partícula é portanto como o diz 

Henri Laborit “uma colméia de atividade”. 

Se existe uma substância última constitutiva do universo é a pura energia. 

A conseqüência de tudo isto leva à chamada “POLARIZAÇÃO DO VÁCUO”. 

Podemos pensar o VÁCUO como um oceano energético onde a matéria é uma pequena 

onda. 

O Universo, de acordo com os físicos, se mantém unido por quatro tipos 

fundamentais de colas: interação eletromagnética, interação gravitacional, interação forte e 

interação fraca.  

A interação fraca está na origem da radioatividade beta e resulta da instabilidade de 

alguns núcleos.  A interação Forte é que mantém o núcleo do átomo unido em si. A 

interação eletromagnética mantém os átomos juntos externamente, para formar as 

moléculas e, internamente ela sujeita os elétrons às suas órbitas em torno dos núcleos 

atômicos.  

 O nome interação forte é muito apropriado porque é esta a interação mais forte 

conhecida na natureza e tem de ser muito poderosa para manter juntos em um núcleo esses 

prótons que, em seu conjunto com os neutros, formam o núcleo de um átomo, e se repelem 

naturalmente entre si sendo partículas de sinal idêntico (+). Além disso ela precisa atuar 

contra a interação eletromagnética. 

 As interações subatômicas são interações de energia com energia. 

 A demolição última do mundo dos sentidos foi alcançada com o Teorema de Bell 

(John Bell, físico) em 1964 e bastante trabalhado pelo físico inglês David Bohm. A partir 

dele estabeleceu-se que a realidade do Universo deve ser “não-local”; em outras palavras, 

todos os eventos e corpos no cosmos estão ligados, interligados (interações) e reagem às 

mudanças de estado dos outros. Evidentemente é o Princípio de Incerteza de Heisenberg 
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quem iluminou essa conclusão, pois ele diz que quanto mais certos estejamos da posição 

de uma partícula, menos certos estaremos de seu momentum e vice-versa; se decidirmos 

medir seu momentum com precisão não podemos saber onde está localizada. Fala G. 

Zukay:  

“O aspecto não-local da natureza iluminado pelo Teorema de Bell, 

se acomoda à Teoria Quântica pelo chamado COLAPSO DA 

FUNÇÃO DE ONDA, que é uma troca repentina e global da 

função de onda de um sistema. Isto ocorre quando alguma parte do 

sistema é observada. Quando se faz uma observação do sistema em 

uma região, a função de onde varia instantaneamente, não só nesta 

região mas também em outras mais distantes. Este procedimento é 

perfeitamente natural para uma função que descreve 

probabilidades, visto que as probabilidades dependem do que se 

conhece sobre o sistema e se o conhecimento muda como resultado 

de uma observação, nesse caso a função de probabilidade numa 

região distante é normal, mesmo na física clássica. Reflete o fato de 

que as partes do sistema estão relacionadas entre si, e, portanto, um 

aumento de informação aqui é acompanhado de um aumento de 

informação sobre o sistema em qualquer parte. Contudo, na 

TEORIA QUÂNTICA este colapso da função de onda em tal que o 

que ACONECE em um lugar muito distante deve, em alguns casos, 

depender do que um observador aqui escolheu para observar. O que 

alguém vê ali depende do que eu faço aqui.”(Zukav, 1989, p. 309). 

 

A NÍVEL SUBATÔMICO O DANÇARINO E A DANÇA SÃO A MESMA 

COISA. 

 Agora iniciemos a caminhada na ponte que une o mundo do Universo com o mundo 

não menos “imenso” dos organismos. Talvez agora possamos, não com a mesma cabeça, 

voltar a pensar em uma ORDEM POR DEBAIXO DO CAOS. Sabemos que o vácuo não é 

o nada. Conceituamos a Polarização do Vácuo, onde se passam as interações de energia 

com energia.   
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 Segundo Sarfatti “... um processo virtual se põe em andamento por um salto 

superluminal (mais rápido que a luz) de neguentropia (ou informação) que 

instantaneamente organiza um tanto dessa infinita energia do Vácuo donde surgem as 

partículas ou as partículas virtuais”. (Zukav. 1989, p. 308). 

 Os sistemas vivos e os sistemas conscientes não são “homogêneos”. Não há um 

sistema vivo igual ao outro e isto é ainda mais verdadeiro no caso de sistemas conscientes 

que se diferenciaram pelo diálogo com sua experiência. 

 Todos os sistemas vivos evoluem e tem, na medida de sua evolução, uma espécie 

de criatividade embutida em seu desenvolvimento estrutural. A mais importante 

característica dinâmica de qualquer sistema aberto, quântico ou não, é o fato de estar 

delicadamente numa linha divisória entre o estático e o caótico; ou como ele descreve – 

“distante das condições de equilíbrio” diz Prigogine. Se menos energia passasse pelo 

sistema, ele decairia e a matéria, atravessando-o ficaria inerte, sem ordem nem significado. 

Se houvesse mais energia ele se transformaria em turbulência excessiva, tornando-se 

apenas barulho. A essência desses sistemas é que eles não são isolados, a energia-matéria 

flui por eles e, ao fazê-lo, organiza-se num padrão particular que tanto é estável quanto 

dinâmico. 

Como diz I. Prigogine: “Há uma flecha de tempo nos sistemas vivos que aponta em 

direção a mais e maior complexidade – O TEMPO É CONSTRUÇÃO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS CORPOS NOSSAS PRATICAS 

 

as razões e os ritmos 
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     “a mente humana é consciente de sua herança corporal” 

         Whitehead 

 

 “O impulso de inteligência contém mente, matéria e o silêncio que une as duas” 

        Upanishad 

 

   “A solução dos problemas de psicologia está fora da esfera da 

psicologia”.········. 

            Reich 

 

 

 

 “Vivemos nossas vidas inescrutavelmente incluídos na fluente vida do Universo!” 

 

           Martin Buber 
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As convulsões perceptíveis e as sensações subjetivas de corrente sugerem a hipótese de 

que estas correspondam a processos concretos no nível da substância dos tecidos. 

        

       W. Reich: O Éter, Deus e o Diabo 

 

  Com esta afirmação de Reich abre-se a interlocução entre o seu trabalho e o de 

Marcel Bienfait, osteopata francês, que não só esclarece a condição do micro movimento 

de todos os tecidos de nosso corpo, inclusive o tecido ósseo, como também compreende e 

esclarece o funcionamento de nossa fisiologia muscular como uma rede de reciprocidades. 

Através do Estudo de Bienfait e Reich pude acessar o corpo como acontecimento, no 

regime de seus tecidos, tal como em outro nível menos denso e, por isso, menos 

observável, acontece nas transmissões dos agentes da memória imunitária e endócrina. 

 Considero uma felicidade ter podido compreender esta condição rítmica pulsatória 

enquanto princípio comum aos corpos para além do corte vivo / não-vivo,  e para além do 

corte animada /inanimada para uma matéria considerada  agora segundo velocidades.  Do 

mais denso ao mais sutil, velocidades e lentidões do universo em seu  corpo a corpo 

maquínico. O corte do macro e do micro se tornou tempo: velocidades/ lentidões de toda 

matéria.   

 Nesta concepção em que tudo respira num concerto de ritmos, os tecidos do corpo 

passam a ser considerados como suportes desta ritmicidade que acontece no nível  das 

fáscias,  dos músculos, dos hemisférios cerebrais, da circulação dos fluidos no corpo e do 

movimento rítmico fundamental da respiração diafragmática – condição prévia da 

convulsão orgástica: paroxismo prazeroso do processo. 

 Escolhi partir do diafragma e da respiração por base do estudo deste capitulo sobre 

a condição pulsátil do corpo humano por dois motivos: primeiro porque sendo um  

músculo é a fibra do afeto e, portanto, é o lado somático do processo de repressão e a base 

de sua contínua preservação. Segundo, porque (veremos) é a inibição respiratória pela 

fixação do diafragma, sem dúvida, um dos primeiros e mais importantes atos na supressão 

das sensações de prazer. O diafragma inaugura a passagem da respiração do regime 

sanguíneo,  pelo cordão umbilical, para o regime aéreo, pelos pulmões.  Portanto, sendo ele 

um músculo cerne da contratilidade dos afetos de base_ graça e constrangimento_ no nível 

do regime de tecidos, encontra-se envolvido em todas as biopatias, na condição de 

bloqueio. Falar bloqueio é falar do afeto de medo. 
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 Considerando que a dissolução do bloqueio do Diafragma leva inevitavelmente às 

primeiras convulsões orgásticas e sabendo também que o movimento respiratório 

espontâneo (não voluntário) quando acontece, tem a forma idêntica à condição de entrega 

orgástica, interessei-me por conhecer mais profundamente essa função hegemônica dos 

organismos e, muito me alegrei ao encontrar no texto de Reich a afirmação científica já 

escrita em poesia por Olga Savary. Isto me confirmou o que se chama “sensação de 

órgão”. O poeta, não opera a partir das justificativas científicas, mas, da competência 

estética a partir do sutil acolhimento que lhe dão as sensações de órgão.  

 O poema YCATU de Olga Savary é um poema erótico, não pornográfico, já que a 

pornografia é resultante da moralidade reprimida e repressora que, deserogeneizada, não 

pode experimentar as ondas pulsatórias das sensações eróticas.  Apresento em seguida um 

e outro, psicanalista e poeta, distintos pelo estatuto de seus textos, mas em estreita 

vizinhança em sua apreensão do processo transindividual, conceito tão crucial na obra do 

filosofo Simondon.  Vejamos:  

 

“os movimentos de expressão no reflexo do orgasmo são, em 

termos de identidade de função, os mesmos de uma medusa que 

vive e nada. É precisamente esta medusa no homem que representa 

a sua unidade com o mundo animal menos desenvolvido.” (Reich, 

1979, p. 465).  

    

 

   YCATÚ (água boa – língua tupi)   

       Savary, 1982     

   E assim vou 

   com a fremente mão do mar em minhas coxas. 

   Minha paixão uma armadilha de águas, 

   rápida como os peixes, 

   lenta como medusas, 

   muda como ostras.      
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 Enquanto o medo paralisa os abraços, mantendo fixo o diafragma, o poeta respira. 

A palavra é uma expiração. A pausa é o necessário vazio que precede toda inspiração, mas 

pausa não é bloqueio ou paralisação. Pensar é uma respiração e uma partilha.  Respirar é 

também uma partilha porque não me pertence o ar que respiro, assim como não me 

pertence o pensamento.  

 O diafragma está no nexo, na dobra entre as forças antigravitacionais e 

gravitacionais; ele participa  da integração, do encontro do centro de leveza-tórax com o 

centro de gravidade-quadril. 

 Em seu poema “Retrato”, a poeta Olga Savary, mais uma vez exprime sua sensação 

de órgão e declara: 

RETRATO 

Ave 

sem o vestígio das asas. 

Jovem 

e com a idade antiga das raízes. 
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 “Conforme foi demonstrado pela evolução da Orgonomia, só 

existe um caminho para chegar ao estudo físico do éter: este 

caminho é a corrente orgonótica no homem ou, para utilizar outro 

termo, “o fluxo do éter” na estrutura membranosa do homem. 

Durante muito tempo a humanidade chamou essa força original de 

DEUS”. (Reich, 2003, p. 18) 

 

“O organismo vivo contêm energia orgonal em cada uma das suas 

células e se carrega orgonalmente com energia da atmosfera, 

também por meio da respiração. Os corpúsculos ‘vermelhos’ do 

sangue são vesículas microscópicas transpassando energia da 

superfície dos alvéolos dos pulmões para os tecidos do corpo.  

 

 “O ser vivo é tal, porque é dotado de uma carga energética que tem 

circulação pulsante e metabolismo próprio.  A pulsação energética 

é cósimica, inscrita na matéria. A matéria não viva não possui 

atividade funcional e seu metabolismo energético é unicamente 

catabólico. A matéria viva possui carga energética que a torna 

funcional porque seu metabolismo é anabólico e catabólico. Este 

metabolismo tende ao assim chamado equilíbrio homeostático. O 

equilíbrio expressa-se através dos ritmos biológicos naturais, que 

são facilmente perturbados por fatores externos”. 
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CIRCULAÇÃO DOS FLUIDOS 

 

O tecido conjuntivo e, particularmente, o tecido fibroso, é pobre em circulação 

sanguínea. Sua vitalidade é assegurada sobretudo pela “circulação dos fluidos”. 

  

O tecido nervoso é constituído de 10 a 12 bilhões de células ativas. O encontro de 

seus respectivos campos magnéticos levaria a um curto-circuito (epilepsia). 

Elas devem então ser isoladas umas das outras. 

Por outro lado elas são incapazes de se alimentarem diretamente do sangue; 

precisam de um filtro. 

Essa dupla função de filtragem metabólica e de proteção é desempenhada por um 

magma celular intersticial: é a neuróglia – formada por mais de 100 bilhões de células 

particulares que são os astrócitos (neuroglia proptoplasmática) e os oligodendrócitos 

(neuroglia fibrosa) que protegem os axônios e originam a mielina. 

O conjunto dessa neuroglia contrai-se num ritmo de 8 a 15 contrações por minuto, 

de acordo com o indivíduo ou com sua posição no espaço. Essa contração rítmica tem 

como órgão a membrana celular. 

 

Claro que pela compreensãoda profunda relação da visão da fisiologia osteopática 

de Bienfait com a visão de Reich e o funcionalismo orgonômico, está aí a fronteira entre o 

material e o puramente energético, entre a pulsação básica da vida (orgone) e os ritmos 

pulsatórios de nossa anatomia viva. 

 

Continuando a explicação sobre a circulação dos fluidos, Bienfait nos propõe 

visualizarmos o encéfalo durante a contração simultânea de 100 bilhões de células gliais. 

Os hemisférios cerebrais densificam-se. Em consequência os ventrículos que se situam no 

centro dilatam-se. Na periferia os espaços subaracnoideos alargam-se. Tais contrações 

rítmicas são, assim, o agente mecânico da flutuação do líquido cefalorraquidiano (ou 

cérebro espinhal), através de todas as cavidades cérebro-espinhais. 

 

O crânio é feito de um conjunto de peças ósseas articuladas entre si. As junções das 

sínfises são feitas em biseis (todas as bordas dos ossos deslizam uma sobre a outra) em 

tábua interna e em tábua externa que se sucedem. 
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Cada ponto de encontro de dois biseis opostos constitui um pivô: uma parte separa-

se para fora, outra para dentro. 

Dois pivôs formam um eixo. 

Todo o mecanismo craniano está nesta visão anatômica. Todos os ossos são 

solidários: O movimento de um leva ao movimento do outro de acordo com a disposição 

dos biseis, dos pivôs e dos eixos. (fig. Pg.75) 

“São estes movimentos do crânio que justificam a osteopatia craniana”. 

Esses movimentos da caixa craniana são também rítmicos pois eles nada mais são 

do que uma adaptação da caixa craniana aos movimentos rítmicos do MOVIMENTO 

RESPIRATÓRIO PRIMÁRIO, cujo motor é a sístole e diástole dos hemisférios cerebrais. 

É, portanto, evidente que todo incômodo e toda redução de mobilidade desta caixa 

compromete essa fisiologia dos ritmos e, conseqüentemente, da circulação dos fluidos.  

 

É necessário ter uma visão clara da circulação humana em seu sentido global. Não 

há, como quer a fisiologia clássica, uma divisão arbitrária dos líquidos do meio interior em 

sangue, linfa, LCR (líquido cefalorraquidiano), líquido intersticial, plasma, soro, etc. 

Essa é uma falsa visão em que o sangue assume uma importância fisiológica que 

não lhe é totalmente devida. 

 

“TRATA-SE SEMPRE DE UM MESMO LÍQUIDO DE BASE” que, segundo a 

permeabilidade das membranas, segundo as circunstâncias funcionais, veicula através do 

corpo elementos vitais necessários à sua nutrição e traz os elementos (fig. Pg. 76) nocivos 

dos quais se libera no “caldeirão central”, ou seja, coração-pulmão, onde se regenera, antes 

de recomeçar seu ciclo. 

O sangue arterial circula em vasos cada vez mais finos. Ao nível dos últimos 

capilares, ditos “fenestrados”, o plasma exsuda para nutrir os tecidos e ocupa essa imensa 

laguna constituída pelos espaços lacunares, particularmente os do tecido conjuntivo onde 

começa a eliminação. Desta linfa intersticial, os capilares linfáticos retiram os primeiros 

elementos da linfa, que se concentram nos gânglios. A linfa definitiva retorna para o 

circuito venoso e assim por diante. 

Toda essa imensa circulação ultrapassa em muito a simples circulação sanguínea. 

O líquido cefalorraquidiano faz parte desta grande circulação de fluidos. 

Independente de sua função de amortecedor aquoso, protetor do cérebro, “ele é ao mesmo 
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tempo, o plasma e a linfa do sistema nervoso.” Não se trata contudo, de um líquido 

especial. Deriva do sangue e a ele retorna. Os plexos coróides o secretam. Podemos 

comparar tal secreção à do túbulo renal que apresenta, ao mesmo tempo, a possibilidade de 

filtragem e reabsorção. O agente mecânico da formação do LCR são as contrações rítmicas 

do MRP (movimento respiratório primário). 

 

Nosso corpo é constituído de 70 a 75% de água. Esta água circula através de nossos 

tecidos de duas formas. A primeira, “água ligada”, preenche os espaços lacunares e 

constitui a base da linfa intersticial, do plasma, do soro, etc. Serve de solvente ou de 

suporte aos elementos metabólicos. 

No entanto, uma grande parte da nutrição é feita por osmose, através das 

membranas. Os elementos nutritivos vão do meio interno para as células – catabólitos – e, 

no sentido inverso, sempre da solução mais concentrada para a menos. Isso supõe uma 

contínua modificação da concentração dos líquidos, modificação que só pode ser feita por 

uma circulação de “água livre”. 

 

Ao lado da “água ligada” dos tecidos, uma “água livre” circula nos microespaços 

que envolvem as fibras conjuntivas. Ela transporta oxigênio, nutrientes, sais e eletrólitos. 

 

“É uma imensa circulação de energia!” 

 

Sabemos que nosso corpo (humano) está incluído nesse oceano de energia orgone 

cósmico. Sabemos que esta energia pode se encontrar em diferentes níveis de densidade 

formando assim toda a sorte de “corpos” ou matérias.Sabemos também que energia é em 

última forma “informação”, “transporte”, e portanto, movimento. Todo esse conhecimento 

nos faz concluir que tudo o que impede o movimento rítmico da vida vai implicar o corpo 

todo, incluindo o efeito sujeito deste corpo a criativamente criar um desvio, uma linha de 

fuga, ainda que seja na forma de um bloqueio, ou de uma disfunção, ou até mesmo uma 

doença. O corpo cria, inventa, não atende aos juízos de perfeição e, liberado de uma função 

ele deriva. 

 

O corpo cria seu movimento, mesmo quando estamos parados.  

A função estática é uma função de muitos micromovimentos de equilíbrio.  
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Estar parado é muito movimento já.  Estar dormindo também, um conjunto de 

funções estão em pleno funcionamento. Mesmo morrendo, o que finaliza é a nossa 

consciência e o nosso mecanismo inconsciente de manter o Todo-organização-estrutura, 

mas ainda assim o estado de neguentropia que nos mantinha vivos dá lugar agora ao estado 

entrópico de nosso organismo para o oceano energético cósmico e então a novas unidades 

neguentrópicas. 

 

“No momento preciso em que algumas unidades de orgone se 

formam por concentração no oceano de orgone, outras acabam sua 

existência unitária por dissipação de energia neste mesmo oceano. 

Assim a energia perdida pela descarga ou a “morte” de uma certa 

quantidade de unidades de orgone é retomada e reconcentrada em 

outras unidades.” (Reich. 2003, p. 77) 

 

Assim como falamos da continuidade dos fluidos no organismo fazendo parte, no 

fundo, todos de um mesmo “líquido base”, podemos falar também de um mesmo tecido 

que, com diferentes densidades se organiza por todo o nosso corpo, da mesma maneira que 

esse oceano energético que nos permeia como sistema vivo dentro do cosmos.  

 

Tudo interface. 

 

Assim também desses espaços lacunares no corpo que correspondem aos grandes 

seios da face ou aos espaços dentro de órgãos. 

Enfim, vazios, líquidos, fluidos, ares, gazes, membranas, fáscias, músculos, ossos, 

nervos, enzimas, memórias, pensamentos, emoções, sonhos, tudo é energia, em diferentes 

estados vibratórios. 

“Tudo é continuidade!” 

É sob esse ponto de vista que desejo abarcar a funcionalidade “respiratória”. 

Para tal apresento anexo o texto de Marcel Bienfait sobre as fáscias e a aponeurose 

superficial, que nos leva à compreensão de cinco grandes redes (já citadas), por sabermos 

serem as fáscias, no plano de nossa anatomia condensada, o agente mecânico da circulação 

dos fluidos. 
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 A condição de inibição da ação, emocionalmente é o MEDO, um afeto do 

bloqueio na pulsação vital. A célula e o meio celular são dois campos em co-

pertencimento. A excitabilidade da membrana celular passa tanto por uma condição 

elétrica (iônica), neuro-hormonal (química), quanto bioenergética (orgone). 

 

 Fundamentalmente os organismos vivos, mesmo os descerebrados, como a 

ameba, por exemplo, vivem a pulsação biológica de expansão-contração, que é a vibração 

biológica involuntária de todo o sistema plasmático. No organismo humano podemos 

observar essa condição pulsatória não apenas de cada célula, mas também de órgãos que 

efetuam entre si as funções autônomas de perseverar do vivo: 

Cérebro – MRP (movimento respiratório primário) 

Intestinos – peristaltismo 

Coração – sístole e diástole 

Bexiga urinária – expansão e contração 

Pulmão – movimento respiratório propriamente dito 

O sistema nervoso e o sistema endócrino são, sem dúvida, os dois principais meios 

de comunicação de um organismo, que lhe garantem a autonomia num meio diferente do 

seu, mas a condição de campo orgonótico é o terceiro elemento dessa garantia, pois, por 

sua natureza neguentrópica, permite que o organismo não se desestruture num campo 

menos energético que o seu. 

“Os organismos vivos são sistemas abertos nos quais escoa-se o 

fluxo da energia fotônica solar transformada pela fotossíntese em 

moléculas químicas. A razão de um ser é a de ser, de manter sua 

informação-estrutura em relação a um meio que é menos 

organizado que esse ser ou, em outros termos, de lutar contra o 2º 

princípio da termodinâmica – o aumento da entropia – pela 

utilização da energia solar, isto é, aproveitando-se num quadro 

muito peculiar que é o da biosfera, da entropia solar.”( 

 Assim define Laborit. 

 

 Sabendo que as células musculares são compostas de microfilamentos com caráter 

contrátil (basicamente formados de actina e miosina – duas proteínas), podemos 
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compreender a importância da musculatura para a fixação dos mecanismos de defesa – 

formação do caráter – uma vez sabendo que diante de toda a ameaça ao organismo este 

reage primariamente com medo, contraindo-se. 

 Como  acentua Navarro, esta informação é importante pois abaixo de certa 

temperatura (37º C) a célula perde a pulsação, adota a forma arredondada, com a 

desestruturação desses microfilamentos. Mas é preciso pensar em termos de 

reversibilidade, a quantidade mudando a qualidade e vice-versa. Se por 5 segundos a célula 

volta à temperatura de 37ºC, tudo se refaz, tudo em volta se reestrutura. 

 

 O perigo do corpo é a fixação de uma condição. 

 Tal como o perigo do pensamento é a ideia fixa. 

 

 É aqui que o poeta retoma com suas sensações de órgãos a maestria da palavra que 

experimenta. Drummond, que já traz em seu nome percussão e ritmo – drum – monde, 

condensa parágrafos de pensamento em um poema que ele escreve no pós-guerra em 1952, 

período de extrema comoção quanto ao rumo que a “hominização” tomava.  

 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEDO 

Provisoriamente não cantaremos o amor,  

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. 

Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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Neste poema de Drummond vemos o afeto do MEDO aliado às grandes produções 

identitárias do homem  ocidental: Igreja, Família, Pátria, Estado. Interessante  notar  no 

poema que o medo não está associado à vida, mas apenas aos modos instituídos de 

disciplinar ou controlar a vida, ou de evitá-la, ou de entorpecê-la, ou de mortificá-la.  

Mas o poema alia o MEDO à morte como afeto presente a todos esses modos de 

domar ou eliminar a vida. O poema apresenta o Medo como o afeto que esteriliza todos os 

ABRAÇOS, metáfora principal da irradiação da vida em sua diversidade que, por 

diferentes vias, braços, promove  elos,  composições,  heterogêneses.  

No poema o AMOR se mantém afastado de toda essa hecatombe pois é o amor 

capaz de criar linhas de fuga, linhas de resistência que recriam os modos de fazer o mun do 

fugir.  

Talvez seja Kafka, que tão bem conheceu estes modos institucionais a ponto de 

criticà-los todos em sua incansàvel e diferenciada escrita e ousou fazer da dobra literária 

uma arte da fuga, o interlocutor preferencial de Drummond neste Congresso Internacional 

do Medo apresentando  num pequeno texto o puro desejo ... que ele anuncia com um “se”, 

partícula condicional que faz do texto na sua articulação gramatical corresponder ao afeto 

de um improvável porvir. Eis o seu texto 

:  

DESEJO DE SE TORNAR INDIO 

Se realmente se fosse um índio, desde logo alerta e, em cima do 

cavalo na corrida, enviesado no ar, se estremecesse sempre por um 

átimo sobre o chão trepidante, até que se largou as esporas, pois 

não havia esporas, até que se jogou fora as rédeas, pois não havia 

rédeas, e diante de si mal se viu o campo como pradaria ceifada 

rente, já sem pescoço de cavalo nem cabeça de cavalo.  

 

Ao trazer aqui o tema de vida e morte não estamos negando a dimensão inevitàvel 

da finitude mas trazendo sim o MEDO e a MORTE como a expressão ampliada do que se 

pode nomear então como UNIDADE.  Se a vida é diferenciação, movente processo de 

diferir e seu modo intransitivo de amar uma tendência de conectividade e composição, 
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então esta imagem de unidade estaria mais pertinente às concepções identitàrias que, 

segundo alguns autores não se sustentam no universo senão como um modo 

antropomórfico do olhar projetivo do homem.  

  

 Segundo Navarro a informação que se transmite de uma geração a outra não se dá 

apenas no plano genético, mas também, durante a vida embrionária quando há muita 

transmissão através desse elemento contrátil, desses microfilamentos. 

 Sabemos que o comportamento emocional propriamente dito, é uma condição 

assegurada pela musculatura. É um ir para fora. Um expressar-se. Mas não é só quando os 

músculos estão totalmente formados e os nervos mielinizados
1
 que se dão as emoções. 

Navarro coloca dois momentos de reação do ser vivo -  pessoa: 

 

1. Condição de impressionabilidade emocional – IMPRINTING. Acontece durante as 

duas primeiras fases do desenvolvimento do indivíduo: período embrionário e 

período fetal. 

2. Condição emocional propriamente dita e uso da linguagem. Inicia-se no período 

neo-natal e consolida-se no pós-natal. 

 

Medo Embrionário 

 

 É inconsciente e acontece a nível do registro de contração celular. O período é 

desde a concepção até a 8ª semana de gestação (dois meses mais ou menos). Nesse 

período, a contração da célula, provocada pelo medo unicamente de não sobreviver, pode 

acarretar alterações na informação do DNA. É, portanto, uma situação que gera Biopatia 

Hipoorganótica de caráter irreversível. Nesse período o organismo tem uma dominância 

endócrina e apenas a ação cerebral do cérebro reptiliano (R-Complexo). 

Nessa fase o ser está em plena condição fusional onde ele tem como medo a possibilidade 

de não se implantar no útero, isto é, de a mãe não fazer a “adoção”. Esta é a fase onde a 

zona diafragmática é condição de primeira oralidade (trofoblasto) e que pela baixa 

energética pode nascer e manter-se um Cerne sem Eu, na leitura somatopsicodinâmica de  

Navarro. 

                                                 
1
 Mielina é uma bainha lipo-proteica que envolve os nervos 
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Medo Fetal 

Também um medo inconsciente, nesse período o predomínio do terreno biológico 

já é neuro-vegetativo. Segundo Navarro e Reich, este período vai desde a 9ª semana de 

vida até os 10 dias após o nascimento. Ele não chega a desestruturar a informação do 

DNA, mas ele é bastante grave, também, pois determina um padrão de retração 

simpaticotônica que vai se manter pelo resto da vida – hipersimpáticotonia crônica. A 

energia para sobrevivência do feto vai-se manter nos núcleos da base (cérebro) e o 

bloqueio do diafragma é então de hipoorgonia.  

 

Aqui se dà o assim chamado medo da “primeira grande boca” expressão de Ronald 

Laing para o trofoblasto em sua implantaçéao na placenta.  Também chamado cordão 

umbilical. Muito importante na caracterologia do trabalho de Gino Ferri. 

 

Diz Gino Ferri:  “O IMPRINTING (expressão do circuito funcional embrião/feto - 

   útero) é determinante da densidade energética do EU que será  

   baixa ou alta, com todas as gradações entre esses dois extremos.  

   Redefinimos a zona umbilical como “1ª Grande Boca” e, é aí, em  

   plena visceralidade, que se realiza a interação do circuito   

   funcional dos dois campos: Si – Outro de si.” 

Medo Neo-natal 

Inicia-se aos 11 dias após o nascimento e passa da condição de impressionabilidade 

emocional para a condição emocional propriamente dita, pois até a aquisição dos dentes (8-

9 meses) quando se dá (ou deveria-se dar) o desmame o bebê já adquiriu movimentos 

voluntários, já passou da motilidade para a mobilidade no plano biomecânico, já passou da 

condição de fusão para a condição simbiótica no plano psicodinâmico e, no plano da 

emoção, já é capaz de medo consciente. A dominância biológica nesta fase é 

neuroendócrina e no plano cerebral o sistema límbico é dominante em  relação ao R-

Complex. 

Por  toda  a ancoragem já localizada num certo nível do corpo, com possibilidade 

de significado psicológico da própria região (nível) do corpo em relação ao stress sofrido 

(pelo medo) diz Navarro: “é o início da caracterialidade”. Neste período está a etiologia 

das Biopatias SECUNDÁRIAS. 
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Medo Pós-natal 

É consciente, nele não há mais a fixação de uma situação de simpaticotonia crônica 

formando “couraça”. A formação de couraça é muscular, com caráter reativo, pois o stress 

é fundamentalmente de caráter funcional. Neste período, sendo o medo já consciente, 

tendo o organismo já a dominância do terreno a nível neuro-muscular e estando em pleno 

jogo entre o cerne e a sua expressão no mundo (o caráter) sua sintomatologia corporal é 

mais um desvio com o qual ele tenta defender-se da situação de Stress, é portanto, a causa 

das doenças somatopsicológicas. 

 

Diz Souchard: “organizado somática e psiquicamente para a 

autonomia, o homem é voltado para a plena satisfação e para o 

controle das situações que o ponham em angústia. Esta nasce da 

não satisfação de nossas funções essenciais e é proporcional à 

importância que a função ocupa na hierarquia das funções 

hegemônicas. Assim é que a impossibilidade de respirar acarreta 

instantaneamente a angústia suprema: o medo da Morte. 

Tanto no plano metabólico, quanto no plano nervoso, toda função 

indispensável à sobrevivência do homem deve poder ser assegurada 

a cada momento, sejam quais forem as circunstâncias. Em 

decorrência, a sobrevivência se transforma em sinônimo de 

inconsciente e de sistema nervoso autônomo”, diz Souchard. 

 

Para assegurar essa continuidade do organismo dentro do todo movente, de uma 

complexidade inexplicável, há na natureza mesma do Todo-Organismo um sistema de 

regulação energética. Reich coloca ...  

 

“O corpo animal, no mais baixo estágio de desenvolvimento, 

possui um mecanismo que gera eletricidade a partir do centro. São 

os chamados gânglios vegetativos – conglomerados de células 

nervosas que, dispostas a intervalos regulares e ligadas a todos os 
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órgãos e às suas partes por meio de fibras muito finas, governam as 

funções vitais involuntárias. São os órgãos dos sentimentos e das 

sensações vegetativas. Constituem uma unidade coerente chamada 

syncitium, que se divide em dois grupos funcionalmente 

antitéticos: o simpático e o parassimpático.” 

 

Ora, essa energia faz viver e viver  é o movimento, e movimento é energia, sistema 

de forças antagonistas e complementares, dinamicamente se atualizando e potencializando 

sua antagonista e reciprocamente. Assim a ação do parassimpático e do simpático são uma 

permanente auto-regulação. 

 

O organismo vivo se renova através da transformação incessante de material 

adquirido (absorvido) do ambiente exterior (nutritivo) energético, enquanto um sistema 

aberto. 

 

Diz D. Senn Lausanne: “Trata-se de fato de uma reorganização permanente para 

assegurar o equilíbrio do Ser, na sua totalidade visando a sobrevivência. O complexo de 

retroações reguladoras postas em jogo entre – a influência do ambiente – e a fisiologia 

complexa (pressão, PH, processo imunológico, equilíbrio eletrolítico, etc.) – mantém a 

HOMEOSTASE. Essa homeostase é, então, a tendência do organismo a manter constantes 

os caracteres biológicos e fisiológicos, em particular os do meio interior e vital”. 

 

A Homeostase geral regula a relação com o meio exterior, enquanto a homeostase 

restrita dos mecanismos semi-autônomos regula e organiza o meio interior. (continuo na 

fala de Senn L.). “O organismo está em relação ininterrupta com o meio exterior e interior 

por seus receptores sensoriais e psíquicos. Ele recebe as vibrações – quantum de impulsão 

– eletromagnéticas que são transmitidas ao tálamo e aos núcleos da base (especialmente 

sistema límbico). Essas impulsões são transcritas no hipocampo (núcleo da amígdala) antes 

de serem integradas e dispostas na forma de “seqüência de ácidos-aminados” na memória 

informática, ou são desintegradas. é, portanto nas profundezas do sistema nervoso central 

que se encontra a caixa preta do sistema cibernético da máquina vivente.” 
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“Para satisfazer à tarefa da reorganização permanente homeostásica, isto é, a 

organização da organização, o sistema cibernético vivente gerou um sub-sistema 

hipotalâmico-hipofisário, químico e funcional regido pelo sistema nervoso vago simpático 

que cuida sem cessar da regulação das funções neuro-hormonais. Mesmo durante o sono 

ele continua a comandar a manutenção, a regulação e reorganização do ‘SOMA’ do qual é 

a harmonia funcional o substrato que garante a vida”. 

 

Essa visão apresenta uma hierarquia com a qual eu não concordo e que me parece, 

vem a exemplo do que diz Reich quando fala da linguagem  da ciência altamente 

comprometida com a sensação de órgão do cientista que a formula. O organismo não tem 

hierarquia. Tem sim funções hegemônicas (como chama Souchard) garantidoras da vida, 

mas todos os mecanismos do corpo são integrados, de modo que o cérebro não vale mais 

que uma mitocôndria. 

 

Os agentes dessa regulação homeostásica são: 

- nível psico-sensorial: reflexos 

- nível funcional: hormônios 

- nível somático: enzimas 

 

“Mas é o fogo somático, que mantém o Todo, o conjunto, por seu 

metabolismo – esse conjunto de reações químicas que se produzem 

num organismo vivo. Chegamos assim à ÓXIDO-REDUÇÃO, a 

micro-indústria celular.” 

“A vida se exprime pelas oscilações antagonistas, neguentrópicas 

por momentos, num quadro de limites homeostásicos do conjunto 

de forças energéticas que tendem a manter a harmonia de todas as 

funções estruturais interdependentes, até a entropia: a morte.” 

 

“A regulação homeostásica está implantada, constitucionalmente, no GENÓTIPO. 

Mas sua expressão funcional varia necessariamente com o fenótipo formado ao longo da 
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evolução individual pela impregnação memorizada de nossas reações ao ambiente. Assim, 

sobre um fundo estereotipado de regulação, o indivíduo se revela, se exprime por uma 

variabilidade de reações, de fenômenos, traços de comportamento”. 
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“Para o funcionalismo orgonômico não existe um centro superior e 

nem órgãos executivos inferiores. As células nervosas não 

produzem os impulsos, mas apenas os transmitem. O organismo, 

em sua totalidade, forma uma cooperativa natural de órgãos de 

igual valor, mas com funções diferentes. Se a democracia natural 

do trabalho tem uma base biológica, esta se encontra representada 

na cooperação harmoniosa dos órgãos. 

 

A multiplicidade e variedade se fundem numa unidade. É a própria 

função que dirige a cooperação. Os diferentes órgãos são seres 

vivos autônomos dotados de uma sensibilidade e uma função 

próprias. A sensação não está de forma nenhuma ligada às 

terminações nervosas sensitivas. Toda matéria plasmática tem 

sensações com ou sem terminações sensitivas. A ameba não tem 

nervos sensitivos nem motores, mas ela tem sensações”. (Wilhelm 

Reich) 
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“Os organismos vivos, como as plantas por exemplo, no plano 

termodinâmico (plano da massa e da energia) são sistemas abertos 

nos quais escoa-se o fluxo de energia fotônica solar transformada 

pela fotossíntese em moléculas químicas. São os alimentos ( o ar 

inclusive) que vão levar a energia necessária a cada nível de 

organização (função do oxigênio), bem como dar oportunidade à 

atividade funcional termodinâmica de cada nível que se integra à 

atividade funcional do conjunto do organismo. Em decorrência a 

única razão de um Ser é a de ser, isto é, de manter sua informação-

estrutura em relação a um meio que é menos organizado que esse 

Ser ou, em outros termos, de lutar contra o segundo princípio da 

termodinâmica (o aumento da entropia), pela utilização da energia 

solar, isto é, aproveitando-se num quadro muito peculiar que é o da 

Biosfera, da entropia solar.” (H. Laborit) 

 

Através da respiração o organismo humano ingere oxigênio do seu ambiente e 

excreta dióxido de carbono, que resultou do metabolismo dos tecidos: O2 > CO2. Esse 

processo acontece ao nível dos alvéolos pulmonares onde o ar e o sangue entram em 

íntimo contato. O metabolismo celular efetua diferentes operações sempre consumindo 

energia: 

 

- síntese de componentes 

- síntese de proteínas da memória imunitária 

- produção de enzimas 

- produção de hormônios 

- manutenção da temperatura do corpo 

- transferência de informação através do sistema nervoso 

- contração das células musculares 

- contração peristáltica 

- bombeamento cardíaco 

E muitos outros mais... 
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 A provisão de energia do organismo humano acontece tanto por um processo 

aeróbico (consumo de O2), quanto por um processo anaeróbico – sem consumo de O2 

(glicose, fermentação). O ácido carbônico, CO2, existe no sangue como resultado da 

oxidação de substratos do metabolismo da digestão de alimentos. 

 Há ocasiões em que o suprimento de oxigênio é insuficiente e o todo o corpo,  ou 

algumas partes do corpo, tecidos nos quais houve insuficiente provisão de sangue,  se 

utilizam do metabolismo anaeróbico. Mas os tecidos só parcialmente, podem prover-se de 

energia pelo processo anaeróbico (fermentação), pois isso resulta em um metabolismo de 

ácido lático que pode provocar dores e intoxicações.  

Tais casos se dão por respiração insuficiente (asma por exemplo) ou por desempenho 

reduzido do coração. É possível também um consumo excessivo de O2 localizado por um 

vigoroso exercício muscular.  

 

 

Quando, em 1956, Warburg encontrou evidências na relação entre falta de O2 

crônica e desenvolvimento de tumor na mesma região, Reich já havia formulado toda a sua 

teoria sobre a Biopatia do Câncer, com a devida explicação do seqüestro de energia. 

Também Hanneman já havia formulado os princípios da homeopatia (miasma: estado 

energético que predispõe o organismo a doenças, especialmente devido ao efeito sutil de 

agentes tóxicos, ou à condições energéticas precárias de vida). 

 

 “A solução dos problemas de psicologia está fora da esfera da psicologia”. 

      (W. Reich) 

 

Somente o conteúdo da proibição provém do mundo externo; o bloqueio com que a 

proibição é feita, é tirada do reservatório de energia da própria pessoa”. 

      (W. Reich) 

 

Como conclusão desta parte tão anátomo-fisiológica, quero mostrar algumas 

relações interessantes entre a Teoria do Orgasmo e sua expressão corporal / a concepção de 

Mézières da cadeia posterior muscular dos homens e das serpentes/ a condição de medo 

que, segundo Navarro é a emoção geradora de todas as biopatias/ e a condição 
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diafragmática que, quando em bloqueio (pelo medo) gera tanto as lordoses quanto a 

impossibilidade orgástica. 

 

Na página seguinte pode-se ver a trança de músculos que vai desde o occipital até o 

sacro, fazendo possível a integração e a plasticidade articular de todas as vértebras, e o 

encontro (onde se dá a entrega) entre a cabeça e o corpo (entre a 2ª e a 3ª cervical), e a 

comparação com a serpente. 

 

Diz Mézières “Il n’est que des lordoses”. E explica : 

: 

“É certo que os ofídios não se dobram senão por meio dos longos 

músculos poliarticulares posteriores que, como os nossos da cadeia 

posterior, são póstero-flexores, látero-flexores e rotadores. As 

serpentes adotam um deslocamento lateral por rotação. As 

escolioses se fixam em nosso corpo por torsões helicoidais. Ao 

tratar os dimorfismos e as dores, nós descobrimos que, sejam quais 

forem, se devem sempre ao bloqueio do diafragma em insipiração e 

aos músculos posteriores e rotadores internos...”  

 

 

Assim é que: 

- a nível músculo-esquelético: o problema são as lordoses. 

- a nível emocional: o problema é o medo. 

- a nível fisiológico: o problema é o bloqueio diafragmático. 

- a nível energético: o problema é a não circulação, barragem 
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Trinta raios encontram o eixo 

O vazio entre eles faz a roda. 

O ourives molda o barro 

O vazio em seu interior faz o vaso. 

Janelas e portas quebramos nas paredes 

O vazio entre elas faz a morada. 

O visível dá forma a uma obra 

O invisível define o seu valor. 

 (Tao Te King XI) 

 

Ilse Middendorf, terapeuta alemã, hoje com 82 anos e ainda trabalhando, trabalha 

há 50 anos somente com a respiração e com o campo vibratório em nosso corpo na emissão 

de cada fonema de nosso alfabeto (incluindo fonemas da língua alemã). Ela usa esse texto 

do Tao Te King para falar da importância da pausa na respiração. 

Diz ela: 

“Podemos perguntar o que é a pausa na respiração. 

Ela não é inspiração, não é expiração e, mesmo assim, ela é respiração”. 

 

A pausa tem, existencialmente, o mesmo valor que tem o vazio para a física 

quântica: virtualidade, . Tal como o vazio, a pausa não é o nada, é a possibilidade do 

inesperado, é o vazio criador, condição de movimento. 

Também na música, não são as notas em si que a compõe e, sim, o conjunto das 

notas e do silêncio entre elas. 



82 

 

 

Diz Ilse: 

“Recebemos o ar na inspiração; processo receptivo – Yin. 

Realizamos a obra ao expirarmos; processo expressivo – Yang. 

Integramos o receptivo e o ativo; processo da pausa – Tao.” 

 

Não é muito possível falar sobre o estado de “aconchego”, de “chez-soi” que só se 

pode experimentar na pausa, que vem por si mesma, quando se consegue respirar no 

próprio ritmo, sem comando voluntário. 

 

Este é também o processo de respirar. Abertos e receptivos ao ar que nos penetra, 

que nos preenche e expande, vibramos no retorno da expiração que desemboca na entrega, 

e...  Pausa. 

A pausa é desapego, vazio. 

A pausa não é o momento de acolher  (inspiração); não é o momento do liberar 

(expiração). A pausa é o desfrute! O intervalo, tempo do pensamento. 

 

 O processo respiratório (inspirar, expirar, pausa) como um acontecimento 

autônomo, que se manifesta diferentemente em cada pessoa e que é a expressão do ritmo 

de cada um, isto é, da própria identidade, passamos do estágio  das práticas terapêuticas 

que buscam o “mind control” (propositalmente em inglês, por ser tão american way)para a 

busca terapêutica da “ability to feel” (capacidade de sentir). 

 

Diz Reich: 

“Logo que o diafragma se expande e contrai livremente, isto é, a 

respiração funciona total e espontaneamente, o tronco esforça-se, a 

cada expiração, por se dobrar na região do abdômen superior. A 

extremidade superior esforça-se para a frente para alcançar a 

extremidade inferior  (pélvis). A parte média do abdômen encolhe-

se. Esta é a imagem do reflexo do orgasmo. 

O dobrar do corpo para a frente, acompanhado pelo movimento 

para trás da cabeça, exprime entrega”. 
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“A dissolução do bloqueio do diafragma leva, inevitavelmente, às primeiras 

convulsões orgásticas do corpo.” 

(W. Reich) 

 

Como diz o Dr. L. Ehrenfried, “o comportamento de um ser se manifesta a nós, por 

todos os detalhes de seu aspecto motor. Mas antes de tudo, deve-nos interessar seu modo 

de respirar. “Qual a sua maneira de respirar em repouso? Na conversação? Durante esforço 

físico?” 

 

O ritmo respiratório é de três tempos: inspiração, expiração e pausa. 

 

O momento da inspiração é uma espera que o corpo manifeste o desejo de ar. O ar 

entrará espontaneamente, suficientemente, e sem provocar o menor ruído. 

 

O reflexo inspiratório (já explicado na fisiologia do diafragma) põe em jogo o 

mecanismo muscular apropriado, utilizando a pressão atmosférica e obtendo assim um 

resultado melhor (de expansão pulmonar) e com muito menos esforço do que o empregado 

pela inspiração voluntária, erroneamente dita “profunda”. 

 

Nem forçar a inspiração, nem manter qualquer retenção de ar. Tal retenção, com a 

repetição, acaba por desarranjar o ritmo cardíaco, por provocar uma dilatação do coração e 

também por romper os alvéolos pulmonares, diminuindo, portanto, a superfície respiratória 

e conduzindo aos enfisemas. 

 

Retendo a inspiração, o diafragma permanece suspenso e evidentemente é 

favorecida a “estase” abdominal. 

 

Quanto à expiração ela deve ser total, o mais completa possível, para favorecer à 

respiração seguinte. 

A pausa corresponde ao tempo necessário ao corpo para utilizar a provisão de 

oxigênio, o nervo vago é excitado e nova respiração se deslancha. 
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Conforme já vimos pela visão globalizante da osteopatia de Bienfait, não se trata de 

causa e efeito. O organismo está todo o tempo em pulsações rítmicas, desde as células até 

os hemisférios cerebrais, até o peristaltismo, a respiração entre outras.. 

 

Os ritmos vegetativos, emocionais, motores. Os ritmos da alegria e do prazer, os 

ritmos da tristeza e do choro, dos sofrimentos e da graça. 

Só o medo não tem ritmo. É a paralisia ao ritmo. 

 

Pergunta Reich: “Pode o bloqueio respiratório dominar ou eliminar completamente 

os afetos?” 

Via nervos frênicos (SNC) e nervos espinhais, o comando autônomo da respiração 

pode ser alterado. Muitas técnicas de respiração e de meditação manipulam o controle 

voluntário deste processo que é semi-voluntário. Ao buscar modificar os estados de 

consciência, estas técnicas afetam a respiração seja deprimindo ou inflamando o nível de 

CO2. 

O aumento de CO2 ocorre durante a respiração bloqueada, resultante de uma 

simpaticotonia crônica – atitude inspiratória crônica. Como diz Reich, “a asfixia do tecido 

no câncer (excesso de CO2) torna claro que a restrição crônica da exalação causada pela 

simpaticotonia é um elemento essencial da disposição para o câncer.” 

Com o aumento de O2 o corpo é inundado de sensações; sendo o oxigênio um fator 

de produção de energia no corpo, pode-se entender que, diminuindo a entrada de O2 no 

organismo seja diminuída a intensidade das excitações vegetativas e, portanto mais fáceis 

de controlar. 

 

A regulação autônoma é dependente da condição emocional e vice versa. 

Deve-se levar em conta o fato de que o diafragma é um centro 

essencial. Participa de todas as funções e poderá então atingir cada 

uma delas. Situado na profundidade do organismo mas alcançando 

seus limites externos (circunferência do tórax), sendo ao mesmo 

tempo de regulação inconsciente e capaz de controle voluntário, ele 

está em igual relação com o meio externo pela função de respiração 

e pela função mais ligada à área psíquica – a fonação, e também 

com o mundo interior. 
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VIDA 

 

É a ti que persigo ávida vida, 

sem ao menos olhares para trás, 

embora eu te arranhe e sangre, 

te morda e dilacere o calcanhar. 

 

(Olga Savary) 
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DES ENLACE 

 

 

O universo não é finito. É ilimitado.  

     A totalidade não é inacabada. É inacabável.  

 

A expansão não depende do local logo, o cérebro é maior que o cosmos.  

 

A totalidade é aberta ao seu Fora.  

 

A totalidade não é UMA 

    Ela é UNA como as 1001 noites. 
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CERNE 

 

Nada a ver com a fonte 

mas com a sede 

 

Nada a ver com o repasto 

mas com a fome 

 

Nada a ver com o plantio 

mas com a semente 

 

(Olga Savary) 

 

Se a contração do Diafragma, fato fundamental que ocorre no momento do parto, 

inaugurando a primeira inspiração,  marca o início da autonomia inconsciente, a saída e a 

liberação da cabeça estão na origem da consciência.  

 

Lembrando da boneca russa, que tem dentro de si sempre outras iguais e 

correspondentes, o universo também está “talhado” para, desde o plano micro até o plano 

macro, organizar-se na semelhança. O micro espelha o macro e o macro espelha o micro. 

 

Reversibilidade  

A célula já é todo o indivíduo em potencial. Já contém em si todo o registro 

filogenético e ontogenético, sendo, contudo influenciável pelas experiências do indivíduo. 

Os processos bioenergéticos do organismo estão garantindo a sua manutenção desde o 

plano do campo da célula. Mas as impressões que o organismo como um todo pode sofrer 

já estão tendo também uma resposta no nível da célula. 

Seria muito fácil admitir que toda forma e organização do organismo humano esteja 

já contida no genoma e que todos os níveis de organização deste organismo já estão 

presentes potencialmente no ovo fecundado. 

Mas isso nada mais seria do que deslocar o  problema para os níveis inferiores da 

estrutura orgânica. Esses níveis, afinal, já são os níveis superiores da estrutura molecular, 

depois atômica, depois específica. 

Onde começa então o por em forma? Embaixo ou em cima? 
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Laborit propõe que a resposta a esta questão estaria na noção de estruturas 

dissipativas de Prigogine. “Quando um sistema torna-se instável uma organização espacial 

e temporal aparece, como se cada molécula ‘percebesse’ o que bilhões de outras moléculas 

fazem”. 

 

Passagens Interfaces Percolações 

 

A nível macro – cérebro – veremos que a questão do determinismo e da 

possibilidade está novamente expressa na sua estrutura: cérebro reptiliano e córtex. Sendo 

o terceiro cérebro, o sistema límbico, a zona limítrofe entre o reptiliano e o córtex. É o 

sistema límbico que promove a integração do indivíduo seja com o mundo externo seja 

com o biorritmo vital interior. 

Penso ser o diafragma, a nível da estrutura do corpo, também essa zona limítrofe, 

entre a visceralidade e a experiência, cuja integração constitui a identidade e linguagem 

humana. 

 

São o sistema límbico a nível da estrutura nervosa e o diafragma a nível de 

estrutura muscular as fronteiras que não separam e sim integram o indivíduo em sua 

própria condição de animal criador. 

 

São o sistema límbico e o diafragma que fazem o caminho de acesso à vida 

emocional do indivíduo. Escolho então falar sobre o diafragma por sua fundamental 

importância no funcionamento da vida. 

 

Conforme Bienfait, osteopata,  a fisiologia muscular deve ser concebida na função.  

“Um músculo só tem valor através da cadeia funcional a qual pertence”. “Não há 

músculo único, nem ação muscular isolada. A noção de cadeias musculares funcionais é 

fundamental”. 

 

Por isso falar do diafragma significa falar da cadeia cérvico-tóraco-abdômino-

pélvica, que une a base do crânio ao centro frênico (diafragma) e aos membros inferiores. 

 

Diz Bienfait:  
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“Os trabalhos mais recentes sobre contração muscular diferenciaram os 

motoneurônios alfa e gama em motoneurônios tônicos e motoneurônios fásicos; precisaram 

a fisiologia tônica dos reflexos labirínticos, vestibulares e oculomotores. Também o papel 

da formação reticular e dos interneurônios, e trouxeram a certeza de que havia duas 

musculaturas totalmente diferentes, destinadas a funções fisiológicas totalmente diversas: 

as cadeias músculo fasciais dinâmicas, destinadas ao movimento e as cadeias 

músculofasciais tônicas destinadas à estática. Essas duas condições mecânicas 

correspondem a duas fisiologias nervosas diferentes – uma é reflexa, inconsciente, a do 

equilíbrio. A outra é voluntária, consciente, a do movimento dinâmico”. 

 

Os fisiologistas e osteopatas e também os atores sabem que basta o indivíduo 

pensar um movimento para que ele se inicie. Por isso podemos deduzir a importância da 

memória muscular na vida comportamental de um indivíduo. 

 

A patologia dos músculos fásicos da dinâmica é a deficiência: fraqueza, atrofia, 

paresia, paralisia... . A patologia dos músculos tônicos é a retração, contra a qual tanto se 

luta nos diferentes casos dos encolhimentos e suas dores que tanto perturbam  a maior 

parte das pessoas. Se sua potência é de contrátilidade, sua deficiência é flacidez. Se sua 

potência é elástica, sua deficiência é rigidez. Aqui então encontramos uma referência 

interessante para a composição de 4 tipos possíveis de caráter muscular: 

Flácido e rígido quando .... 

Flácido e elástico quando ... 

Contratil e elástico quando 

Contratil e rígido quando 

 

 

O DIAFRAGMA, por ser tanto de ação voluntária quanto involuntária, é um 

músculo com fibras fásias e fibras tônicas. Ele está implicado tanto nas funções de 

movimento quanto nas da estática (equilíbrio gravitacional). 

 

Segundo Navarro, o Plexo Solar está envolvido em todas as biopatias. Ele pode ser 

considerado o grande centro temporal inconsciente. 
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O plexo solar, ligado ao maior plexo nervoso digestivo, é atualmente considerado 

um “tipo de cérebro visceral” pelo conjunto de funções que ele regula. 

Para as medicinas vibracionais ele é considerado uma espécie de “inner fire”, um 

fogo interior ou também chamado “miniature Sun”,  tal a sua importância na condição de 

vitalidade do organismo. Sua função energética tanto do ponto de vista nutricional como 

orgonômico é mais acentuada pelo fato de ser também um centro das emoções. E sendo as 

supra-renais ligadas ao Plexo Solar, ele também é chamado de “adrenal center”. 

 

A concepção da medicina vibracional que se utiliza do trabalho com os chakras é de 

que, além de “ralos” por onde a energia sutil cósmica escoa para o “soma”, são eles, 

também, ligados aos plexos nervosos situados na coluna vertebral e, as glândulas 

endócrinas que lhes correspondem, distribuídas desde a cabeça até a pélvis. Assim é que a 

energia sutil é convertida em mensagens hormonais. 

 

Diz Reich: “Vista biologicamente, a inibição da respiração nos neuróticos, tem a 

função de reduzir a produção de energia no organismo e de reduzir, assim, a produção de 

angústia”. 

 

Sabemos que esse papel de centro propulsor, de cerne, tem, já na vida intrauterina, 

extrema importância pois, como diz Gino Ferri, a oralidade, condição de necessidade 

energética, já se expressa na 1ª Grande Boca – trofoblasto durante a nidação – depois 

cordão umbilical. 

 

Assim é que a condição de Zona intermediária do Diafragma, zona limítrofe, 

permeia a integração entre os centros superiores e os centros inferiores do corpo; permeia, 

pela respiração, a integração entre o mundo interior do indivíduo e o mundo externo; 

permeia a integração entre as funções vegetativas e as funções conscientes (entre elas a 

fonação, por exemplo); desde o útero, na implantação do embrião, é o trofoblasto 

(diafragma embriológico) que se torna o eixo portador, o rio de energia materno – fetal, de 

cuja pulsação e livre fluir vai depender a densidade energética do embrião. 
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Para concluir o conjunto de noções que as diferentes leituras do diafragma sugerem 

e que lhe dão tantos “apelidos”, lembro Salmanoff que, muito justificadamente, o 

denomina de “deuxième couer veineux”. Segundo ele coloca, embora o número de 

contrações do diafragma por minuto seja inferior aos do movimento cardíaco, seu trabalho 

“hemodinâmico” é muito mais forte que o do coração, uma vez que a superfície de fole do 

diafragma é muito maior e permite um bombeamento, uma propulsão, muito maior que o 

coração. 

O diafragma promove a circulação venosa do abdômen para o tórax, comprimindo 

vasos sanguíneos e linfáticos do abdômen. 

Diz ainda Salmanoff: “O diafragma é um bom e bravo moinho para a nutrição do 

organismo”. E explica: “é fundamental o papel do diafragma no esvaziamento dos ‘lagos 

sangüíneos’ do fígado e do baço, que podem, em certas condições, como durante um forte 

inverno, reter de 30 a 50% do volume do sangue circulante. Também o papel da “pompe 

diaphragmatique” na propulsão da linfa através do canal torácico. E ainda, o papel do 

diafragma na compressão sistemática das vilosidades intestinais – “le seul siège
2
” du 

métabolisme general -  onde se produz a misteriosa transformação de substâncias 

alimentares inassimiláveis em substâncias nutritivas assimiláveis destinadas aos tecidos e 

células”. 

Nas palavras de Navarro: “sua função é comparável a um feedback pois, a atividade 

dos órgãos torácicos e do cérebro, depende da função diafragm 

 

O diafragma possui três orifícios: (ver pág. 58) 

- orifício aórtico que permite a passagem da artéria aorta e que está na sua porção 

prévertebral à altura da 12ª dorsal. 

- orifício esofágico que situa-se ao nível da 10ª dorsal e que sendo únicamente 

muscular, de forma elíptica, permite a passagem dos nervos pneumogástricos e do esôfago. 

- orifício da veia cava inferior que atravessa o seu centro tendíneo (centro frênico). 

 

Quanto à sua inervação ele tem nos nervos frênicos (C3, C4, C5) os seus motores. 

Eles têm também um importante papel na inervação sensitiva proprioceptiva. 

                                                 
2
 Sede solitária 
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Deve-se acrescentar o sistema parassimpático (nervo vago) que, além de seu papel 

vasomotor, tem uma ação sobre o tônus do diafragma, assim como os quatro ou cinco 

últimos nervos intercostais. 

 

O movimento rítmico do diafragma é responsável pela regulação de três funções: 

respiração, fonação e estática, além de interferir em outras como visão (por interferir no 

posicionamento da cabeça), digestão (por influenciar todo o ritmo peristáltico), emoção 

(por interferir na pulsação e no ritmo de expansão e contração de todo o organismo), 

sexualidade (por estar no centro da condição da experiência de prazer ou de angústia).  

 

O fornecimento de ar expiratório que modula a laringe é regido pelo controle da 

subida do diafragma.  

O aparelho fonatório do homem se apresenta como um conjunto instrumental onde 

o diafragma é o fole, a laringe é a palheta e o conjunto bucal forma as chaves. 

Seja qual for o comando cortical da palavra, a emissão de sons é produzida 

unicamente pela faringe. 

O som modifica-se na faringe, na boca e no nariz; assume a característica da voz. 

Enquanto a boca assegura a articulação. 

 

Na biomecânica do diafragma observamos que ele desempenha um papel de 

esfíncter entre o esôfago e o estômago. (ver página 55) 

No esôfago o encaminhamento do bolo alimentar é assegurado pela ação das fibras 

musculares próprias do esôfago e pelo diafragma (movimento rítmico das fáscias). 

Durante as contrações-relaxamentos vigorosos (tosse, espirro) as fibras do 

diafragma fecham o esôfago e evitam o refluxo do bolo alimentar, pois nem a válvula de 

Gubaroff, nem o espessamento das fibras anelares do esôfago nesse nível constituem um 

verdadeiro esfíncter. 

 

Por sua influência no peristaltismo ele também tem ação evidente na defecação. O 

bloqueio do diafragma em inspiração atua sobre o estômago tornando sua curvatura maior 

e mais convexa. A zona de estrangulamento do ângulo de His (ver página 55) na sua 

porção próxima ao esôfago, será rebaixada ornando difícil às fibras oblíquas a tarefa 

evacuadora. Isso tornará a digestão lenta por dificuldade de esvaziamento. A aerogastria e 
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aerocolia são em parte consecutivas ao problemas de estase circulatória abdominal própria 

ao bloqueio diafragmático. Os inchaços abdominais podem então ocorrer para frente e/ou 

para ima. A ponta do coração se encontra em relação ao diafragma através do pericárdio, 

tendo portanto toda forma de aerofagia uma influência sobre o ritmo cardíaco. 

 

Segundo H. Jarricot (citado por Souchard), esta condição é uma porta aberta ao 

freno-espasmo, parte integrante do quadro de angústia ligado ao diafragma. 

 

Não é possível imaginarmos resolver a questão da condição de angústia de um 

paciente apenas por psicoterapia. É fundamental podermos agir na mudança das condições 

corporais que impedem a pulsação, os movimentos rítmicos autônomos, desfazendo assim 

a memória muscular que é o registro corporal da defesa e contra o qual não é possível agir 

por conta própria, pois o organismo mantém a memória de sua experiência traumática ao 

nível da célula, dos músculos, do registro autônomo de defesa, e não só dos afetos 

simbolizados. Um mecanismo de defesa é proporcional à agressão recebida somente 

quando se instala, a partir daí ele é um registro que permanece, a não ser que se possa 

desfazê-lo como um todo. Se pudermos demonstrar para o indivíduo o mecanismo de seus 

problemas, uma “psicoterapia” permite “controlar” sua ansiedade, mas a angústia física 

permanecerá (diz Souchard). 

 

Aí está a importância da memória de prazer ou de angústia. O prazer é uma 

memória, um registro afetivo e celular que leva ao desejo de prazer. A angústia e o 

desprazer são registros que causam o medo do prazer e conduzem a mais desprazer e mais 

angústia. 

Não é possível imaginar que uma educação através do medo e da repressão possa 

gerar seres humanos de ter prazer e de viver em harmonia. Só o prazer gera prazer. O medo 

gera medo, ódio, culpa e violência. Isso são as doenças da “vida” que estão intimamente 

associadas às doenças da “sobrevivência”, pois vida e sobrevida são o par dinâmico da 

condição humana. O diafragma está na confluência das duas condições. Ele é 

sobrevivência e vida, daí estar ele implicado nas patologias do desejo e da necessidade, isto 

é na frustração do campo do “Si” e na castração do “Ser”. 

 



95 

 

O espasmo frênico desempenha um papel fundamental na ansiedade. A ansiedade é 

a condição do chamado “5º Nível” (níveis de ancoragem do caráter segundo Reich), o nível 

diafragmático, em bloqueio. Na ansiedade a excitação biológica não vai até a pélvis. O 

diafragma em bloqueio inspiratório mantém a excitação nos níveis superiores e ao invés de 

ela ser “prazerosa” ela é “agitada”. A ansiedade é angústia controlada. 

 

Anatômica e fisiologicamente o diafragma e o pescoço tem também uma enorme 

relação (ver cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica) uma vez que todo bloqueio da 

respiração espontânea (diafragma) vai ser compensado pela respiração nucal e escalenos 

do pescoço-respiração voluntária (com esforço). Respiração narcísica. 

 

Através dos músculos pélvicos e do períneo (conjunto muscular que forma um 

outro “diafragma”) são a ponta da cadeia. 

 

O diafragma, por tua sua inserção desde o crânio até a pélvis, através da cadeia 

cérvico-tráco-abdômino-pélvica, tem também um papel essencial na expulsão do parto. 

 

 

Segundo Souchard “o períneo compreende três planos”: 

Plano profundo - constituído pelos músculos piriforme e obturador interno 

    (destinados ao fêmur) e, com a condição propriamente de  

    assoalho pélvico, os músculos coccígeo e elevador do ânus. 

 

Plano médio  - formado pelo esfíncter externo da uretra e pelo transverso 

    profundo do períneo. 

 

Plano superficial - formado pelo isquiocavernoso, esfíncter externo do anus, 

    bulboesponjoso e transverso superficial do períneo. 

 

Até aí o períneo é igual no homem e na mulher. A diferença está na independência 

na mulher entre os órgãos genitais e urinários, pela ausência de próstata e pelo 

desdobramento do bulbo. 
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Podemos resumir as informações sobre o tecido conjuntivo em dois grupos de 

função: 

 

Grupo 1 - tecido frouxo, também chamado FASCIAS, cujas células são 

metabolicamente inativas, sendo contudo esse tecido a sede de grande atividade celular, 

que ultrapassa o campo banal da simples proteção, por ser constituído de espaços lacunares 

onde a circulação dos fluidos é de fundamental importância. 

Grupo 2 – tecido conjuntivo de envolvimento, manutenção, sustentação e 

transmissão. Neste caso a quantidade de linfa intersticial circulante reduz-se e os feixes 

colaginosos densificam-se. Ao contrário do anterior, tem pouca atividade metabólica, é um 

tecido mecânico. 

 

A tonicidade, quarta e última fisiologia (quase esquecida após tanta digressão), é a 

mais complexa e difícil de analisar. Toda fisiologia dos músculos tônicos é inconsciente e 

escapa a todo comando voluntário. 

Podemos distinguir várias formas de tônus: 

- tônus de manutenção (atividade permanente do sistema vestibular); 

- tônus antigravitacional: é o que melhor se conhece, é o tônus que poderíamos 

chamar de proprioceptivo. É a ele que devemos a manutenção de posição, as reações 

inconscientes de equilíbrio, adaptação às mudanças de posição etc. 

- tônus direcional: de um fisiologia neurológica muito diversa. Podemos chamá-lo 

de tônus exteroceptivo. Sua origem é o estímulo exterior. Antes do gesto específico que 

este estímulo reclama, tal função tônica passa por três estados: imobilização atenta, 

orientação da cabeça, orientação posterior do corpo, e posicionamento dos órgãos 

sensoriais e dos segmentos móveis. 

 

Falar de músculos é falar de fáscia. O músculo é parte integrante da fáscia. É o 

elemento motor do esqueleto fibroso. Falando sobre a continuidade das FASCIAS que 

ligam mecanicamente o conjunto dos elementos da locomoção, chegamos à conclusão de 

que fisiologicamente, devemos considerar dois esqueletos: 

 

- um esqueleto ósseo, elemento passivo da locomoção, que tem articulações à sua 

disposição; 
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- um esqueleto fibroso, elemento ativo que engloba os músculos. 

 

Assim como o esqueleto ósseo tem, na coluna vertebral o seu pilar, é a cadeia 

cérvico-tóraco-abdômino-pélvica o pilar do esqueleto fibroso. 

Os dois pilares têm funções paralelas e complementares. Também ambos devem 

crescer em comprimento e seu crescimento deve ser sincronizado. Mas enquanto o 

crescimento ósseo é fisiológico, o crescimento fibroso é mecânico, e essa defasagem causa 

muitas dificuldades. 

 

Essa cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica está solidamente implantada desde o 

crânio até os ilíacos. Seu centro é o diafragma e, sabendo que não há ação muscular única 

ou isolada, o conhecimento dessa cadeia fundamental do sistema fascial modifica 

profundamente a visão da fisiologia mecânica do diafragma. 

 

CADEIA CÉRVICO-TÓRACO-ABDÔMINO-PÉLVICA 

 

Começa pela base do crânio. 

Aponeurose profunda ou pré-vertebral, pelas Aponeuroses intra e perifaringeanas, 

que se transformam mais abaixo em bainhas vascular e visceral e pela aponeurose média. 

Todas ligadas à base do crânio. 

 

Na caixa torácica, a aponeurose pré-vertebral prossegue pelo reforço posterior da 

fáscia endocárdica. 

A bainha visceral transforma-se em bainha do esôfago ou fáscia periesofagiana, que 

prossegue até o diafragma, recolhendo lateralmente os ligamentos do pulmão. 

As bainhas vasculares reforçam-se por expansões do pericárdio que envolvem os 

grandes vasos. 

O folheto profundo da aponeurose média e uma expansão da bainha visceral 

transformam-se em aponeurose cérvico-pericárdica. 

O folheto superficial continua-se pelo ligamento esterno-percárdico superior. 

No saco fibroso pericárdico segue-se a maior parte dessas formações fibrosas. 

Os ligamentos vértebro pericárdicos unem-se à lâmina fibrosa posterior da fáscia 

endocárdica e são originados da aponeurose cervical profunda. 
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O ligamento esterno-pericárdico superior se origina da aponeurose cervical média. 

O ligamento esterno pericárdico inferior liga-se à base do esterno. 

Os ligamentos freno-pericárdicos fazem a junção de toda a cadeia superior com o 

“centro frênico”  

 

Por todo esse conjunto aponeurótico, fascial e ligamentar, o diafragma encontra-se 

de certa forma suspenso na base do crânio e na coluna cérvico-dorsal até a vértebra D4. 

Sabemos que a aponeurose cervical pré-vertebral, que se transforma no 

espessamento posterior da fáscia endocárdica, está colada à coluna anterior  até D3/D4. 

Mais abaixo ela se separa e liga-se às vértebras somente através de finos tratos 

fibrosos. 

Da mesma forma a bainha visceral, que se transforma em fáscia periesofagiana, tem 

a mesma direção colada à coluna anterior até D4 quando, em seguida, se separa. 

 

Sob o diafragma e unida a ele, a cadeia fibrosa prossegue. 

Os pilares do diafragma tem uma parte (ver pág. 58/70) fibrosa e volumosa que os 

fixa à coluna lombar. 

Suas inserções sobre as vértebras, junto às do psoas, junto às da aponeurose 

posterior do transverso, junto à “fascia transversalis”e seus reforços posteriores, - 

ligamentos lombocostais de Henlé e suas arcadas – dão uma sólida implantação às fáscias 

ilíacas que descem até os membros inferiores. 

Nesse nível não temos mais uma cadeia fascial anterior, mas duas cadeias laterais 

que prosseguem até os pés. 

Muitos autores comparam o corpo humano a uma marionete, cujas fáscias seriam 

os fios que a animam  Nada lembra melhor tal imagem do que a cadeia “cérvico-tóraco-

abdômino-pélvica”. Ela é o pilar central de suspensão ao qual se ligam os quatro membros. 

O conhecimento dela modifica profundamente a visão da fisiologia do diafragma. 

 

É totalmente insatisfatória a explicação clássica do funcionamento e da fisiologia 

do diafragma no conjunto da fisiologia respiratória. 

 

“A verdadeira fisiologia é a fixação do centro diafragmático entre as duas porções 

da cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica”. 
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Na inspiração, para dar um ponto fixo aos movimentos das articulações costo-

vertebrais, toda a coluna erige-se e todas as curvas corrigem-se. 

 

O diafragma é um tabique musculoaponeurótico que separa as duas cavidades 

torácica e abdominal. Mecanicamente, podemos dividi-lo em duas zonas anatômicas: 

centro tendíneo e a parte muscular. O centro tendíneo é um conjunto de lâminas tendinosas 

(ver págs. 58/70) que, em forma de trevo, ocupa o centro do diafragma. É formado por 

faixas que, à primeira vista, parecem ir em todos os sentidos, mas que se entrecruzam 

prolongando os feixes musculares dos músculos digástricos da porção muscular (do 

diafragma). São na realidade seus tendões centrais. Para a nossa (Bienfait) concepção 

mecânica do diafragma, a disposição “trifoliada” é muito importante. O folíolo anterior é 

sobretudo central. Ele recebe as inserções fibrosas sólidas. O folíolo lateral direito maior 

cobre o fígado, o folíolo lateral esquerdo cobre o estômago. 

 

Sendo o plexo solar o eixo das funções vegetativas, onde o sistema neuro 

vegetativo que coordena a antítese vital do jogo entre o parassimpático e o simpático, 

encontra o referencial muscular, tendinoso, ligado a todos os órgãos (estômago, coração, 

pulmão, rins, fígado, duodeno e baço) além das glândulas fundamentais “suprarenais”, 

“pâncreas”, “vesícula biliar”, ele jamais estaria completamente bloqueado pois isto seria a 

condição mortal no indivíduo. 

 

Do ponto de vista da anatomia funcional, ou seja, da biomecânica, vou-me utilizar 

da concepção de Bienfait que, junto a P. E. Souchard são os que podem falar da rede 

integrada do comportamento ou funcionamento neuro-muscular em sua indissociável 

relação com a circulação dos fluidos do corpo (e no corpo). Fala Bienfait: 

 

“Na fisiologia muscular, não há ação muscular isolada, só há sinergias.” 

 

Todos os nossos gestos são sinergias! 

Um músculo controla o parâmetro secundário do outro. 

Isso é o que faz a harmonia dos movimentos no espaço. 
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Ao lado do sistema motor, encontra-se um sistema regulador que frena, limita, 

controla, orienta, em uma só palavra: harmoniza – o movimento. Esse sistema é a sinergia 

muscular. 

Existem sinergias dinâmicas e sinergias tônicas. 

Dois músculos são sinérgicos quando, de função inicialmente diferente, aliam-se 

para um objetivo comum. 

Desde 1973, com os trabalhos de Burke, estão diferenciadas nitidamente três tipos 

de fibras musculares: 

 

- fibras “F.F.” (fast fatigable) ou “F.G.” (fast glycolytic) que são fibras pálidas de 

contração rápida, de tensão tetânica de valor elevado, de velocidade de condução rápida, 

com sistema glicolítico desenvolvido, contendo poucas mitocôndriase sendo de alta 

atividade fásica. As unidades fásicas são encarregadas da dinâmica do movimento. Devem 

responder rapidamente às excitações por encurtamentos que movem os segmentos do 

corpo. 

 

- fibras “S” (slow) ou “S.O.” (slow oxidative) que são fibras vermelhas de 

contração lenta, de sistema glicolítico pouco desenvolvido mas contendo muitas 

mitocôndrias. Apresentam grande resistência à fadiga. São as unidades tônicas que só 

devem reagir progressivamente aos estiramentos lentos, aos desequilíbrios e às tensões 

fibrosas progressivas da manutenção estática. 

 

- um terceiro tipo “F.R.” (fast resistant) é muito raro, é um tipo intermediário: 

rápidas como as fibras fásicas é, no entanto, resistente à fadiga, como as tônicas. 

 

As unidades fásicas “consomem” muito e têm um metabolismo elevado, mas sua 

ação é ocasional. 

As unidades tônicas consomem pouco, mas têm atividade praticamente constante. 

Isso explica que os esforços dinâmicos (f. fásicas) possam ser potentes mas de 

rápida duração. Enquanto que os esforços estáticos, muito mais fracos, prolongam-se por 

muito tempo. 
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Mas, deve-se lembrar que um desequilíbrio só é controlado por  uma atividade 

tônica até um certo nível, acima dele, torna-se consciente e solicita uma atividade 

dinâmica. 

 

Quando pensamos em músculos, é comum pensarmos em quatro propriedades dos 

músculos: excitabilidade, contratibilidade, elasticidade, e tonicidade. Mas essa é uma falsa 

visão que desvia os raciocínios. Não há quatro propriedades, mas quatro fisiologias 

diferentes, de diferentes elementos anatômicos, que levam ao movimento. “A 

excitabilidade é nervosa**, a contratilidade é muscular, a elasticidade é conjuntiva, e a 

tonicidade é uma função fisiológica totalmente independente”. 

 

A excitabilidade é a porção nervosa da unidade motora. 

O circuito neuro muscular mais simples é o clássico arco-reflexo**. (Essa é a 

questão da orgonomia. Ameba não tem nervos). A contratilidade é a função da fibra 

muscular. Como todos os tecidos, é formado de células, na forma de fibras, e que são 

separadas por tecido conjuntivo, fundamental no organismo, pois nele circulam uma rede 

de capilares. 

A membrana celular contém três elementos: 

- mitocôndrias (responsável pela oxigenação celular). 

- miofibrilas (que são o elemento contrátil) constituídas basicamente de duas 

proteínas: actina e miosina. 

- retículo sarcoplsmático (rede de pequenos canais entre as miofibrilas). Todos 

esses canais estão em comunicação com o meio externo à célula e desempenham 

importante papel no equilíbrio iônico pela concentração dos íons CA++. 

A elasticidade é função dos tecidos conjuntivos, que tem a função de absorver 

diversas tensões musculares, e também amortecer as variações bruscas de tensão, 

protegendo assim, as inserções sobre os ossos. O tecido conjuntivo é o primeiro tecido de 

sustentação e preenchimento do embrião. A partir desse tecido embrionário derivam-se 

tecidos conjuntivos diferenciados mas com caracteres básicos comuns: células que 

secretam colágeno, presente no tecido intersticial abundante chamado “substância 

fundamental”, presença de outra proteína, elastina, e da linfa intersticial, substância serosa 

presente entre as fibras e as células, de onde os capilares linfáticos retiram os primeiros 

elementos da linfa. 
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Esse tecido conjuntivo tem enorme importância imunológica. Ele é 

verdadeiramente o tecido de junção que preside trocas osmóticas. Embebido da linfa 

intersticial, ele é o campo de ação dos leucócitos. 

Os tecidos conjuntivos diferenciados são: 

- fascia superficialis: forra a pele; 

- mucosas 

- forro das vísceras e entre as vísceras 

- tecido fibroso (sustentação) 

- tecido ligamentar (unem peças ósseas) 

- tecido tendinoso 

- aponeuroses 

- ossos (tecido conjuntivo densificado de relativa elasticidade). 

 

“Nada no corpo é fixo ou imóvel. Um osso vivo é plástico, maleável e 

deformável.” 

“O papel fisiológico da porção – centro tendíneo – do diafragma, é servir de ponto 

de apoio às contrações dos músculos da outra porção – muscular.” 

 

Se as inserções do diafragma sobre o contorno torácico ocorrem sobre ossos 

móveis, a quem ele tem o papel de elevar, isto é, as costelas inferiores, como podemos 

imaginá-las como ponto fixo? 

Por outro lado, sempre recusamos a visão de pressões mecânicas e na compressão 

de vísceras abdominais frágeis. 

 

O mecanismo diafragmático é outro. 

Com a cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica demonstramos que o diafragma está 

suspenso na base do crânio através de seu centro fibroso, isso pela parte superior dessa 

cadeia. 

Da mesma forma demonstramos que estava fixo embaixo através da porção 

subdiafragmática. Mantido entre essas duas formações fibrosas, esse centro diafragmático 

não pode subir nem descer. Estudos radiológicos confirmaram que seu movimento de 

baixo para cima não ultrapassava dois centímetros nos movimentos respiratórios. 
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Durante a inspiração, o movimento de ereção da coluna vertebral coloca em tensão 

a porção superior da cadeia fibrosa que “puxa” o centro diafragmático para cima. Ele 

desencadeia por isso mesmo a reação contrátil da porção muscular dos pilares – reflexo 

miotático – que impede essa ascensão. 

O centro tendíneo encontra-se assim solidamente fixado para servir de ponto fixo à 

contração dos músculos digástricos igualmente solicitados pela tensão para cima. 

Somente esta fixação central permite a expansão lateral e o aumento do diâmetro 

torácico transverso. 

 

A situação dos dois folículos laterais esquerdo e direito é muito diferente. 

Toda a cadeia fascial intra-torácica é anterior, nada a puxa para cima. 

Por outro lado o fígado, à direita, através do ligamento falsiforme, e o estômago à 

esquerda através de seu ligamento próprio, estão suspensos sob os folíolos 

correspondentes. Reencontramos aqui o mecanismo descrito classicamente para todo o 

diafragma. 

O folíolo lateral direito, apoiando-se sobre o centro frênico bem fixado, reflete-se 

sobre o fígado para elevar o hemitórax direito; 

O folíolo esquerdo sobre o estômago para elevar o hemitórax esquerdo. 

Levando em conta o freio constituído pela fixação do folíolo anterior, fica claro que 

a compressão das vísceras é muito limitada. Tanto que, como veremos é a elevação lateral 

das costelas que desencadeia a contração dos transversos (reflexo miotático). 

A reflexão dos folíolos laterais só é possível pela sinergia diafragma/transverso. 

(ver págs. 64/70). Essa fisiologia lateral explica a anatomia particular das seis últimas 

costelas, feitas para a abertura lateral do tórax. 

 

A parte muscular do diafragma divide-se em três porções: costal, esternal e 

vertebral. A porção costal é a mais importante. É formada por músculos digástricos que se 

originam de um lado e outro da face interna das seis últimas costelas e das arcadas 

tendinosas que ligam as três últimas. 

 

Seus tendões centrais formam as faixas tendinosas do centro tendíneo. 

Importante notar que elas se imbricam intimamente com as fibras musculares do 

músculo transverso do abdômen. 
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A porção esternal compreende dois feixes curtos distintos um do outro que unem a 

porção posterior do apêndice xifóide à porção média do folíolo anterior. Levando-se em 

conta a sua obliqüidade para cima, entendemos que seu encurtamento contrátil eleva a 

caixa torácica, sendo que esta abre-se lateralmente por causa da disposição mecânica das 

articulações costovertebrais. 

Essa lateralidade é bem marcada anatomicamente pelas digitações musculares 

muito mais longas na parte costal que na esternal. 

Os pilares do diafragma são em  princípio a parte muscular que se une à coluna 

lombar  

Quando olhamos mais de perto percebemos que essa parte muscular é, antes de 

mais nada, tendinosa. 

Vimos que as poucas fibras musculares tônicas são destinadas à tensão ativa da 

cadeia fibrosa central. 

Também vimos que os pilares são o ponto de apoio das fáscias profundas do 

abdômen e dos membros inferiores, isso ao nível do centro de gravidade do corpo, quer 

dizer, a vértebra lombar L3. 

O pilar direito se insere através de um largo tendão sobre a face anterior de L2 e L3 

e sobre os discos de L1/L2, L2/L3, L3/L4 . 

Com freqüência ele se estende (em muitas pessoas) até o corpo de L4. 

O pilar esquerdo insere-se sobre o corpo de L2 e nos discos L1/L2 e L2/L3. 

Com freqüência estende-se até o corpo de L3. 

As fibras mais internas destas lâminas tendinosas se entrecruzam sobre a linha 

média à frente da coluna. “Tal entrecruzamento tem a função de manter a tensão sobre o 

centro diafragmático nas rotações do sistema cruzado anterior” (que não poderei descrever 

nesta monografia por tratar-se de toda uma nova visão da anatomia, o que seria uma outra 

monografia), que é constituído bilateralmente por sucessão de músculos em duas faixas 

musculares em tronco. São eles: rombóide, serrátil anterior, oblíquo externo e o oblíquo 

interno do lado oposto (ver págs. 67/70/71). 

Ocorre o mesmo com as fibras musculares que delimitam, em seu entrecruzamento, 

os orifícios aórtico e esofágico. 

Essas lâminas fibrosas estão assim em relação com a bainha visceral vindo da base 

do crânio, até as inserções do psoas e da fáscia. 
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Elas constituem a ligação entre a porção superior e a inferior da cadeia cérvico-

tóraco-abdômino-pélvica. 

 

O mecanismo abdominal em si, deve ser melhor detalhado em função das fáscias. 

É usual dizer-se que o diafragma apóia-se sobre a massa visceral mantida pela 

contração da cintura abdominal. 

Essa imagem clássica dá uma falsa idéia da fisiologia abdominal. 

Com a musculatura da unidade vertebral, dissemos que a porção tônica da cintura 

abdominal não era constituída unicamente pelos músculos transversos. 

Por outro lado, a contração dinâmica dos oblíquos realiza a expiração ativa. 

Eles não podem ser ao mesmo tempo inspiratórios e expiratórios. 

 

Para esclarecer a mecânica respiratória vamos esquematizar: 

 

Na inspiração: 

- A contração do diafragma eleva as costelas inferiores. Nesse movimento, a fáscia 

que reveste a cavidade abdominal é puxada para cima através da elevação das costelas 

inferiores. Essa solicitação rítmica contínua é a causa de seu espessamento inferior 

(densificação). Essa tensão mecânica reforça de forma notável o papel de contenção dessa 

membrana “que perde em circunferência aquilo que fanha em altura”. 

 

- As fibras musculares diafragmáticas costais estão, ao nível das seis últimas 

costelas, entrelaçadas às do transverso, sendo que ao nível das três últimas, chegam mesmo 

a se confundirem. As contrações das primeiras e a elevação das costelas inferiores 

acarretam a contração das últimas (reflexo miotático). O transverso fecha-se lateralmente, 

diminuindo ainda mais o perímetro abdominal e permitindo, assim, a manutenção da massa 

visceral. 

 

- a elevação das costelas inferiores coloca em tensão igualmente as aponeuroses dos 

oblíquos externo e interno preparando-as para um contração dinâmica eventual em caso de 

uma expiração voluntária. 

 

Nessa mecânica respiratória tudo é lateral. 
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As ações do diaframa sobre as costelas inferiores, a tensão das aponeuroses as 

contrações reflexas do transverso, são laterais. 

Levando em conta que os pulmões, cuja ampliação é o objetivo final dessa 

fisiologia, estão situados lateralmente, de cada lado da cavidade torácica, tudo isso parece 

correto. Tudo isso se enquadra perfeitamente com essa nova visão do mecanismo 

diafragmático (Bienfait). 

 

Com exceção dos músculos eretores,os músculos inspiratórios e os músculos 

expiratórios, só intervém nas respirações forçadas. São funções voluntárias. 

 

Músculos Inspiratórios e Músculos Expiratórios: 

I – Vimos que o tórax está suspenso na coluna cervical alta. É fácil entender que se 

as unidades motoras tônicas controlam essa suspensão, as poucas unidades fásicas-

dinâmicas que aí se encontram podem participar da inspiração. 

A disposição articular posterior das costelas faz com que elas não possam elevar-se 

sem se abrir e esses músculos suspensórios são, em geral, considerados como inspiratórios. 

É, de qualquer forma uma tênue função na qual pouco acreditamos. 

Na realidade devemos distinguir dois sistemas musculares muito diferentes: um 

anterior e outro lateral. 

 

O sistema anterior é aquele que acabamos de evocar – o dos músculos inspiratórios. 

São os escalenos que se inserem sobre as duas primeiras costelas, os intercostais e os 

serráteis posteriores (superior e inferior) que deixamos neste grupo anterior para 

simplificar (ver págs. 67/70/71). Os escalenos, essencialmente tônicos, são apenas 

suspensórios. Por sua tonicidade e, freqüentemente, por sua retração, limitam a descida do 

tórax. Para nós são esses inspiratórios que impedem a inspiração. É contra eles que se 

chocam os músculos expiratórios que pouca ação têm sobre as costelas superiores. Por isso 

diz Souchard que não podemos disputar o ar com os escalenos. 

Os intercostais são apenas reguladores dos espaços intercostais (entre as costelas). 

Os peitorais menores só são inspiratórios através da fixação da escápula (omoplata). 

Podemos afirmar que essa fixação é o próprio mecanismo da inspiração forçada. 
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Os serráteis posteriores, visto sua obliqüidade próxima da horizontal, estão mal 

dispostos mecanicamente para a função respiratória. Apenas tensionam a aponeurose que 

os reúne e sobre a qual escorregam os fusos musculares do serrátil anterior. 

O SISTEMA LATERAL É O VERDADEIRO MECANISMO DAS 

INSPIRAÇÕES FORÇADAS. 

Devemos essa colocação às explicações do Dr. De Sambucy. Tal sistema é 

constituído por dois músculos cujas fibras situam-se no prolongamento uma das outras e 

reúnem-se sobre a borda medial da escápula: o serrátil anterior e o rombóide. O rombóide 

traz a escápula para dentro e fixa-a nesta posição, sobre a qual apóia-se o serrátil anterior 

para abrir lateralmente o gradeado costal. “A sinergia rombóide/serrátil anterior é o 

verdadeiro motor da inspiração voluntária”  

 

II – A expiração forçada (voluntária) utiliza a segunda parte do sistema cruzado 

anterior: a sinergia oblíquo externo/ oblíquo interno que fecha e traz o gradeado costal para 

baixo  

 

Nessa mecânica muscular as coisas devem ser bem entendidas. A contração 

sinérgica inspiratória serrátil anterior/rombóide tem, como ponto de partida, a ereção 

dorsal. Ela se prolonga durante todo o tempo da inspiração, mas acarreta, por tensão, a 

contração sinérgica expiratória oblíquo externo/oblíquo interno. 

Trata-se, aqui, de ações musculares bilaterais. 

 

A ventilação pulmonar é uma função vital. 

É a parte mecânica da respiração. 

A caixa torácica é o continente, os alvéolos pulmonares o conteúdo. Mais o 

continente aumenta, mais o conteúdo dilata sob influência da pressão atmosférica, o que 

vai explicar o mecanismo dos enfisemas, mas não agora. Importante é dizer que o 

diafragma representa 99,99% da mecânica respiratória. É uma função automática rítmica 

que a fisiologia osteopática atribui ao que se chama MOVIMENTO RESPIRATÓRIO 

PRIMÁRIO (sístole e diástole dos hemisférios cerebrais). 
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“Tensionando ritmicamente a cadeia fibrosa anterior, o movimento rítmico craniano 

desencadeia a contração dos músculos digástricos da porção muscular do diafragma – 

reflexo miotático -” 

 

O Movimento rítmico craniano é não só o motor do movimento respiratório, mas é 

também o motor do assim chamado “Movimento Respiratório Primário” – mecaniso 

central que precede as manifestações da vida, visto ser perceptível por volta do quinto mês 

de vida fetal, e prolongando-se ainda 24 horas após a morte. 

 

O centro mecânico dos movimentos do crânio e das fáscias são as membranas de 

tensão recíproca, que, feitas de tecido fibroso não elástico, são levadas pelos movimentos 

rítmicos das contrações dos hemisférios cerebrais ou seja, o Movimento Respiratório 

Primário. 

 

Compreender o princípio rítmico da vida é compreender a unidade organísmica 

como um todo, organizado dentro ou junto a outro todo maior que o engloba e constitui. O 

ser humano é um organismo que integra em si diferentes níveis de densidade da energia 

cósmica que tudo permeia. O éter. O corpo energético base, do qual tudo deriva e para 

onde tudo flui. 

 

Ossos, músculos, fáscias, membranas, tendões, líquidos, fluidos diferenciados de 

um mesmo fluido base, enzimas, sangue, linfa. E memórias. E fótons. 

Plasma e Vazios. 

Diferentes freqüências que não se perturbam, o ser humano é um organismo em que 

o princípio vibratório do universo adquire consciência de si. 

 

Para melhor compreender a unidade funcional do organismo humano ao nível dos 

fenômenos de sua anatomia biomecânica, é necessário aprofundar o conhecimento das 

fáscias. 

“O movimento rítmico das fáscias é o agente mecânico da circulação dos fluidos!” 

 

Quando temos uma compreensão clara do tecido conjuntivo, da continuidade das 

fáscias e de sua globalidade, temos uma visão melhor de o quanto a menor anomalia do 



109 

 

esqueleto pode repercutir sobre essa circulação dos fluidos. Aqui não há bomba cardíaca, 

não há “vis a tergo”, não há válvulas vasculares. É o movimento rítmico das fáscias o 

agente da circulação dos fluidos. 

O tecido conjuntivo, seja qual for, não inclui nenhuma fibra contrátil; é, portanto, 

evidente que, para os antigos, o músculo estava incluído como fáscia. 

O estudo das fáscias nos orienta ao conhecimento das cinco grandes cadeias: 

Fascia Superficialis: verdadeiro laboratório. 

Peritônio: membrana fibrocerosa que liga as vísceras. 

Aponeurose Superficial: é o esqueleto fibroso. 

Cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica: eixo pilar do esqueleto fibroso. 

Cadeia de membranas de tensão recíproca: centro mecânico dos movimentos do 

crânio e do movimento das fáscias. 

 

 

 

 

 

AS CINCO CADEIAS: 

 

Fascia Superficialis – Ela é antes de tudo a membrana nutridora da camada epitélio 

da pele. É um tecido conjuntivo frouxo, cuja função metabólica é considerável. Trata-se de 

um verdadeiro laboratório – o ponto de partida dos capilares linfáticos. É devido à sua 

lesão que atribuímos tanta gravidade às queimaduras externas. Ocupa um papel 

fundamental na circulação dos fluidos. 

Peritônio – Tem dupla função conjuntiva. É tecido de proteção e sustentação. É, na 

realidade, uma grande membrana fibroserosa, que liga todas as vísceras, permitindo o 

escorregamento de umas sobre as outras, mantendo-as em suas relações através de estreitas 

ligações. Consiste de um saco hermético no qual se desenvolveram as vísceras, que, aos 

poucos, foram sendo cobertas pelo folheto visceral. 

Como todas as membranas de envoltório seroso, um peritônio parietal forra a 

parede interna das cavidades abdominal e pélvica. Está revestido de uma fáscia frouxa 

(fáscia própria, “laboratório” como a fascia superficialis). 
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Um peritônio visceral é a serosa que recobre todos os órgãos. Suas pregas formam 

os meios de ligação e assumem diferentes nomes segundo sua situação anatômica: 

- mesos: unem os segmentos do tubo digestivo à parede abdominal. 

- ligamentos: unem os demais órgãos à parede abdominal. 

- epíplos: unem as vísceras entre si. 

 

Aponeurose Superficial – É o esqueleto fibroso do qual já falamos. Estendida sobre 

o esqueleto ósseo, dá ao corpo sua morfologia. A pele seria um envelope flexível que a 

recobriria. De espessura variável, desdobra-se várias vezes para envolver os músculos 

superficiais. De superficial ela só tem o nome. Ela é todas as aponeuroses, como um 

envelope único duplicado diversas vezes, sempre solidário a si próprio e às suas expansões. 

“As aponeuroses são para nós o agente mecânico da coordenação motora”. 

“São as Aponeuroses que transmitem aos músculos as tensões que provocam suas 

contrações”. 

Na coordenação dos movimentos, é o esqueleto aponeurótico a rede de comandos, à 

distância, dos impulsos motores. A contração de um músculo leva à de um outro, por 

reflexo de tensão, e assim por diante. Assim se explicam os automatismos, por exemplo. 

Ela nasce em cima, na periferia do crânio, partindo também da coluna, onde se 

insere sobre todas as apófises espinhosas. 

Fixa-se também à face anterior da fúrcula esternal e do manúbrio, confundindo-se 

com o periósteo quando insere-se na face anterior do esterno. Embaixo, liga-se solidamente 

à massa fibrosa pubiana, constituindo a linha alba. 

 

Na frente fixa-se na borda anterior da face superior da clavícula e, de grande 

importância para os movimentos da cabeça, ao osso hióide.  

Atrás fixa-se à espinha da omoplata.  

Embaixo insere-se na crista ilíaca.  

Na frente adere ainda à arcada femural, que forma, em parte, com suas fibras 

profundas. 

Nos membros, as inserções ósseas da aponeurose superficial são típicas de seu 

papel na coordenação motora.  
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Adere a todos os ossos mas de forma frouxa, à distância, através de tabiques 

intermusculares enviados por sua face profunda. É como um sistema de rédeas de 

comando, que permite uma grande flexibilidade na ação das trações. 

 

Podemos dizer que a aponeurose superficial se encontra estendida sobre o esqueleto 

ósseo, como a lona de uma barraca sobre seus mastros.  

Alguns estão fixos: coluna, púbis, esterno, por exemplo.  

Outros estão móveis e diretores do movimento: clavícula, tíbia, fíbula.  

Outros estão sobre ossos sesamóides: omoplata, patela, sacro. 

Visto sob esse ponto de vista, é fácil admitir que nesse sistema tudo está ligado; que 

o menor deslocamento de uma peça repercute no conjunto. 

 

Cadeia cérvico-tóraco-abdômino-pélvica: a verdadeira anatomia e fisiologia do 

diafragma, coluna do esqueleto fibroso, tal como a coluna vertebral o é do esqueleto ósseo. 

Já totalmente descrita anteriormente. 

 

Cadeia das Membranas de Tensão Recíproca: assim chamamos o conjunto das 

membranas que protegem e encerram entre septos o eixo cérebro-espinhal. 

Mecanicamente, a mais importante é a dura-máter, envelope fibroso de proteção que 

envolve o conjunto. Trata-se de um verdadeiro saco fibroso, aderente à caixa craniana, 

separando-se do periósteo interno em seu trajeto espinhal. Devemos saber que os ossos do 

crânio, com exceção do occipital (ver pág. 76/83), do esfenóide, e do etmóide, são ossos 

membranosos e não possuem periósteo. 

A dura-máter emite, a nível do crânio, não da coluna, septos fibrosos que (tal como 

a aponeurose superficial) separam partes do encéfalo: dois são sagitais – a foice do 

cerebelo e a foice do cérebro. Um é horizontal – a tenda do cerebelo. Duas outras pequenas 

membranas: as “tendas” da hipófise e do bulbo olfativo são secundárias e recobrem esses 

órgãos. 

Todas essas membranas implantam-se em pontos precisos da caixa craniana. 

Feitas de tecido fibroso não elástico, é fácil entender que sejam levadas aos 

movimentos rítmicos das contrações e descontrações dos hemisférios cerebrais (MRP). 

A porção raquidiana é um cilindro fibroso que envolve a medula. Acima adere aos 

contornos do forame occipital e à parede interna das duas primeiras vértebras cervicais. 
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Abaixo adere em fundo de saco à 2ª sacna, prolongando-se pelo filium terminal. 

Em todos os outros pontos é independente da coluna e dela separada pelo canal 

epidural. Mas é suficiente que ligando-se diretamente ao occipital e ao sacro, ela faz com 

que o sacro se uma a todos os movimentos do crânio e seja atingido por todas as más 

posições do occipital. 

As membranas de tensão recíproca são o centro (e não o agente) mecânico dos 

movimentos do crânio e do movimento das fáscias. (fig. Pg.82) 

(fig. Pg. 83) 

 

Em sua forma primária – “ondas giratórias” – a energia orgônica é livre de massa. 

Quando essas ondas giratórias se superpõem dá-se a transição do estágio de não-matéria 

para o de matéria. Essas ondas giratórias deslocam-se no espaço num movimento em 

espiral, vão-se densificando até formarem uma membrana em torno com um quantum de 

energia em seu interior. São os “BIONS” que têm duas propriedades: movimento e 

metabolismo, base das funções de “consciência, percepção e sensação” dos organismos 

vivos. Esta consciência primária não é mais do que o “dar-se conta” da dança pulsátil do 

quantum confinado na membrana. 

 

Essa consciência protoplasmática é muito anterior à formação de órgãos sensoriais 

ou à formação do cérebro, existe mesmo na forma primitiva dos lacto-bacilos por exemplo 

(experiência em colônias de lactobacilos feita por C. Baxter). 

 

Toda criatura vivente, o homem inclusive, se alimenta da energia orgônica do 

Cosmos. 

 

Qualquer bloqueio, seja ele mais ou menos intenso, se passa nos diferentes níveis 

de condensação de energia que nosso organismo é, impedindo ou dificultando, o 

movimento  da função vital (expansão-contração), seja esse movimento o de prazer ou dos 

afetos, o das fáscias, o da circulação dos fluidos, os movimentos rítmicos integrados dos 

hemisférios cerebrais, o movimento rítmico respiratório e dos demais ritmos de nosso 

corpo. 
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“Fundamentalmente  emocionar-se não é mais que sentir o movimento plasmático. 

A mobilização das correntes e emoções plasmáticas no organismo é idêntica à mobilização 

da energia orgone.” 

 

Assim, se ao nível das condições dos tecidos, a estase (inibição da expansão 

vegetativa e bloqueio da atividade e motilidade dos órgãos vegetativos centrais pode se 

converter numa ameaça à célula viva, comprometendo sua pulsação plasmática e 

originando biopatias diversas, no nível da condição dos afetos, a presença deste bloqueio 

se converte em ÓDIO, IRA, MAGOA. 

 

“A existência da couraça não impede o organismo encouraçado de amar ou de 

sentir medo. Suas manifestações vitais provém de todas as camadas profundas do 

organismo.” 

 

Traduzindo: nem só de músculos se vive 

 

Mas como falar de tecidos, membranas e fluidos associados à emoções, sensações e 

percepções, sem falar da condição inconsciente do sistema nervoso autônomo? Não é 

afinal a respiração espontânea, não voluntária, uma expressão do funcionamento do 

Sistema Nervoso Autônomo? 

A mobilidade da condição nervosa neuro-vegetativa, essa auto-regulação nervosa é 

sutil mas é também movimento, é também atingida pelo encouraçamento. 

A capacidade de auto-regulação é saúde, implica em movimento, implica na 

condição de pulsação de todos os níveis do organismo. 

 

Todos os impulsos biológicos e sensações biológicas do organismo podem ser 

reduzidos à antítese contração-expansão. Estão presentes em todo  organismo vivo bem 

antes do desenvolvimento de um sistema nervoso organizado. Diz Reich: 

 

“O processo da vida, particularmente o da respiração, como uma condição da 

oscilação contínua, na qual o organismo se alterna entre a expansão parassimpática 

(exalação) e a contração simpática (inalação), quando perturbado numa ou noutra direção, 

acarreta uma perturbação do equilíbrio biológico geral.” 
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“Os geradores da energia biofísica se encontram na região abdominal – a chamada 

sede das emoções – e são os grandes centros do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), 

essencialmente, o plexo solar, o plexo hipogástrico e o plexo lombosacro”.  

 A tensão do diafragma em bloqueio tem a função de encerrar o plexo solar, 

que junto com a tensão abdominal e a contração do assoalho pélvico fazem a manutenção 

da inibição vegetativa característica de todos os bloqueios neuroticos. 

 

“De fato é só no processo de unificação do interrompido ritmo orgânico do corpo 

todo que se desmascaram todas ações e inibições musculares que haviam anteriormente 

obstruído a função sexual (reflexo orgástico) e a motilidade vegetativa da vida de um 

paciente”. 

A inspiração profunda (voluntária) provoca uma obstrução da atividade biológica 

dos centros vegetativos, resultando em uma irritabilidade reflexa aumentada.  

A expiração repetida reduz a estase e, com isso, a irritabilidade angustiosa. Assim o 

bloqueio da expiração profunda cria uma contradição: ao mesmo tempo que ele abafa as 

excitações de prazer, ele cria um aumento da suscetibilidade à angústia e uma irritabilidade 

reflexa aumentada.  

A expiração repetida reduz a estase e, com isso, a irritabilidade angustiosa.  

Assim o bloqueio da expiração profunda cria uma contradição: ao mesmo tempo 

que ele abafa as excitações de prazer, ele cria um aumento da suscetibilidade à angústia e 

uma irritabilidade reflexa. 

 

Para compreender melhor a importância desta afirmação de Reich (1979, p. 281) 

necessário se faz esclarecer a fórmula do orgasmo, também chamada Função T-C (tensão-

carga): 

 

Tensão – Carga – Descarga – Relaxação 

 

Penso que a melhor maneira de traduzir essa fórmula é explicando o processo de 

divisão celular que, determinado pela Função T-C, é um processo orgástico. 

 

“Depois que o óvulo foi fertilizado, e absorveu a energia da célula espermática, ele 

se torna tenso. Absorve um fluido. Sua membrana fica esticada. 
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A Pressão interna e Tensão da superfície estão iguais. 

O aumento da célula ovular se deve à ativa absorção de fluido. 

O núcleo da célula começa a produzir energia e a irradiar. 

Essa expansão  extrema da célula – tensão mecânica – é acompanhado por uma 

carga elétrica. 

A tensão interior sobe, e a constrição da membrana aumenta, se a célula ovular 

pudesse falar, exprimiria angústia. Há apenas uma possibilidade de resolver essa tensão 

interior, além do rompimento: a divisão, com a superfície esticada, em duas células com o 

mesmo conteúdo de volume envolvido por uma membrana muito maior e menos esticada.” 

 

Diz Reich:  “A Angústia é o equivalente negativo da angústia.” 

  “A Angústia é, em termos de energia, o equivalente à excitação 

sexual”. 

 

O corpo é memória – GENOMA – mas é, também, FENOMA, memória do 

desfrute da sensação e do afeto atuais. Registro do nível de impressionabilidade – de carga 

– da membrana da célula. 

 

Tensão-Carga. 

O erotismo resulta no corpo de um  investimento de carga na superfície, ativando 

um sentido geral de expansão em direção aos limites, suportando a excitabilidade. 
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MONTAIGNE, ENSAIO III capitulo sobre  experiência; capturado em set. 2011. 

http://www.bribes.org/trismegiste/es3ch13.htm   

 

NANCY, Jean Luc Uma conversa com Chantal Pontbriand. Capturado em janeiro 2012. 

http://www.eba.ufrj.br/ppgartesvisuais/lib/exe/fetch.php?media=revista:e08:jeanlucnancy.pdf 
 

NARANJO, Claudio. 3° Congresso Internacional Las Puertas de La Luz Escuela de 

Misterios: http://www.youtube.com/watch?v=fFr5P45VUPM&feature=share 

 
 

NASCIMENTO, Roberto Duarte Santana."A teoria dos signos na filosofia de Gilles Deleuze 

focos de elaboração semiótica em 'Proust e os Signos', 'Lógica do Sentido' e 'O Anti-

Édipo'" dissertação de mestrado Univ. Est. de Campinas 2007. Capturado em agosto 2011. 

http://www.nupet.com.br/virtual/AteoriadossignosnafilosofiadeGillesDeleuze.pdf 

    

Rancière, Jacques. Capturado em 

http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/a_revolucao_estetica_jacques_ranciere.pdf 

                         

ROLNIK, Suely. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark, 

http://caosmose.net/suelyrolnik/textos.htm, capturado em 2010 

 

SLOTERDIJK.   Sphères capturado em setembro de 2011.  

http://multitudes.samizdat.net/Etre-ne-de-l-ecume-Spheres-III 

 

TAKI, Ichiro. Réflexion bergsonnienne sur la notion d’intuition dans « La Vie et l’oeuvre 

de Ravaisson ». 

http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss22-lacoue-labarthe.pdf
http://www.caosmose.net/pierrelevy/plissefractal.html
http://pt.scribd.com/doc/73700630/Plisse-Fractal-Pierre-Levy
http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=853#top
http://www.youtube.com/watch?v=i7Ys151xqhg
http://www.bribes.org/trismegiste/es3ch13.htm
http://www.eba.ufrj.br/ppgartesvisuais/lib/exe/fetch.php?media=revista:e08:jeanlucnancy.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fFr5P45VUPM&feature=share
http://www.nupet.com.br/virtual/AteoriadossignosnafilosofiadeGillesDeleuze.pdf
http://revolucoes.org.br/v1/sites/default/files/a_revolucao_estetica_jacques_ranciere.pdf
http://caosmose.net/suelyrolnik/textos.htm
http://multitudes.samizdat.net/Etre-ne-de-l-ecume-Spheres-III
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http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/3151/1/KJ452100099.pdf 

 

ZOURABICIVILI, F. O VOCABULÁRIO DE DELEUZE, capturado em nov. 2011 

http://www.ufrgs.br/corpoarteclinica/obra/voca.prn.pdf,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/3151/1/KJ452100099.pdf
http://www.ufrgs.br/corpoarteclinica/obra/voca.prn.pdf


124 

 

IMAGENS PESQUISA WEB 

 

POROSIDADE IMAGEM capturado em  2012-02-21 

http://blogs.pop.com.br/tecnologia/quase-mais-leve-que-o-ar/ 

 

 

KLEE, Paul VERSUNKENHEIT – 1919  (auto-retrato) capturado em outubro 2011. 

NORTON SIMON   

http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.php?name=Klee%2C+Paul&resultnum=3 

 

 

______  COMPOSICION COSMICA 

http://www.allpaintings.org/d/136984-1/Paul+Klee+-+Composici_n+c_smica.jpg 

 

______ LUGAR AFETADO 

http://www.allpaintings.org/d/137305-1/Paul+Klee+-+Lugar+afectado.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.pop.com.br/tecnologia/quase-mais-leve-que-o-ar/
http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.php?name=Klee%2C+Paul&resultnum=3
http://www.allpaintings.org/d/136984-1/Paul+Klee+-+Composici_n+c_smica.jpg
http://www.allpaintings.org/d/137305-1/Paul+Klee+-+Lugar+afectado.jpg
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NOTAS E REFERÊNCIAS 

 

                                                 

 
1
 Luz, Rogério.     Editado por Contra Capa Livraria, Rio de Janeiro: 2004. 

 

 

 
2
 En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il ade brut, de différent : différent 

en particulier de ce que j'ai déjà (à ce moment) écrit de lui. (Ponge, F. 1976, p. 9). 

 

 
3
 - La floraison est un paroxysme. La fructification est déjà sur le chemin de retour. 

  - L' enthousiasme (qui est beau par lui-même) porte ses fruits (qui sont bons ou 

mauvais). 

  - La floraison est un valeur esthétique, la fructification une valeur morale: l'une 

précède l'autre. 

  - Le bon est la conséquence du beau. L'utile (graine) est la conséquence du bon  

 

 
4
 Pacheco, E. M.  Entre clinica e literatura a tradição do imemorável.  Dissertação 

de mestrado defendido na UFF, 2006.  

 

 
5
 Poema de 1914, In Paul Klee. Gedichte. Organizado por Felix Klee, Zurique, 

1960. 

 
6
  Dominique Bertrand: musicoterapeuta     http://www.trouveurdor.com/db.htm 

 

 
7
 La voix de G Deleuze: 

 http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=20 

 

8
 Lorsque les philosophes et les mathématiciens du 17ème lancent ce thème de 

tendre vers une limite - la tension vers une limite - toute cette idée de la tendance au 17ème 

siècle, que vous retrouvez chez Spinoza au niveau d’un concept spinoziste, celui de 

conatus. Chaque chose tend à persévérer dans son être. Chaque chose s’efforce. S’efforcer 

en latin, ça se dit conor, l’effort ou la tendance, le conatus. Voilà que la notion de limite est 

définie en fonction d’un effort, et la puissance c’est la tendance même ou l’effort même en 

tant qu’il tend vers une limite. Tendre vers une limite : c’est çà la puissance. Concrètement 

on vivra comme puissance tout ce qui est saisi sous l’aspect de tendre vers une limite ».  

 

http://www.trouveurdor.com/db.htm
http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=20
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9 « Que la lumière soit spatialisant : ce n’est pas elle qui est dans l’espace, c’est 

elle qui constitue l’espace. C’est une idée qui vient d’Orient ».    

http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=21 

 
10 

   Francis Ponge, Pratiques d’écriture. Paris, Hermann, 1984. 

http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=21
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