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Resumo 

Este trabalho recorre um caminho sobre diferentes maneiras de pensar o corpo, desde um 

pensamento binário e identitario, até introduzir outras possibilidades de reflexionar acerca do 

corporal como produção vincular. O corporal, não se refere a um sujeito, nem a um objeto 

senão ao o que acontece “entre”. Desenvolve-se a diferença entre as vivências corporais 

desde um mundo representacional e de objeto, com o vincular corporal que se produz em 

situação, na multiplicidade de experiências, desde o que sucede entre os que as habitam. Em 

cada situação inaugura-se o vincular corporal. A partir de uma situação clínica, trabalha-se 

sobre “o tremer”, o corpo, os corpos tremendos, produzindo em um espaço compartido e 

como a intervenção terapêutica, proveio das afetações mútuas deste facto. 

   
 

Desenvolvimento 

 

"ninguem, até agora, tem determinado o que pode o 

corpo"  Spinoza (Ética, parte III, proposição II, escolio.) 

 “O corpo pode se tornar falante, pensante, sonhante, 

imaginante. Todo o tempo sente algo. Sente tudo o que é 

corporal. Sente as peles e as pedras, os metais, as 

herbas, as aguas e as chamas. Não para de sentir” (p.15) 

j luc nancy  58  indícios  sobre el corpo 
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  “Tem que tremer, não trememos jamais o suficiente 

quando propomos um discurso, uma filosofía o uma 

política do tremor".  J Derrida  Cómo não tremer 

 

 Estamos acostumados a falar dos corpos adoecidos, dos sintomas corporais, das penúrias 

psicossomáticas, dos corpos sobre- adaptados. O corpo usado e abusado como  suporte 

material do psíquico. O corpo como fonte de prazer  ou desprazer. Investido ou desinvestido. 

Desde o Sofrimiento , desde o goçe. 

O corpo da biología, da psicanálise, da biopolítica. O corpo endividado como  Lazzaratto 

chama àquele que advem do capitalismo atual. O corpo da intimidade e  o da sociedade do  

espetáculo. 
 

"As significações imaginarias que cada época tem construido em relacão aos corpos tem se modificado. Mas 

sempre se falou o  que tem que fazer, onde e cómo tem que estar os corpos. Esses tem obedecido, acatado, mas 

tambén ressistido, transgredido, estabelecido linhas de fuga em relação às prescrições. Essas formas de 

regulação, mesmo que operem desde um discurso universal -“o corpo”- em suas práticas participam, se não 

estivermos advertidos, nas complexas operatórias de discriminação de classes sociais, géneros, grupos etários, 

etnias, sexualidades não legítimas, etc. Nesse sentido nossas profissôes têm sempre uma dimensão ético-

política." A M Fernandez 

 

Tem sido difícil sustentar um   pensamento onde o  corpo não  se defina como uma sustancia 

em si mesma.  O pensamiento do vincular, quer dizer, o que acontece entre aqueles que 

produzem vincularidade  revisa essa nocão de corpo em si mesmo , e interroga essa ideia.  

Desde uma perspectiva vincular poderiamos pensar que   no havería  Um corpo, mas que 

existe experiência do corporal e dos corpos como tais ,que  na sua diferença com outros 

cuerpos se constituem  representacionalmente e destituem como tais em sua apresentação 

com outros. O corporal, é (co)-produção. 

Pensar os corpos desde uma lógica vincular é difícil porque  requer atravessar as áridas 

paissagens do positivismo, dos binarismos, da religião, das relações de poder, e  sobre tudo 

do pensamiento identitário, do Um, do se mesmo, do eu. 

O corporal no refere a um sujeito nem a um objeto ,mas ao que acontece "entre".  

Enquanto o eu remete a um mundo representacional e objetal , o vincular se produz em 

situação, na multiplicidade de experiências, desde o que acontece  entre os que as habitam. 

Em cada situação inaugura-se o vincular  corporal. 
"Os corpos são diferenças (...) Um corpo é uma força diferente de muitas outras. Um homem contra uma árvore, 

um cachorro diante de um lagarto. Uma baleia e um polvo. Uma montanha e um glaciar. Você e eu” .  Nancy  J 

L  . 

 

O corpo , estrangeiro e próprio num mesmo movimento. 

Nunca enxergamos um corpo, mas uma cena, assim como a floresta  não é as àrvores mas 

tudo o que a compõe, a humidade, os verdes, a terra, os animais , o ceu . Essa multiplicidade  

faz floresta. Assim è   o corpo, em tanto habita uma cena com outros, entre outros. 

Pensar no corporal desde os vínculos é  pensar  em ex- posição. A exposição assinala a 

alteridade que atravessa a certidão do corpo e que o torna outro de si mesmo. Constitui uma 

superfície de existência, que num mesmo movimento recobre ao corpo e o expôe a outros 

corpos. O corpo exposto é um corpo que necessariamente hospeda a outros corpos ou os 

rejeita. 
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Vinheta: Um casal: 

 

Ela –Tudo me incomoda, cómo come, cómo mastiga, os barulhos que faz, cómo mexe o nariz 

,e faz o gesto com o rosto monstrando um nariz subindo e descendo. 

Ele- últimamente não  posso me mexer, porque faça o que faça,sobe a pressão dela. 

Rápidamente poderiamos nos referir  ao que diz  cada membro do casal, ele , ela,  para pensar  

a forma em que estão se relacionando. Outra posibilidade é pensar que foram produzindo e 

são produzidos desde a vincularidade, essa corporalidade é construção desde suas afetações. 

Se pensarmos desde a lógica psicanalítica digamos mais clássica, o sujeito , o Eu se 

constituem a partir de um conjunto de vivências precoces, que darão sentido ao mundo 

interno, representacional e objetal.  

O corpo então, seria esse território onde se expresam  sintomas , cujas causas são psíquicas , 

nas quais o pulsional, o sexual são determinantes.  

Mas surgem muitas ideias diferentes, se incluirmos variáveis como o indeterminado, aquilo 

que pode fazer vibrar sem antecedentes, o que expressa o corpo desde o corpo que no requer 

devir palavra. 

 

 Suely Rolnik, enuncia que  "o outro é uma presença viva feita de uma multiplicidade plástica de forças que 

pulsam em nossa textura sensivel, se  tornando assim parte de nos mesmos. Se dissolvem aquí as figuras de 

sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o corpo do mundo. nos permite apreender o mundo em sua 

condição  de  campos de forças que nos afetam e se fazem presentes no corpo sob a forma de sensações. O 

exercicio dessa capacidade está desvinculado da história do sujeito e da linguagem " 

 

O que acontece na relação sexual de um casal é algo que não pertence  nem a um nem ao 

outro, a  nenhum corpo pre-definido.O que acontece entre ambos os constitui e 

simultáneamente os destituí como si mesmos.Os corpos não se sumam; vão devenindo nessa 

produção,essa produção que os faz outros. 

A outridade não é do outro.A outridade se produz no trabalho vincular entre os que vão 

ficando outros, a partir dessa relação e não antes que ela.  

Desde o que acontece entre os corpos, desde o borde que os separa e os une , es que tocamos 

o chamado nosso corpo que não somente vai mudando pela passagem do tempo,  mas  a 

través das diferentes cenas, existências,  nas que participamos. 

 Nancy diz "não temos um corpo,  Somos corpo". 

As vezes olhamos uma foto e não nos reconhecemos, é a estranheza  de algo que vem ao 

nosso encontro, a foto nos "tira"  das representacões. 

Vou trazer uma experiência  levando em conta as ideias que  acabei de expor.. 

Fui convocada para proferir umas conferências e supervisionar um grupo de trabalho, num 

programa de UNICEF  , referido a famílias com crianças pequenas e acompanhamento de 

crianças prematuras. 

Essa equipe atende no hospital central da região, mas também percorre bairros geralmente  

chamados de marginais.  Zonas de extrema  pobreza. 

Numa reunião, uma profissional relata o seguinte episódio, acontecido num espaço que é um 

lixão,onde moram muitas famílias. 

A equipe estava medindo, pesando os bebés. Nessa equipe  todos fazem tudo, no existe uma 

divisão de tarefas s por disciplinas , todos os que estão alí fazem, sem se  identificar demais 

como médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros. 

Estavam  falando com os vizinhos , quando aparece uma solicitação de atenção 

particular:uma mãe chega,muito preocupada porque o filho de 9 anos já tentou suicídio 4 
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vezes. A última vez o acharam com uma corda no pescozo.Uma das profissionais escuta 

atentamente. 

A mãe conta que faz dois meses seu pai,do qual ela estava separada, se suicidou. 

 Em quanto o relato se desenrolava,a profissional pensava onde, como e a quem encaminhar a 

consulta. ¿a um centro de saúde mental? Mas a consulta era nesse momento, o relato da mãe 

continuava e o menino alí estava,olhando ,escutando com atenção.  

Nesse momento acontece algo imprevisível, diz a colega,  -Minhas pernas começaram a 

tremer sem controle.  

Um acontecimento, é sempre imprevisível.  

A colega, psicóloga, continua.  Não sabía o que dizer. Tremia.  Olhei para eles e falei - È 

muito triste o que acontece com vocês.Os abraços, fazem muito bem... 

A mãe,uma encorpada mulher coletora de lixo assim como a criança se olham e 

abraçam.Com uma certa torpeza,como se isso não fosse habitual neles. 

A criança pergunta:Você é doutora de que? 

Ela responde:Me ocupo das coisas do coração. 

Lentamente o tremor vai sumindo. 

Poucos dias depois ,no retorno ao bairro,ela se aproxima da mãe,que conta que foram juntos 

com o filho até o túmulo do pai e que o menino falou com o pai,contando que tinha achado 

uma doutora do coração,que receitou abraços como remédio e que agora ele não ia mais 

procura-lo como quando tratava de se enforcar. 

Se despediram. 

O relato emociona, a terapeuta todos os que estávamos em torno dela ficamos um tempo em 

silencio. 

Derrida, num trabalho que chama  "Como não tremer" diz 
"Parece então que fosse preciso tremer, não escolher tremer, como se fosse por obrigação, mas ceder ante a 

necessidade de desfalecer, da  fragilidade, abandonando toda complacência ou todo sentimento ingênuo ou 

inocente de ter uma firme capacidade, ou o dogmatismo de saber onde se está em pé"  

A terapeuta oscilava entre sentir que não tinha feito  nada, nada do que se supõe que 

acreditava que devia ser feito, a intervenção soava estranha para ela e a emoção do 

acontecido ainda  subsistia . 

A intervenção nasceu das afetações mutuas. afetar, no sentido de produzir perturbação, 

alteração. 

O corporal, esse tremor, deu conta do modo de se afetar. 

 Ficamos uns minutos em silencio. Nada a dizer, nada a interpretar. 

Estamos treinados para formular interpretações. Elas provem de uma compreensão baseada 

em significações. Geralmente quando se interpreta se procuram as causas , as origens do 

conflito, do problema. Essa busca de causas fica ligada à determinação histórica e/ ou 

inconsciente.   

Mas as vezes o que acontece, requer de outra maneira de participar, imposta pelo que está 

ocorrendo, como esse tremor.Se se tratara alí de procurara significações, alguma ilusória 

fonte de causalidade, isso nos afastaria irremediavelmente do que está acontecendo. 

Derrida diz: 
“Tremer faz tremer a autonomia do eu, ....Reconhecer, ....que “tremo”, é admitir que o ego não resiste ao que o 

chacoalha e o ameaça em sua faculdade de dizer legitimamente “Eu”  " 

Não se escolhe tremer , se treme esse tremor não é traduzível, mesmo que procuremos  

imediatamente palavras  para lhe conferir sentido, na tentativa de reduzir o tremor à 

significação. 
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O tremor treme, o corpo faz com o corpo, não digo que fala, no há metáfora, mesmo quando 

logo mais metaforicemos.  Há corpo ,experiência, intensidade em con- tato com outros 

corpos. Há o corporal. 

Se poderia dizer que algo chegou até os “ossos.” 

O tremor se produz na cena na que eles se compõem. O tremor acontece no corpo de um, mas 

é produzido nessa situação  entre eles todos. Quando a psicóloga fala, o faz no  mesmo 

registro. 

 Abraçar,  cingir, diferentes formas  de estar en con- tato com outros. Criar modos de 

existência. 

A produção dessa experiência, implicou sair do caminho conhecido que  indicava:   trauma, 

tentativa de suicídio, encaminhamento, necessidade de  palavras , interpretação. 

Essa experiência requereu cartografá-la e a partir daí se produziu uma bifurcação, ja 

que cartografar é ir fazendo caminho.O tremos não pediu liçenca para sair da estrada. 

O produzido nesse encontro foram intensidades, cordas e tremores, medos e vulnerabilidade, 

 não saber e procurar, e a possibilidade de  vibrar com outros.  

"Entre a vibratibilidade do corpo e sua capacidade de percepção, há uma relação paradoxal, já  

que se trata de modos de apreensão da realidade que obedecem a lógicas totalmente distintas 

e irredutíveis... as novas sensações que se incorporam a nossa textura sensível são 

intransmissíveis pelas representações  que dispomos. È a tensão desse paradoxo que mobiliza 

e impulsa a potencia do pensamento/ criação"   

Foi a experiência a  que fez vibrar ,no somente no momento que ocorreu, mas no relato, o que 

estimulou a ideia do que podem os corpos.  

O que podem os corpos está em relação com a ideia de potencia, à interpelação spinozista da 

ideia de potencia e não de carência para pensar o desejo.  

Desde essa perspectiva, pensa-se o desejo como uma potencia produtiva que impulsa à ação, 

que põe os corpos em ação, que inventa ou imagina não somente para preencher a ausência 

ou o que falta.   

O que aconteceu na experiência do tremer teve potencia, emocionalidade, afetações, 

desestabilizações, abriu novas possibilidades não somente para a mãe  e o filho, mas também 

para a terapeuta implicada, e para todos os que alí participamos.  

Daí o titulo do trabalho “o que podem (potencia) os corpos que surge da ideia de Spinoza, 

"ninguem sabe o que pode um corpo". 
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