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Aqui são apresentadas relações entre o comportamento mimético e a experiência corpórea, considerando-se que aquele se encontra entrelaçado com a dimensão corpórea, de modo especial no processo formativo. Com a contribuição de Gagnebin (1997) e de Adorno e Horkheimer (1986) pontuamos, na Dialética do Esclarecimento, algumas passagens que envolvem a relação de recusa da mímesis e do corpo indefinido e repleto de recordações indesejáveis da proto-história humana. O texto da autora nos leva na direção do processo de separação entre a natureza interna e a natureza externa no ser humano. Uma separação que repercute de modo substancial tanto no comportamento mimético do sujeito quanto na noção de corpo e de sentidos. De acordo com Gagnebin, o processo de formação do sujeito se encerrou na repressão da mímesis primeira, originária, que se transformou numa mímesis segunda, perversa. 
O momento mimético presente na relação do homem primitivo com a natureza expressava o princípio básico do mito, o antropomorfismo, a projeção na natureza do subjetivo. O sobrenatural, espíritos e demônios, são imagens espelhadas dos homens “... assustados pelos fenômenos naturais”. (MATOS, 1989, p. 153) Para explicar a natureza, o homem primitivo dava a ela formas humanas.
A experiência de mimetizar a força ameaçadora ocorria pelo medo da aniquilação. Assim como determinados animais possuem caracteres que os confundem ao meio ambiente, livrando-os do ataque de seus predadores e permitindo-lhes a sobrevivência, o homem, num impulso mimético, se assemelhava ao inimigo para escapar do perigo da destruição. Neste impulso de sobrevivência, contudo, ele tinha sua identidade perdida, na medida em que extrapolava os limites que o caracterizavam como diferente. Era uma mímesis constituída pelo medo daquilo que mostrava toda sua força: a vida selvagem, as intempéries, a falta de alimento, e ainda, aspectos geográficos. Na luta pela sobrevivência, os primitivos só podiam contar com a sua constituição física, extremamente frágil frente às forças naturais. Neste momento, a capacidade mimética foi fundamental para a autoconservação. 
O antropomorfismo das coisas e da natureza ameaçadora justificava a exigência do primitivo em buscar o apaziguamento das forças, que se mostravam bem mais superiores que ele. Assim, a necessidade de autoconservação e o medo gerado pela natureza impeliam a integração entre ambos. O primitivo para se manter vivo não podia se destacar ou diferenciar da natureza. Tendo em vista os poderes naturais superiores a ele, via-se impelido à fusão e à perda de si nas características e leis naturais. Tal perda, entretanto, também estava associada à sensação de prazer, por ter ultrapassado as barreiras da individuação e ter se confundido com a natureza. Para Gagnebin, esta estreita relação entre perda de si e gozo é aquilo que, para Adorno e Horkheimer, torna a experiência mimética perigosa para a edificação da civilização. Daí a necessidade de afastá-la rigorosamente do processo civilizador. 
O momento em que Ulisses abdica da dimensão sensível para assegurar a sua sobrevivência e a de seus subordinados traz indícios de como o sensível se coloca como impertinente para o desenvolvimento do sujeito cognoscente. Obrigando seus companheiros a tapar os ouvidos para não escutar o canto das sereias, Ulisses os priva, antecipadamente, da experiência com a beleza e com o prazer. Ordenando sua prisão ao mastro do navio, ele pode apreciar a beleza, mas em hipótese alguma pode regozijar-se com ela. A única coisa que lhe resta é acumular forças que mantenham a sensibilidade e a beleza estonteante à distância. Para constituir-se como sujeito, livre da simbiose mágica, Ulisses paga, portanto, um alto preço. Em vez de almejar um diálogo comunicativo com o objeto, no qual medo e prazer possam se fazer presentes, o sujeito esclarecido impõe um monólogo dominado pelo medo. Na busca de interromper definitivamente os modos miméticos arcaicos, nos quais “uma forma de diálogo comunicativo era considerado possível” (MATOS, 1989, pp. 153-54), o homem civilizado se identifica com o poder e se reconhece como mestre de si para sobreviver na sociedade coercitiva. Ele se afunda no engano capital de ter-se livrado do medo. Assim como antes, o homem imita aquilo que o ameaça, por medo. Sua luta só fez acentuar, pois agora ele também receia a experiência mimética arcaica. Ele teme os próprios movimentos que lembram a vida marcada pelo signo da indiferenciação. Os indivíduos, diz Gagnebin, “...não podem se permitir nenhuma vacilação identificatória; têm por obrigação seguir as leis da produção capitalista, a lei do trabalho em vista da mais valia”(MATOS, 1989, pp. 153-54). Para cumprir com tal obrigação sem vacilar é preciso, conforme a autora, um duplo processo de repressão e recalque da mímesis originária, o qual conta com a necessária presença de heróis e inimigos. As características físicas constituintes dos indesejados “curiosamente” observam traços exagerados, que levam à recordação do modo de vida pré-histórico e à possível manifestação do reprimido, enquanto aos heróis são atribuídos caracteres precisos, compatíveis com os desígnios da civilização dominadora da natureza.
Para o convívio social tornou-se indispensável reprimir tudo o que possui raízes naturais, justamente porque elas lembram o contato com a natureza e sua imersão nela. O corpo, com gestos e sensações que fogem ao controle, significa uma ameaça ao processo violento pelo qual o homem passou para alcançar o status de civilizado. Sua materialidade não condiz com uma sociedade eminentemente regrada por abstrações, idéias, totalidades.
A mutação sofrida pelo impulso mimético observa conseqüências na relação do indivíduo com o próprio corpo. Como diz Gagnebin, “contra essa indiferenciação cega da tenacidade orgânica se constrói, aliás, a duras penas, o sujeito determinado e consciente da Aufklärung.”(1998, P. 02) O indivíduo esclarecido, ao se colocar como sujeito absoluto na determinação da realidade, precisa manter à distância aquela lembrança da fusão originária com o natural, pois, se isso ocorrer, a atitude de dominação perante a natureza pode ficar comprometida. Assim, numa repressão constante da mímesis originária, mimetiza formas as mais afastadas das existentes na natureza, extremamente definidas e exatas. De uma corporeidade primeva, indeterminada, indefinida e não estruturada passamos, então, ao seu oposto, a uma corporeidade rigidamente definida, estruturada e submetida ao mais intenso controle. A primeira mímesis é reprimida em benefício da segunda, mais adequada ao modo de vida civilizado. O enrijecimento do eu caracteriza a segunda mímesis e, nesta petrificação, espírito e corpo coincidem. O corpo, antes central para experiência mimética, sentida simultaneamente de maneira prazerosa e ameaçadora, é engolido por uma forma de conhecer estritamente fundada na abstração. A materialidade e os sentidos que o compõem são abafados, por serem o signo da limitação e da insuficiência que ainda assolam o sujeito absoluto. 
“A recusa a formas fluidas...”(GAGNEBIN, 1997, P. 92) impede o reconhecimento da dimensão somática como algo mais que meras explicações e fórmulas químico-matemáticas, assim como barra uma relação sem imposições e prescrições advindas de fora, de como lidar com ele.
No desenvolvimento histórico da civilização, o comportamento mimético se transformou devido às novas relações do mundo burguês, pautadas no interesse de eliminar aquilo que se apresenta como dissonante. Esta parece ter sido a proposta do Iluminismo, que prometeu desencantar o mundo dos mitos, através do desenvolvimento da razão científica. 
Podemos dizer que a nova relação diante do diferente repercutiu tanto para o sistema quanto para o indivíduo em particular. O sistema necessita eliminar o diferente, e com ele toda e qualquer condição de resistência diante do princípio da equivalência, que pode ameaçar os interesses do capital. O indivíduo teme rememorar seu medo mítico, que o condicionava a viver sob condições de impotência frente às forças naturais e, com esta rememoração, trazer à tona a violência impressa na constituição do seu eu em função das necessidades impostas pelo processo civilizatório. Assim, a amnésia da própria história, isto é, de seu passado, contribui para o seu não reconhecimento enquanto natureza, propiciando sua condição de dominador/dominado prestes a transformá-la. Nesta relação, o indivíduo aprendeu a sobreviver num mundo endurecido, no qual, para ADORNO E HORKHEIMER (1986, p. 169), “a indelével herança mimética de toda práxis é abandonada ao esquecimento. Os homens obcecados pela civilização só se apercebem de seus próprios traços miméticos, que se tornaram tabus, em certos gestos e comportamentos que encontram nos outros e que se destacam em seu mundo racionalizado como resíduos isolados e traços rudimentares verdadeiramente vergonhosos.”
Desse modo, o homem contemporâneo tornou-se vítima daquilo que ele mesmo provocou através de sua pretensão em dominar as coisas do mundo; regrediu em sua capacidade de ouvir e olhar a natureza como um todo repleto de mistérios nunca conhecidos plenamente. Isto porque não é mais possível ao Iluminismo ver a natureza como sujeito. O homem esclarecido passa, então, a olhar a natureza com os olhos do dominador, prestes a explorar e dominar o mundo desconhecido. A fúria desse homem que acredita dominar ocorre, segundo Adorno e Horkheimer, porque mesmo sob a égide da dominação da natureza e, conseqüentemente, das relações humanas, não se pode dominar completamente o impulso mimético. 
A partir de Gagnebin, entendemos que a mímesis regressiva se configura como um produto da repressão dos impulsos humanos e como elemento que a reafirma a todo instante. Deixa de ser necessária para o sujeito garantir a conservação de sua vida no mundo irracional. A mímesis originária, conforme a autora, transformou-se “...numa mímesis perversa, que reproduz, na insensibilidade e no enrijecimento do sujeito, a dureza do processo pelo qual teve de passar para se adaptar ao mundo real.”  (GAGNEBIN, 1997, p. 89)
A regressão da humanidade reflete, então, a formação desse homem, capaz de produzir bens culturais grandiosos, porém incapaz de reconhecer a grandiosidade das coisas humanas. Adorno explicita bem esta contradição quando diz que, mesmo aquelas pessoas dedicadas aos bens culturais se encarregaram tranqüilamente da práxis assassina do nacional-socialismo. Isso, para ele, demonstra a dissociação entre os bens culturais (a cultura) e as coisas humanas, isto é, a consciência, o pensar e o sentir humanos. Podemos dizer que a separação dos bens culturais é fruto de uma outra: da separação da natureza interna e a natureza externa, tão necessária para a construção da subjetividade humana. Coerente em sua crítica à referida dissociação, Adorno reconhece a tensão existente entre o progresso e a regressão humana, fundada na repressão de sua natureza, de seus impulsos, de suas capacidades miméticas, que, embora identificatórias, ainda permitiam pelo menos o reconhecimento do ser enquanto natureza.
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