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Jurandir Freire Costa não é um pensador cansativo exatamente na medida em 
que ele, como os grandes filósofos, está sempre dando trança-pés nos seus 
leitores.  Ele fez muita gente do “campo psi” chegar até Marx, e quando estes 
acreditaram que haviam encontrado um porto seguro, Jurandir já havia 
passado para o neopragmatismo e iniciado nova fase. Não sei bem o quanto 
seus leitores devem ter ficado perturbados quando, já há uns cinco ou seis 
anos, talvez mais, ele jogou outra casca de banana no caminho deles. Ele 
começou a percorrer os autores da fenomenologia, em especial os que falam 
do corpo. Para qualificar tal metodologia mutante, Jurandir usa de uma 
expressão que gosto muito: é necessário sair do “ar viciado”. Para tal, quando 
se está acostumando a pensar de uma forma, por ter lido muito um só tipo de 
filósofo, o bom é começar a ler outro e adquirir o hábito de se ver contrariado. 
Também tenho essa maneira de agir e conduzir minhas investigações.

O último “turn” de Jurandir, no entanto, não tem só trazido dúvida para ele 
mesmo e seus leitores mais assíduos, aqueles do “campo psi”.  Eu, que leio 
suas coisas a partir de um ângulo filosófico, e nem sempre de modo assíduo – o 
que pode gerar erro de entendimento, pelo qual me desculpo antecipadamente 
– tenho observado que essa sua última opção pode lhe impor um custo não 
muito baixo. É sobre esse seu novo “turn” que comento abaixo.

O tema é aquele de sempre, no meu diálogo com Jurandir, isto é, o tema do 
corpo. E a questão central é a da intencionalidade. Para que o leitor tenha claro 
do que falamos, começo citando Jurandir:

Ora, apesar de continuar pensando, como os neo-pragmatistas, que “sentido” e 
“razão” são propriedades da linguagem, não penso que “intencionalidade” seja 
um atributo exclusivo dos atos mentais ou atos lingüísticos. O corpo físico 
[justifico o emprego do conceito em O vestígio e a aura] não é apenas um 
suporte material “neutro” em relação ao sentido lingüístico que pode vir a 
adquirir. A corporeidade física obviamente, não “determina” – na acepção de 
conexão causal do tipo nomológico -  a carga semântica que lhe será 
assinalada pela prática lingüística,  mas “limita”, “circunscreve”, “orienta”  as 
possibilidades de sentidos que lhe será assinalada pelo arbitrário lingüístico. 
Posso dar vários sentidos à intencionalidade motora que se exprime, digamos, 
na aptidão para realizar movimento com as pernas: dançar, jogar bola, correr, 
fazer alongamento etc.. Mas, nenhuma convenção lingüística poderá atribuir às 
pernas a função do gosto, da visão ou do olfato.  Podemos até dizer que a 
perna sente gosto, desde que venhamos a distinguir este “sentir gosto” da 
atividade exercida pelas papilas gustativas.   É a isto que chamo, com Merleau-
Ponty, Erwin Straus e Samuel Todes,  de “intencionalidade física”.[2]



Em um primeiro momento, tenho dificuldade de discordar de Jurandir quando 
ele diz que “a corporeidade física obviamente, não ‘determina’ – na acepção de 
conexão causal do tipo nomológico – a carga semântica que lhe será 
assinalada pela prática lingüística, mas ‘limita’, ‘circunscreve’, ‘orienta’  as 
possibilidades de sentidos que lhe será assinalada pelo arbitrário lingüístico”. 
E o exemplo que ele dá, sobre a perna e o gosto, é feliz para o campo didático 
do nosso assunto. Todavia, aceitar tal formulação é alguma coisa que podemos 
fazer sem pagar algum preço diante de nossas convicções – minha e dele –
pragmatistas?

Creio que não. Penso que o preço é alto, e não sei o quanto Jurandir pensou a 
respeito da vinda dos credores. Tomar o pragmatismo como doutrina válida, 
mas não como camisa de força, como Jurandir e eu fazemos, não implica em 
outra coisa que não aceitar o holismo. Isto é, diante de todas as dualidades da 
metafísica tradicional, os pragmatistas do passado evocaram a noção de 
experiência e os do presente a noção de linguagem para elaborar uma 
unificação válida entre, por exemplo, corpo e mente. Davidson fez isso dizendo 
que “razões são causas” e colocando as bases do seu monismo anômalo e, 
enfim, elaborando a identidade entre o mental e o físico por meio da noção de 
identidade-token, deixando de lado a identidade-type. [3] Tudo isso significou o 
que? Ora, Jurandir e eu sempre concordamos que isso era uma forma de não 
mais falar em “corpo” e “mente” como o que não podia ser intercambiável. No 
entanto, podemos ver que a linguagem que Jurandir emprega, agora, parece 
que implica um recuo em relação às nossas opções holistas.

Quando alguém diz, como Jurandir, que pode atribuir às pernas algumas
significações e não outras, não temos como discordar. Não vamos dizer a 
palavra “perna” e associá-la, senão metaforicamente, à expressão “sentir 
gosto”. Parece razoável. Eu e ele sabemos usar a linguagem corretamente. Até 
aí, tudo bem. O uso correto da linguagem que falamos implica em aceitar que o 
corpo, aqui lembrado ao falarmos “perna”, não pode ficar associado direta e 
literalmente à expressão “sentir gosto”, e sim a expressões com verbos como 
“andar”, “chutar”, “saltar” etc. Assim, se voltamos para nossas noções 
corriqueiras, podemos dizer, sim, que o corpo delimita nossa linguagem. Mas 
isso não estaria nos levando a tomar o corpo como alguma coisa que é 
separado da linguagem para além do que gostaríamos de aceitar, dado nossos 
pressupostos holísticos e, enfim, nosso background pragmatista?

O que afirmo é que, se seguimos Jurandir, podemos vir a acreditar – e isso 
seria um retrocesso para nós, pragmatistas – que há uma substância chamada 
corpo que coloca balizas para algo que não é da mesma espécie, que é a 
linguagem. Caso estejamos caindo deslizando para esse tipo de assunção – e 
isso não é difícil de acontecer –, não estaríamos reproduzindo velhas 
dualidades que Davidson havia enterrado?

Penso que Jurandir estaria no seu melhor se dissesse que não é o caso de 
tomar o corpo como orientando ou limitando a linguagem. Em vez disso, ele 
poderia dizer que é a linguagem, pelas suas próprias regras internas (sociais), 
que foi criada como tendo a palavra “perna” associada a verbos como “saltar”, 
“dançar, “andar” etc., e não a expressões como “sentir o gosto azedo” – e isso, 
ao menos em um primeiro momento do uso de “perna”.

Agindo desse segundo modo, não tenho mais que usar nem a expressão 
“determina”, que Jurandir de fato condena, mas também nem mesmo as 
expressões “limita” ou “orienta”, pois não é o caso de acreditar que o corpo 



possa limitar alguma coisa. No meu jargão (pragmatista), digo apenas, então, 
que me sinto mais confortável usando “corpo” e, também, “perna”, em 
companhia de várias expressões diferentes de “sentir gosto”. À primeira vista 
não há razão para usarmos expressões como “a minha perna acabou de sentir 
quanto doce é o doce de batata doce”. Mas, se usarmos uma expressão desse 
tipo, é claro que poderemos não ser considerados loucos, pois alguém pode 
ser condescendente conosco e afirmar: “ah, ok, estão falando 
metaforicamente”.

Quando inicio esse tipo de raciocínio, que me faz voltar ao pragmatismo 
lingüístico, posso falar de ”intenção do corpo” sem ter de recriar o dualismo 
que está implícito na fala de Jurandir. “Intenção corporal” deixa de ser algo 
misterioso, algo daqueles teóricos alternativos que vivem em tendas, por aí, 
aplicando “práticas corporais” e afirmando que “o corpo fala” (e acreditam que 
o corpo fala sem precisar usar a boca, como se a boca não fosse corpo). 
“Intenção corporal”, no meu jargão, não precisa ser alguma coisa aceita 
segundo a dualidade que Jurandir faz reaparecer. Ela não é nem física nem 
mental. Ela é aquilo que se produz na linguagem na medida em que só consigo 
usar a palavra “corpo” corretamente se sei que “a ação”, como Alasdair 
MacIntyre nos ensina, “não é uma coisa, e o movimento corporal outra, de 
modo que a produção de um é o meio para a produção do outro. A ação é 
simplesmente os movimentos corporais ou, antes, os movimentos corporais 
enquanto informados pela intenção do agente. E caracterizar os movimentos 
corporais aparte dessa intenção seria caracterizá-los de modo errôneo. Pois 
isso omitiria uma dimensão crucial desses movimentos, sua direção em relação 
ao aquilo que é o objeto da ação, o objeto especificado pela intenção do 
agente.” [4]

Para uma seqüência de movimentos, MacIntyre lembra, sempre faz sentido 
colocar não apenas perguntas do tipo ‘qual é o objetivo final dessa seqüência 
de movimentos?’, mas, também e principalmente, ‘o que é expresso ou 
comunicado por essa seqüência de movimentos?’ Ele conta, então, que para 
ambas as perguntas a resposta pode ser “nada, esses movimentos não 
significam nada”. Todavia, ele insiste, quando dizemos que uma seqüência de 
movimentos corporais humanos não significa nada, não estamos falando a 
mesma coisa de quando afirmamos que não há qualquer significado no 
movimento de um galho de uma árvore.[5] MacIntyre chama a atenção, com 
isso, para o caráter social do corpo, para o seu caráter comunicacional. E isso 
não é diferente do que fizeram os pragmatistas – tanto os pioneiros quanto os 
atuais – ao chamarem a atenção para um movimento específico do corpo, o da 
boca (ou braços e/ou mãos) ao produzirem linguagem.

Essa idéia de MacIntye, que vem a favor do meu modo de entender o corpo, é 
bem definida quando ele diz que “exatamente como com formigas ou abelhas 
ou golfinhos, a unidade mínima para descrever o corpo não pode ser o 
indivíduo humano, mas, antes, alguma rede social, algum conjunto de corpos 
em relação física e social”. Pois “corpos humanos, vale dizer, são parcialmente 
constituídos pelas suas relações sociais, simplesmente porque seus 
movimentos podem ser inteligivelmente caracterizados e representados em 
termos de interação social”.[6]

Penso que esse alerta de MacIntyre nos coloca de volta a John Dewey que, 
como bom leitor de Hegel, jamais falou de “experience” sem levar em conta que 
a palavra inglesa tinha que incorporar o duplo sentido do que ele havia lido no 
alemão: Erlebnis e Erfahrung, que eu costumo traduzir, por conveniência ao 



tipo de pragmatismo que assumo, como “vivência” e “experiência”. Nesse 
sentido, caminhando ao lado dos frankfurtianos, lembrei que não podemos 
falar de corpo como corpse ou simplesmente body, mas como body e organism. 
Minha insistência nisso é que, como leitor dos frankfurtianos, nunca esqueci de 
que o corpo humano, mesmo vivo, pode ser chamado não só de Leib, mas 
também de Körper. Neste último caso, eles estavam indicando o corpo vivo, 
porém reificado. 

Ora, quando Jurandir começa a falar, despreocupadamente, que o corpo 
‘limita’ ou ’orienta’ a linguagem, e não que é a linguagem que diz como usamos 
a palavra “corpo”, e outras palavras afinadas à palavra “corpo”, pode ser que 
ele esteja induzindo a entrarmos por dificuldades antes superadas. 

Ou ele acaba por reificar o corpo, e então o toma como uma entidade capaz de 
dar à linguagem o seu “espaço lógico”, ou ele escorregou para um velho vício 
do “campo psi” que, não raro, individualiza demais seu objeto. Neste último 
caso, terminou por se esquecer de que o objeto corpo é do âmbito social, ou 
seja, do âmbito comunicacional e, assim, uma peça semântica como outra 
qualquer, incapaz de delimitar qualquer coisa para além de ligações 
momentâneas, isto é, ligações que se dão no âmbito de jogos de linguagem 
jogados agora, mas não para todo sempre. Ou seja, hoje, para uma 
determinada platéia, eu posso dizer que é melhor usar a palavra “perna” 
associada a expressões que não envolvam “sentir gosto”, mas amanhã, ou hoje 
mesmo para outras platéias que não as comuns, talvez eu possa dizer, sem 
qualquer conotação metafórica, que “minha perna sentiu o gosto doce da bola 
ao enchê-la em um chutaço na cobrança do pênalti”.

Quando trago “perna” e “sentir gosto” para o campo da linguagem, mantenho o 
holismo e sou capaz de ver como que uma expressão limita ou não –
contingentemente – o lugar da outra no jogo de linguagem que jogo com 
parceiros específicos. Quando caio para fora do campo do pragmatismo 
lingüístico, e vou para o campo fenomenológico, nada me garante que eu não 
esteja imaginando que é o corpo, substancialmente falando, que regra as 
possibilidades da linguagem, sendo esta algo de um âmbito diferente em 
espécie do corpo. 

“Intenção do corpo”, portanto, é uma expressão que Jurandir usa, e que eu 
imagino que não causará problemas, se ele não deixar de dizer que ela é uma 
redundância, pois não haveria corpo sem intenção. Corpo sem intenção ou sem 
que se possa cogitar sobre sua intenção, não é body, mas corpse. O corpo 
humano que é sempre corpo-e-movimento é uma máquina intencional, um 
conjunto que envolve sons e gestos, e, não raro, damos o nome de linguagem a 
esses sons e gestos. Sem isso, não há a comunicabilidade e, portanto, nem 
mesmo a caracterização do corpo.  Sem isso, estaremos falando do braço 
como falamos do galho da árvore.

Intenção, então, não é aquilo que fica fora do campo causal (e, portanto, físico) 
mais do que fica dentro do campo mental e lingüístico; mas é, sim, a expressão 
que, segundo algumas linguagens, podemos usar para o homem, o “bípede-
sem-penas-que-fala” (veja que, nessa descrição, já incluo pernas – bípede), 
quando falamos dele. 
Não tenho que ligar intenção a corpo, fazendo grandes distinções entre corpo 
e linguagem. Tenho apenas que usar a palavra intenção ao homem, aquele que 
age, e nessa ação usa sons, braços, mãos, pálpebras, e uma série de outros 



elementos que são, exatamente, o que, aglutinados, fazem dele a máquina 
social intencional.

Creio que um exemplo, torno o assunto mais palatável. Seguindo Hilary Putnam 
e Richard Rorty, posso imaginar que uma boa forma de descrever a relação 
corpo-mente ou corpo-linguagem é usar da metáfora do computador. O 
hardware é o corpo, ou seja, o cérebro e o mental ou lingüístico é o software. 
Em ambos os casos, do ponto de vista ontológico, temos eles não deixam de 
ser elementos corriqueiros, materiais, físicos. Mas do ponto de vista de suas 
funções, eles são diferentes. Em um primeiro momento, podemos acreditar que 
o software é limitado pelo hardware, pois não conseguiríamos fazer um 
programa “rodar” sem o hardware. E no local espacial do hardware que o 
programa pode mostrar sua performance. Todavia, um hardware sem algum 
software, nada seria senão um trambolho fatalmente destinado ao lixo. E o 
limite de como denominar o hardware não é dado por ele mesmo, e sim pelo 
software, pois é esse que pode, enfim, interagir conosco e nos dizer, enfim, o 
que é e para que poderia servir um hardware. Um programa inovador de um 
software maluco poderia nos convencer que um hardware tem inúmeras 
utilidades além de acolher o software, além disso, esse programa poderia nos 
provocar, dizendo que seria muito possível, segundo uma planta que ele 
mostraria, criar um hardware menor, tão pequeno e sofisticado que poderia até 
mesmo parecer dispensável. 

Ora, quando imaginamos que o hardware é o corpo ou, mais especialmente, no 
exemplo, a perna, e que o software é o programa que associa a palavra “perna” 
a uma expressão como “sentir gosto”, podemos dizer que um software 
sofisticado nos ensinaria muito rapidamente a usar expressões “minhas pernas 
sentiram o gosto das pernas dela” ou, então, algo como uma metáfora que já 
está se literalizando, como “minha perna ficaram bambas quando perceberam 
que  poderiam sentir o gosto das coxas dela”. Nesse caso, é o espaço lógico da 
linguagem que se amplia por ele mesmo, segundo sua própria e autônoma 
orientação. Nada o limita. Ele é, como a imaginação, ilimitado.
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