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“A noite do pensamento é habitada por um clarão do ser (...) aqueles que mediante a paixão 

e o desejo chegam até esse ser, sabem tudo quanto há para saber”. Merleau-Ponty (Signos) 
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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo explicitar a relação que Merleau-Ponty estabelece entre pintura 

e filosofia, ao se propor pensar a prática reflexiva “segundo” os procedimentos da pintura. 

Ver-se-á que Merleau-Ponty as articula a partir de sistemas de equivalências e relações de 

analogia, que têm como fundo a percepção e a expressão. Conquanto, muito embora Merleau-

Ponty tenha criado uma série de relações metafóricas em que a pintura aparece à filosofia 

como um possível referencial, em nenhum momento poder-se-á dizer que ele procura criar 

uma teoria estética, ou melhor, ver-se-á que ele não deseja falar “sobre” pintura, e sim 

“segundo” a pintura. Em O olho e o espírito Merleau-Ponty trabalha com a ideia de que a 

imagem pictórica não é vista a partir de uma relação objetal, pois o observador não olha a 

pintura como quem olha uma coisa, seus olhos saem da cabeça, passeiam pela pintura, 

enquanto esta ressoa a esses olhos como que provinda deles próprios. Essa teoria mágica da 

visão, que permite dizer que o visto ecoa do interior daquele que vê, e fá-lo crer que a coisa 

incrusta-lhe na carne, aparece à Merleau-Ponty pela pintura de Cézanne. A questão vincula-se 

à essência do aparecer, ao olhar que restitui à presença, o corpo e o mundo. Como um 

análogo, Merleau-Ponty confronta o sentido resultante da percepção e dos gestos espontâneos 

do corpo à singularidade da obra de arte. Mas porque Merleau-Ponty vê na pintura um modelo 

que pode ser destinado à prática reflexiva?  Para responder a esta questão o trabalho passa 

pelos “grandes temas” que sustentam a reflexão de Merleau-Ponty, como o ser, o mundo, o 

outro, o corpo, para então concluir com a questão colocada. Partir-se-á do ponto que Merleau-

Ponty diz ser seu desejo, ou seja, compreender a linguagem que se faz “no” homem e não, 

“pelo” homem, por supor que a pintura, a seus olhos, torna-se o modelo “carnal” dessa 

linguagem, ou seja, que ele toma a pintura como “materialização” dos olhares na inspeção do 

mundo, não quando estes olhares já se tornaram um sistema de significantes, mas enquanto 
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“lógica” alusiva, “lógica” sem modelo exterior, ponto em que o olho exprimir o primeiro 

traço do homem no mundo. O que Merleau-Ponty deseja mostrar é que há uma linguagem 

primeira, que é anterior à linguagem sistematizada, linguagem que não tem seu sentido 

manifesto na correspondência de uma palavra a um conceito – um signo para uma 

significação já definida -, mas, ao contrário, é linguagem que se cria espontaneamente no 

entrelaçamento dos sentidos, transparentes por sua vez, na ação do corpo próprio. Assim 

sendo, poder-se-á dizer que o sentido se manifesta a partir de uma relação de invasão 

[empiétement] e envolvimento [experiência de Ineinander] entre eles próprios. Essa 

“linguagem sem pensamento” tem sua potência de simbolização intimamente relacionada à 

motricidade e ao olhar. O olhar é o fundo que sustenta toda a reflexão merleau-pontyana sobre 

a origem do sentido: sua inerência à [percepção], o que ele toca [coisa, outro, mundo], e o que 

dele resulta [expressão]. A experiência do olhar fá-lo questionar o modo de acesso ao visível: 

o visível, diz Merleau-Ponty, esquece suas premissas ao tornar-se a sìntese do “fora”. O 

redesenho do movimento do olhar aparece em sua reflexão sobre o vidente-visível, reflexão 

que conserva, na margem, o olhar de Cézanne. Em Cézanne a visão não é acolhida como 

olhar sobre o fora que se lhe apresenta, mas como gênese secreta das coisas no corpo próprio, 

como anexação do mundo no corpo. O pintor, diz Cézanne, não deve obedecer a uma lógica 

cerebral, pois nela ele se perderia, e é com os olhos, afirma Cézanne, que o pintor deve 

perder-se. O olho restitui à Cézanne e a Merleau-Ponty o pressentimento da expressão na 

própria coisa, olho que lhes dá no “agora” a coisa “em carne e osso”. Como uma grande onda, 

a obra de Merleau-Ponty, num movimento de arrastamento, engole os conceitos, e os devolve 

outros.  

Palavras chaves: Merleau-Ponty, corpo, olhar, percepção, mundo, motricidade, gesto, 

pintura, linguagem, sentido. 
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ABSTRACT 

This paper aims to clarify the relationship that Merleau-Ponty establishes between painting 

and philosophy while planning on a reflexive practice "according to" painting procedures. 

Notably Merleau-Ponty articulates this relationship based on a system of equivalences and 

relations of analogy whose backgrounds are perception and expression. Although Merleau-

Ponty has created a series of metaphorical relations in which painting presents to philosophy 

as a possible reference -it cannot be affirmed at any given point in time that he seeks to create 

an aesthetic theory -rather, it is clear that he does not wish to talk "about" painting but 

"according to" painting. In “Eye and Mind” Merleau-Ponty works with the idea that a 

pictorial image is not to be seen from an objectifying relation because the observer does not 

look at a painting as if looking at an object, the eyes pop out of the head, wander around the 

painting while it resonates back to these eyes as if it had stemmed from the eyes themselves. 

This magical vision theory which introduces the idea that vision echoes from the observer‟s 

interior and makes him believe that the thing is embedded in his flesh appears to Merleau-

Ponty through Cézanne‟s painting. The subject is linked to the essence of appearance, to the 

vision which restores presence, the body and the world. In analogy, Merleau-Ponty confronts 

the resulting meaning of perception and of spontaneous body gestures to the uniqueness of a 

work of art. But why does Merleau-Ponty see in painting a model that can serve the purpose 

of a reflexive practice? In order to answer this question this paper works through the "major 

subjects" that support Merleau-Ponty‟s reflections such as the Being, the world, the other, the 

body, returning to conclude with the question above. The starting point is when Merleau-

Ponty manifests his desire, that is, to understand the language that begins "in" mankind and 

not "by" mankind. His assumption is that painting to his eyes becomes the “flesh” model of 

such language, that is, he takes painting as the "materialization" of vision inspecting the world 
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instead of a vision that has already a determined meaning system. As an elusive "logic" a 

"logic" without an exterior model the point in which the eye expresses the first trace of 

mankind in the world. Merleau-Ponty wishes to demonstrate that there is a first language 

which precedes a systemic language. A language that does not have its meaning manifested 

through the relation between word and concept-a sign for a preexisting meaning-but, on the 

contrary, a language that is created spontaneously amid the intertwining of meaning made 

transparent through body action. Therefore, it can be stated that meaning is manifested by an 

invasive relationship [empiétement] and involvement [Ineinander experience] among them. 

This "language without thought" has its symbolization strength closely related to motion and 

vision. Vision is the background that supports all of Merleau-Ponty‟s reflection about the 

origin of meaning: its innateness to [perception], its concerns [things, others, the world], and 

its results [expression]. The experience of vision makes him question the ways in which to 

access the visible: the visible, says Merleau-Ponty, rejects its premises when it becomes the 

“outer” synthesis. The redesign of the  movement of vision appears in his reflection on the 

clairvoyant-like vision and it retains Cézanne‟s vision at a margin. According to Cézanne, 

vision is not accepted as a vision from the outside that is presented to him, but as secret 

genesis of things in the body itself, as an enclosure of the world in the body. The painter, says 

Cézanne, should not obey the logics of the mind because in it he would be lost and it is with 

the eyes, assures Cézanne, that the painter must be lost. The eye restores to Cézanne and 

Merleau-Ponty a feeling of expression of the thing in itself –an eye which provides them in 

the "now" the thing "in the flesh". Like a tidal wave the work of Merleau-Ponty in an act of 

displacement, it swallows concepts and returns another concept. 

Keywords: Merleau-Ponty, body, vision, perception, world, motion, gesture, painting, 

language, meaning.  
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Se acreditamos que a interpretação obrigatoriamente deforma ou repete literalmente, é por 

querermos que o significado de uma obra seja inteiramente positivo, e de direito suscetível de 

um inventário que delimite o que está presente nela e o que não está. Mas isso é enganar-se 

sobre a obra e sobre o pensar (...) pensar não é possuir objetos de pensamento, é circunscrever 

através dele um domínio por pensar, que portanto não pensamos. Assim como o mundo 

percebido só subsiste mediante os reflexos, as sombras, os níveis, os horizontes entre as 

coisas, que não são as coisas e não são nada, que ao contrário apenas delimitam os campos de 

variação possível na mesma coisa e no mesmo mundo – também a obra e o pensamento de um 

filósofo são feitos igualmente de certas articulações entre as coisas ditas, a cujo respeito não 

há dilema entre a interpretação objetiva e o arbitrário, já que aí não se trata de objeto de 

pensamento, já que, como a sombra e o reflexo seriam destruídos se fossem submetidos à 

observação analítica ou ao pensamento isolante, e apenas podemos ser-lhes fieis e reencontrá-

los, pensando-os outra vez. 
 1 

As achegas de um tempo 

Como um análogo, cujo ângulo de visão delineia o espaço trabalhado, o contorno é retomado 

por questões que fugiram à evidência e instalaram-se na impressão. Muito embora trate-se de 

um pressuposto generalizado, a inferência de Klee, retomada por Merleau-Ponty, “a pintura é 

filosofia em ato”, abre-se como um caminho. Caminho que aparece como possibilidade de 

estudar a atividade artística, circunvagada pela filosofia de Merleau-Ponty. Filosofia cujas 

“palavras chaves” cruzam a filosofia tradicional, e transformam-se em preâmbulo de um 

pensamento cujo movimento avança para além da própria filosofia. Pensar novas 

combinações, implica, para Merleau-Ponty, em dialogar com a psicanálise, com a linguística, 

com a ciência da natureza, com a literatura, com a arte moderna. Ver-se-á nessa ampliação de 

limites, renovados pela busca em campos não filosóficos, a determinação de um processo que 

tenciona o trabalho de interpretação, cujo entendimento - orientado pelo sentido que nasce da 

ação do homem no mundo -, dá-se na conjunção entre esses diversos campos, como elo da 

gênese de sentido. 

                                                           

1MERLEAU-PONTY, Maurice. O filósofo e sua sombra. In: Signos.Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins 

Fontes, 1991. p.176 
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A obra desenha-se sobre um cenário filosófico, no qual a analogia feita por Merleau-Ponty 

entre a expressão na filosofia, e a criação na arte, opera o improvável, tornando-o essencial. 

Nesse sentido, a introdução é escrita como um roteiro justificado, pois o tema do projeto está 

descentrado das obras referenciais de Merleau-Ponty, A estrutura do comportamento (1938) 
2
 

e a Fenomenologia da percepção (1945) 
3
, consultadas apenas para o entendimento de noções 

específicas. O recorte proposto tem como eixo a relação estabelecida por Merleau-Ponty entre 

filosofia e pintura em seus últimos textos, a fim de entender como Merleau-Ponty vê na 

pintura um modelo para filosofia. Assim sendo, os textos utilizados são essencialmente os que 

concernem ao período de 1953 a 1961, período no qual Merleau-Ponty introduz a vida 

perceptiva em termos de expressão.  

A introdução do tema da expressão na obra de Merleau-Ponty é tomada como marco divisório 

na condução de seus últimos trabalhos, trabalhos nos quais Merleau-Ponty enfatiza a 

originalidade da consciência sensível e analisa os consequentes dessa inferência, ou seja, a 

alteração na própria definição da subjetividade. Para além de um puro produtor de 

significações, Merleau-Ponty mostra um sujeito “da” expressão, sujeito que é corpo, visão, 

percepção; sujeito que enraizado no solo sensível refuta o poder constituinte da consciência - 

o sentido não é redutìvel à atividade “pura” da consciência. Nesse contexto, as críticas de 

Merleau-Ponty às “filosofias da consciência” 
4
 são asseveradas; Merleau-Ponty vê como 

                                                           

2 MERLEAU-PONTY, Maurice. A estrutura do comportamento. Precedido de Uma filosofia da ambiguidade, de Alphonse de Waelhens. 
Trad.Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

3 MERLEAU-PONTY, Maurice. A fenomenologia da percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 

4 “Merleau-Ponty acusa a tradição cartesiana e kantiana de ter abandonado as questões maiores que ligam justamente a identidade 
corporal e a radicalidade relacional do ser humano: a vida perceptiva, a sexualidade, o universo dos sentimentos, a atitude religiosa, ou 

ainda a arte.” - “Merleau-Ponty accuse la tradition cartésienne et kantienne d‟avoir abandonné des questions philosophiques majeures que 

engagent justement l‟identité corporelle et la radicalité relationnelle de l‟être humain: la vie perceptive, la sexualité, l‟univers des 
sentiments, l‟attitude religieuse, ou encore l‟art.” SAINT AUBERT, Emmanuel. Introduction. In: Maurice Merleau-Ponty. Paris: Herman 

Éditeurs, 2008. p.12 
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necessária uma relação de implicação entre a alma e o corpo, no embate com o mundo. Essa 

questão
5
 o leva à intensificação de uma análise sobre o empreendimento cartesiano, e o 

estimula a um debate ontológico para além do maneirismo filosófico, cuja reminiscência é a 

afetação de um discurso que sublima a inevitável ambiguidade do ser, e molda o 

desconhecido sob a tessitura limítrofe do saber e da adequação inconfessa de uma filosofia 

consignada ao intelecto. 

Em Merleau-Ponty o olhar é intrigante. Engenhoso, é o olho que afere a percepção, a 

expressão, que vasculha o mundo, o outro, que encontra a arte, e que vê a premência de uma 

reformulação, ou de uma libertação do pensamento das coerções da teoria. O estudo da 

percepção, sua escolha primeira, o conduz a recônditas ligações – percepção e motricidade, 

                                                           

5 Entretiens de Merleau-Ponty avec G.Charbonnier, printemps 1959, boîte nº9. Apud: SAINT-AUBERT, Emmanuel de. Le scénario 

cartésien – Recherches sur la formation et la coherence de l‟intention philosophique de Merleau-Ponty. Paris: Vrin, 2005. p.20 

Eu me lembro muito bem que desde o fim de meus estudos eu me liguei às relações da alma e do corpo, 

como a um problema que me interessava especialmente (...) permaneci nele durante quinze anos e, o 
resultado desse esforço aparece sob a forma de dois livros – A estrutura do comportamento e a 

Fenomenologia da percepção – (...) que são, todos dois, consagrados mais ou menos ao problema das 

relações da alma e do corpo. No fundo, o senhor vê  o que durante todos os meus estudos, sempre me 
impressionou; é que nossos mestres, no conjunto, eram cartesianos – um homem como Léon Brunschvicg 

era cartesiano, portanto, ele admitia entre a alma e o corpo uma distinção categórica, que era a distinção 

do que é a consciência, e do que é  a coisa; a existência como coisa, e a existência como consciência, 
sendo oposta uma à outra (...) quando a alma reflete sobre sua verdadeira natureza, ela apercebe-se, 

somente, como pura consciência, pensada no sentido cartesiano, sendo ainda ela mesma o espectador da 

relação da alma e do corpo. Ela os vê, os pensa, os constitui, isso faz parte do universo do pensamento, 
mas isso não é uma relação do pensamento com algo diferente dele mesmo. E é essa imanência filosófica 

do pensamento com ele mesmo que sempre me chocou, que sempre me pareceu insuficiente, de modo 

que, desde os tempos de meus estudos eu me propus trabalhar sobre esse problema; as relações do espírito 
com o que não é ele: como torná-los compreensíveis, como torná-los pensáveis. 

Je me rappelle très bien que dès la fin de mes études, je m‟étais attaché aux relations de ame et du corps 
comme à un problème qui m‟intéressait spécialement (...) J‟ai continue dans ce sens pendant une 

quinzaine d‟années, et c‟est le résultat de cet effort qui a paru sous la forme de deux livres (...) qui sont 

tous les deux consacrés plus ou moins au problème des relations de l‟âme et du corps. Au fond, voyez-
vous, ce qui pendant toutes mês études m‟avait toujours frappé, c‟est que nos maîtres, dans l‟ensemble, 

étaient cartésiens – un homme comme Léon Brunschivicg était cartésien, il admettait donc entre l‟esprit et 

le corps une distinction catégorique, qui était la distinction de ce qui est conscience, et de ce qui est chose, 
l‟existence comme chose et l‟existence comme conscience étant opposées l‟une à l‟autre (...) Lorsque 

l‟esprit réfléchit sur sa vraie nature, il s‟aperçoit seulement comme pure conscience, pensée au sens 

cartésien, et c‟est lui-même qui est encore le spectateur de la relation de l‟esprit et du corp. Il la voit, il la 
pense, il la constitue, cela fait partie de l‟univers de la pensée, mais ce n‟est pas un lien de la pensée avec 

autre chose qu‟elle-même. Et c‟est cette immanence philosophique de la pensée à elle-même qui m‟a 

toujours choqué, qui m‟a toujours paru insuffisante, de sorte que dês le temps de mês études je me 
proposais de travailler sur ce problème, des relations de l‟esprit avec ce qui n‟est pas lui: comment les 

rendre compréhensibles, comment les rendre pensables. 
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ver e tocar –, que alteram a própria filosofia no que concerne à primazia da consciência e suas 

representações. Poder-se-á refutá-la, mas não ignorá-la. Ao pensamento é imposto olhar, ação 

que é simultaneamente experienciar a invasão do fora no dentro, e do dentro no fora, ou seja, 

há um movimento de constante reversibilidade que não implica o trânsito entre polaridades ou 

oposições, mas subentende, necessariamente, o corpo enquanto abertura existencial no 

mundo, corpo situado e cuja reversibilidade é movimento ora de atividade, ora de passividade. 

Assim, para que se entenda a relação estabelecida por Merleau-Ponty entre percepção e 

expressão, poder-se-á supor, como diz Claude Imbert
6
, que há uma alteração no suporte do 

pensamento merleau-pontyano, ou seja, há o abandono das questões de origem e fundamento, 

o que resulta num deslocamento do pensamento de seu habitual suporte discursivo. Merleau-

Ponty abandona a linguagem-instrumento - supostamente universal -, e de sua lacunosidade 

emerge a linguagem como expressão e descrição. Para Merleau-Ponty a linguagem não é a 

vestimenta de um pensamento, um conjunto de significações tomadas de um a priori do 

espírito humano, ao contrário, a linguagem é a expressão de um movimento contínuo do sentir 

o sentido que se recolhe na experiência do mundo percebido. 

A opção fenomenológica que ele tomou foi a de uma linguagem que surge como expressão e 

descrição. Esta seria a célula nativa de uma fenomenologia da percepção, uma forma de dizê-

la em sua integridade, sucitada e mantida pela própria percepção. A hipótese foi prisioneira de 

uma exigência de representação que une o ver ao dizer, escassamente sustentada por um 

argumento indireto: “as propriedades de um campo fenomenal não são exprimìveis em uma 

linguagem que não lhes devesse nada ." Mas se o circuito da visão e da pintura faz com que 

seja impossível dizer: " aqui acaba a natureza e começa o homem ou a expressão ", se ele 

oferece todo o conjunto de sua operação, sua retomada incessante, sua capacidade de realismo 

e seu regime de expressão, a resposta desaparece com a interrogação. Nada mais obriga a 

passar pela instância de um cogito de enunciação,  agora entregue à sua localidade discursiva. 

                                                           

6 Reflexão de Claude Imbert em seu livro: IMBERT, Claude. Continuités. In: Maurice Merleau-Ponty. Paris: ADPF, 2005. p.49-74 
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Merleau-Ponty, liberto  da metafísica cartesiana de um pensamento-substância, se liberta 

também do corpo-máquina e da enigmática união da alma e do corpo.7 

Por meio de uma crítica à representação, Merleau-Ponty procura entender o pensamento que 

recobre sua contemporaneidade. “É preciso haver compreendido para compreender” 
8
; surge 

seu novo suporte: é pela visão que Merleau-Ponty busca o acesso à verdade, e esboça sua 

filosofia da expressão. Liberto, seu olhar traspassa a imagem icástica da imobilidade, para 

sublinhar a potência de engendramento do gesto, cuja exemplaridade ele vê materializada na 

pintura moderna. Movimento que se encarrega de juntar todo sentido disperso no mundo 

sensível, transformando-o, pela arte, em meio universal de expressão. Nesse sentido, a 

pintura, por sua capacidade de descrever “o mundo”, deve ser recolocada, ou seja, não mais 

pensada como uma imitação do mundo, mas como “um mundo por si mesmo”, grosso modo, 

à pintura caberia explicitar o sentido do ser em ação no mundo, e à filosofia, pela linguagem, 

a transcrição desse sentido. A aproximação feita por Merleau-Ponty entre a linguagem 

pictórica e a linguagem literária, evidencia o caráter existencial e a linguagem indireta, 

presentes em ambas, e refuta, por meio da legitimação da arte, a hegemonia da ciência e do 

tecnicismo vigentes. Ver-se-á nos olhos de Merleau-Ponty, uma premência em restituir a vida 

                                                           

7 IMBERT, Claude. Maurice Merleau-Ponty. Paris: ADPF, 2005. p.52-3. 

L‟option phénoménologique qu‟il prit alors était celle d‟un langage surgissant comme expression et 

description. Telle serait la cellule native d‟une phénoménologie de la perception, une manière de la dire 

dans son intégrité, suscitée  et entretenue par la perception elle-même. L‟hypothèse était prisonnière 
d‟une exigence de représentation qui soude le voir au dire, et maigrement soutenue par um argument 

indirect: “les proprieties d‟un champ phenomenal ne sont pas exprimables dans un langage que ne leur 

devrait rien”. Mais, si le circuit de la vision et de la peinture fait qu‟il est impossible de dire “qu‟ici finit 
la nature e commence l´homme ou l‟expression”, s‟il donne tout ensemble son operation, sa reprise 

incessant, sa capacité de realism et son régime d‟expression, la réponse disparaît avec la demande. Plus 

rien n‟oblige à passer par l‟instance d‟um cogito d‟énonciation, maintenant rendu à sa localité discursive. 
Merleau-Ponty, libéré de la métaphysique cartésienne d‟une pensée-substance, se libere aussi du corps-

machine et de l‟énigmatique union de l‟âme et du corps. 

8 Círculo da hermenêutica. Apud: KLEIN, Robert. A forma e o inteligível. Trad. Cely Arena. Revisão técnica: Leon Kossovitch e Elisa 

Kossovitch. São Paulo: Edusp, 1988. p.344 
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que se percebe na expressão, linguagem que em seu mutismo é capaz de revelar o mundo 

percebido
9
.  

O próprio sentido da coisa se constrói sob nossos olhos, um sentido que nenhuma análise 

verbal pode esgotar e que se confunde com a exibição da coisa em sua evidência (...) cada 

fragmento de um espetáculo visível satisfaz a um número infinito de condições, e é próprio do 

real contrair infinidade de relações em cada um de seus momentos (...) o real presta-se a uma 

exploração infinita, ele é inesgotável.10 

A assimilação de conhecimento gerado por atividades que estão fora do “campo” filosófico, 

como a arte e a literatura, dão provas da potência criadora “da contingência”. O homem 

merleau-pontyano reconhece que sua existência afirma a existência do mundo; mundo cujo 

abarcamento lhe é inacessível, mas cuja visagem lhe é caminho permanente. Ao se considerar 

apenas o campo do conhecimento, desligado do mundo percebido e das particularidades do 

homem situado, como acesso à verdade e ao saber universal, a ordem do percebido é reduzida 

à simples aparência - negação da evidência afirmada pelo aspecto concreto do corpo. Nesse 

sentido, poder-se-á dizer que é a experiência corpórea que chama e antecipa a construção da 

“figura de mundo” 
11

. Ver-se-á no movimento síncrono do olhar-percepção o acesso ao núcleo 

                                                           

9 “Um inédit de M.Merleau-Ponty, in Revue de Métaphysique et Morale, nº4, 1962, p.405”, excerto, Apud: BARBARAS, Renaud. Merleau-

Ponty et la Nature. In: Chiasmi International 2, Merleau-Ponty. De la nature à l‟ontologie. France: Vrin, - Milano: Mimesis – North 

America: Penn State University, 1999. ( Publication trilingue autour de La pensée de Merleau-Ponty). p.49: 

...se agora consideramos, acima do percebido, o campo do conhecimento propriamente dito, no qual o 

espírito quer possuir a verdade, definir ele mesmo os objetos, e aceder assim a um saber universal, livre 
das particularidades de nossa situação, a ordem do percebido não se distinguirá da simples aparência, e o 

entendimento puro não será uma nova fonte de conhecimento, à qual, comparativamente, nossa 

familiaridade perceptiva com o mundo é somente um esboço informe? 

...si maintenant nous considérons au-dessus du perçu, le champ de la connaissance proprement dite, ou 

l‟esprit veut posséder le vrai, definir lui-même des objets et accéder ainsi à um savoir universel et délié 

des particularités de notre situation, l‟ordre du perçu ne fait-il pás figure de simple apparence et 

l‟entendement pur n‟est-il pás une nouvelle source de connaissance en regard de laquelle notre familiarité 

perceptive avec le monde n‟est qu‟une ébauche informe? 

10 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006.p.433-4 

11 “O pensamento moderno caracteriza-se pela prioridade que confere à ideia de realidade em relação às de possibilidade e necessidade 
(...) o mundo é um dado puro que é impossível fazer derivar, mesmo por reflexão, de um necessário ou de um possível.”  MERLEAU-

PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.141 
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da significação existencial, precedente na gênese do sentido em cada uma das perspectivas 

visadas, ele é abertura à compreensão: “... a relação com o mundo, tal como infatigavelmente 

se pronuncia a nós, não é nada que possa ser tornado mais claro por uma análise: a filosofia 

só pode recolocá-la sob nosso olhar, oferecê-la à nossa constatação.” 
12

 Essa inferência 

recoloca o corpo no centro do círculo, ele deixa de ser apenas um objeto colado ao sujeito e 

passa a concernir-se como condição de realizabilidade da expressão. A descoberta do próprio 

corpo como corpo percipiente, como potência simbólica, é a superação do corpo-máquina
13

. O 

eu-penso subsumido ao eu-corpo é afirmação de que o eu nada apreende sem a mediação da 

experiência corporal: “tudo se resume nisso em fazer uma teoria da percepção e da 

compreensão que mostre que compreender não é situar na imanência intelectual, que 

compreender é apreender pela coexistência...” 
 14

.  

Os conceitos se sobrepõem, explicam-se uns pelos outros enquanto estalo que desencadeia 

todo o processo. A intenção filosófica de Merleau-Ponty parte da existência e afirma, a partir 

dela, que o sentimento de ser é anterior ao trabalho reflexivo realizado para compreendê-lo. 

Nesse sentido, é na reexposição da experiência perceptiva que Merleau-Ponty destaca o corpo 

como interveniente na constituição de sentido. O trabalho de elaboração de uma teoria da 

expressão produz-se no visível, articulado entre o olhar e a percepção, moventes da ação 

humana no mundo, e no invisível, enquanto busca de sentido; sentido que expressa o olho-

espírito na filosofia de Merleau-Ponty.  

                                                           

12 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006.p.16 

13 Merleau-Ponty afirma que a tradição intelectualista, ao cindir alma e corpo, torna o corpo animado, enigmático, e a relação que estabelece 

com o outro, incompreensível.  

14 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José A.Giannotti e Armando M.d‟Oliveira. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

p.179-180 
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O todo, as partes 

A proposta geral do trabalho é identificar como Merleau-Ponty elabora a passagem da 

percepção à expressão, e porque ele acorda à pintura um modelo possível para filosofia. O 

pensamento deriva do pressuposto de que ele não reduz a pintura às mudanças no âmbito do 

pensar, mas a toma a partir das relações que o pintor estabelece com o mundo que vê. Que 

movimento é esse, pergunta-se Merleau-Ponty, que leva o homem a não se limitar aos meios 

naturais dados por seu corpo para aceder às coisas, que lançando-o à busca constante por 

conhecimento fá-lo traçar o mundo de maneira tão singular? 

...desse ser que aparece por meio de uma percepção sempre parcial, é necessário que eu 

compreenda melhor como ele me é traçado e porque eu não me contento, como os animais, a 

julgar pelo comportamento na presença de um meio. Porque eu tenho a ideia do mundo ou do 

ser, é necessário esclarecer o que em nós realiza esse movimento espontâneo ao conhecimento 

(...) a partir das relações iniciadas pela percepção, ele – homem - se esforça para fixá-las, para 

totalizá-las, para torná-las disponíveis. Ele pensa, ele fala, ele junta aos gestos naturais - 

supondo que nenhum deles seja verdadeiramente pura natureza -, uma gesticulação das 

instituições linguísticas: da natureza à cultura. 15 

O corpo merleau-pontyano é o que motiva e modula essa existência. Afetado pelo sensível, é 

corpo que sente, é corpo situado, é corpo que responde à inerência de seu sendo ao expressar-

se: espìrito encarnado. Então, ao “ouvir” de Merleau-Ponty, que se deve dar à objetividade o 

papel que lhe cabe, vem-me a citação “o conhecer não é à nascença tudo o que pode ser, é 

um devir, mas um devir que tem seu acabamento, a sua perfeição, na identificação com a 

                                                           

15 MERLEAU-PONTY, Maurice. Titres et travaux – Projet d‟enseignement. In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000. p.22-3 

De cet être qui transparaît à travers une perception toujours partielle, il faut que je comprenne mieux il 

m‟est indiqué, et pourquoi je ne me contente pas comme les animaux, à en juger par leur comportement, 
de la fréquentation d‟un milieu, pourquoi j‟ai l‟idée du monde ou de l‟être, il nous faut préciser ce qui en 

nous accomplit ce mouvement spontané (...) sur les relations auxquelles la perception l‟a initié, il 

s‟efforce de les fixer, de les totaliser, de les rendre pour lui disponibles, il pense, il parle, il ajoute aux 
gestes naturels, à supposer qu‟aucun d‟eux soit vraiment purê nature, une gesticulation et des institutions 

linguistiques, à la nature une culture. 
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realidade existente.” 
16

 Merleau-Ponty pensa no que ressoa do sensível, nos sons 

inarticulados que o artista transforma em linguagem. O infinito é afastado para que na camada 

do mundo a eloquência da vida, de olhos e expressão, ao entendimento cego. 

Quando ali, no ano de 1960 - a partir de um pedido de André Chastel para o primeiro número 

de Art de France - Merleau-Ponty volta a interrogar a visão e a pintura, interroga-as, diz 

Claude Lefort, “como que pela primeira vez” 
17

. O sentido que Merleau-Ponty dá ao “como 

pela primeira vez“ é o seu “método”. Assim, muito embora cada “aqui” carregue consigo uma 

carga de todos os outros, ele os vê perambular na incompletude. A insuficiência o leva à 

busca, ainda que importuna, pelo tocar a esquiva plenitude. Livre do contínuo e do 

descontínuo, o ser, o mundo, o outro, a vida, a percepção, a expressão, correm, recorrem, e 

não cessam de suscitar aos olhos abertos, a fundura do ser. Merleau-Ponty deseja decifrar a 

marca deixada pelo homem a partir de sua experiência de mundo no mundo, entender o que 

define essa “maneira de ser” ou de expressar, que é capaz de fazê-lo pensar numa filosofia 

outra: “... a filosofia por fazer é a que anima o pintor, não quando exprime opiniões sobre o 

mundo, mas no instante em que sua visão se faz gesto, quando, dirá Cézanne, ele „pensa por 

meio da pintura‟”. 18  

O dito justifica a divisão proposta, que é iniciada com O mundo de Merleau-Ponty, conjunto 

de textos que buscam uma familiarização com a obra. Nesse sentido, O mundo de Merleau-

Ponty, procura entender o desenvolvimento de seu pensamento a partir de leituras soltas e 

                                                           

16Apud: LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. Trad.Fátima Sá Correia, e outros. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 
1999.p.720 

17 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.9 

18 Claude Lefort. Idem, p.12. 
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diversas, ou seja, sem que a linha do tempo ou a especificidade do tema desta dissertação de 

mestrado fossem utilizados como guias. O trabalho instala-se onde os passos não visam nada, 

e assim, com o olhar vazio, o tempo de achega faz-se no esquecimento do hoje, ele é o olho 

que procura pelo olho do outro. Nesse primeiro momento, paira o aguardo das ligações. Sobre 

o intento da pura evidência é necessário que as qualidades que habitam a obra transpareçam 

na experiência da leitura, tal como ela é, tal como Merleau-Ponty ao falar da expressão: “...a 

expressão supõe alguém que se exprime, uma verdade que ela exprime, e outros a quem ela 

fala. O postulado da expressão e da filosofia é que ela pode satisfazer, simultaneamente, a 

essas três condições.” 
19

   

Em O Corpo, os textos procuram mostrar a importância que Merleau-Ponty afere à presença 

do corpo no mundo. O corpo merleau-pontyano aparece como articulador da gênese de 

sentido, ele é corpo que percebe, e porque percebe, é capaz de metamorfosear o percebido em 

expressão. A conclusão, O olhar círculos que se envolvem - Merleau-Ponty encontra 

Cézanne, busca responder a questão da dissertação: em que consiste o privilégio que Merleau-

Ponty acorda à pintura a ponto de pretendê-la modelo para filosofia? Poder-se-á pensar que 

essa questão caminha juntamente à feitura de sua obra, ao ater-se a datação dos textos em que 

Merleau-Ponty toma a pintura como centro de sua reflexão: A dúvida de Cézanne, em 1942, A 

linguagem indireta e as vozes do silêncio, em 1952 – embora aborde a questão da pintura 

“indiretamente” ela aparece em sua reflexão sobre o estilo, a imaginação e os signos -, O olho 

e o espírito, em 1960, ou seja, ver-se-á a questão da pintura aparecer em um de seus primeiros 

textos, no caminhar de seu processo e, pontuando o prematuro término de sua escritura. “Arte 

                                                           

19 “… l‟expression suppose quelqu‟un qui s‟exprime, une vérité qu‟il exprime, et les autres devant qui il s‟exprime. Le postulat de 
l‟expression et de la philosophie est qu‟il peut être satisfait simultanément à ces trois conditions".Apud: MERLEAU-PONTY, Maurice. 

Éloge de la philosophie. In: Éloge de la philosophie et autres essais. Paris: Gallimard, 2011. p.36 
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silenciosa que fala o mundo”, “a verdade em pintura”, “a pintura é filosofia em ato”, questões 

cujas respostas ver-se-á, certamente, intrinsecamente relacionadas à busca por um absoluto-

outro, um “absoluto em si, e não fora de si, na experiência mais intima, e mais profunda, e 

mais pessoal...” 
20

.  

Das explicações teóricas às elucubrações. O movimento do trabalho dá-se em torno de uma 

pergunta constante: onde estão verdadeiramente os olhos de Merleau-Ponty? Impregnados 

pela perambulação na não-filosofia? Sim, ela lhe mostra outros horizontes e põe-lhe à boca a 

criação, mas é a filosofia que o liberta para outros voos, outras viagens: “possivelmente há no 

filósofo um desejo mais constante de se servir da viagem” 
21

. Aqui, ao se servir da viagem 

poder-se-á tomar como certo que o excerto de Baudelaire “é“ um retrato de Merleau-Ponty, 

pois aos olhos do trabalho, Merleau-Ponty é o artista. 

O quadro da vida exterior penetrava-o já de respeito e apoderava-se do seu cérebro. Já a forma 

o obcecava e o possuía (...) ver o mundo, estar no centro do mundo (...) tais são alguns dos 

mínimos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais (...) o amador da 

vida faz do mundo sua família (...) amante da vida universal entra na multidão como quem 

entra num imenso reservatório de eletricidade. Podemos também compará-lo a um espelho tão 

imenso como essa multidão; a um caleidoscópio dotado de consciência, que a cada um de 

seus movimentos, representa a vida múltipla e a graça mutável de todos os elementos da vida. 

É um eu insaciável do não-eu, que a cada instante o traduz e exprime em imagens mais vivas 

que a própria vida, sempre instável e fugidia (...) poucos homens são dotados da faculdade de 

ver; e menos ainda são os que possuem o dom de exprimir. Agora, à hora em que os outros 

dormem, este está debruçado sobre a sua mesa de trabalho, dardejando numa folha de papel o 

mesmo olhar com que há pouco fitava as coisas (...) e as coisas renascem no papel, naturais e 

mais que naturais (...) singulares (...) de uma percepção aguda (...) que procura ele? (...) 

                                                           

20 MERLEAU-PONTY, Maurice. Merleau-Ponty – Vie et oeuvre, 1908-1961. In: Oeuvres.Édition établie et preface par Claude Lefort. 

Paris:Gallimard, 2010. p.69-70 “… absolu en soi et non hors de soi, dans l‟expérience la plus intime, la plus profonde et la plus 

personnelle…” 

21Idem, p.83 “…chez le philosophe il y a peut-être simplement um désir plus constant de se server du voyage…” 
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sempre viajando através do grande deserto de homens, tem um objetivo mais alto (...) um 

objetivo mais geral (...) o que ele pretende é (...) extrair o eterno do transitório. 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 BAUDELAIRE, Charles.  O artista homem do mundo, homem das multidões e criança. In: A invenção da modernidade. Trad.Pedro 

Tamen. Lisboa: Relógio D‟Água Editores, 2006. p.286-9 
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CAPÍTULO I  -  O MUNDO DE MERLEAU-PONTY 
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1.1 O Ser, desenho do ser  

Por onde começar na filosofia de Merleau-Ponty? Escolha cortada, potencialmente 

recombinada numa versão que é sempre uma “versão-conto”, o Ser. Merleau-Ponty nega a 

possibilidade de entendê-lo a partir de uma teoria do conhecimento que supõe a si mesma a 

condição de deciframento integral do Ser; não é o Ser operado pelo universo fechado da 

ciência, consumido pelo tratamento científico que o interessa. Aquém do sentido buscado por 

Merleau-Ponty, o Ser da ciência é resultado de um operacionalismo no qual o cientista já o 

sabe antecipadamente, mostrando-o, na evolução do processo, apenas como um dos aspectos 

do Ser. 

[o cientista]... restringe o Ser ao que é manipulável por ele, a objetos de conhecimento 

científico (...) o Ser da ciência continua sendo um constructum ideal (...) se a ciência é 

operacional, seus conceitos só se definem pelo emprego que deles ela faz; ela evoca o pré-

operatório, aquilo que funda, que torna possível a correlação sujeito-objeto (...) para saber o 

que é o Ser, o sentido de Ser das construções técnico científicas, não se devem projetá-las de 

antemão numa ordem do Em-Si, como é feito por uma “teoria do conhecimento” que mede, 

de imediato, o Ser pelo Ser-conhecido. 23 

Os métodos expõem à desconexão os resultados, ao ver-se a impossibilidade de definir a 

priori algo que se obtém como resultado da atividade experimental. O conhecimento técnico 

adquirido, não habilita o cientista no acesso a uma realidade precedente à sua ação, ou, o 

acesso à definição está estreitamente ligado ao próprio processo de verificação, e, por 

conseguinte, à própria ciência. Merleau-Ponty parte do pressuposto de que o Ser não pode 

dar-se a descoberto como o Ser-conhecido da ciência, para afirmar a importância do pensar 

que o considera no envolvimento com a Natureza, não como referência isolada e anteposta à 

filosofia da história, ou da consciência, mas como uma das camadas do Ser.  Entender-se-á 

                                                           

23 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.328-9 
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aqui que o desenvolvimento do conceito de Natureza tem, para Merleau-Ponty - como 

caminho de um pensamento que deseja saber o que é o Ser – uma forma propedêutica, ou seja, 

seu desenvolvimento é capaz de introduzir de modo claro e convincente, o tema da 

necessidade de uma mutação ontológica: “o conceito de Natureza é sempre expressão de uma 

ontologia” 
24

. Desse modo, a leitura científica da Natureza é tomada por ele como uma 

“ontologia parcial”, na medida em que ela é capaz de ensinar os modos de conexão, de 

expressar o envolvimento do Ser aos seres, enquanto “colocação” desses seres em 

conformidade à ordem das razões
25

, ou seja, ela pode ordená-los, exibi-los, mas não é capaz 

de explicá-los. A Natureza é tomada como índice, como indicativo do que nas coisas resiste à 

operação da subjetividade, ou seja, o que não é capaz de ser reabsorvido pela constituição. 

Merleau-Ponty deixa clara a necessidade de se voltar ao mundo percebido: se não é possível 

por meio da constituição, tornar o mundo transparente, se dessa operação permanece um 

resíduo que impossibilita uma redução completa, ou o abarcamento do sentido do “todo”, 

subjaz a existência de algo que não se dá na percepção atual - embora esteja contida nela
26

. 

Encadeamento que leva à necessidade de uma reflexão que se abra ao indeterminado – 

característica da relação do homem no mundo -, e à imprevisibilidade esboçada pela ausência, 

como possibilidade de transcendência ao vir a ser. É transcendente para Merleau-Ponty o que 

tem um dos lados ocultos, o que permanece não constituído, o invisível contido no visível. 

O sujeito não vive em um mundo de estados de consciência ou de representações, de onde ele 

suporia poder agir sobre as coisas exteriores, ou as conhecer como que por uma espécie de 

                                                           

24 Idem, p.330 

25 Para Merleau-Ponty a razão pode oferecer-se apenas como o invisível da idealidade, isto é, apenas como estrutura das coisas, como 

intermeio, na visada ao Ser. Idem, p.364 

26 Para Merleau-Ponty a percepção “atual” não esgota a coisa, esta se dá à percepção apenas sob uma de suas faces, ou seja, há um 

inacabamento na percepção que é uma promessa, um mobilizador para uma busca que se abre ao inesgotável da plenitude. 
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milagre. Ele vive em um universo de experiência, em um meio neutro, no que diz respeito às 

distinções substanciais entre o organismo, o pensamento e o entendimento, em um comércio 

livre com os seres, as coisas e seu próprio corpo.27 

A dissociação efetuada pelo cogito entre o homem e a Natureza, entendida como tomada de 

posição que liberta o homem de sua união irrefletida com o mundo e da contingência imposta 

pela alteridade eu-outro, é vista por Merleau-Ponty como um isolamento que inviabiliza a 

própria reflexão filosófica, visto que, ao se neutralizar a Natureza, ou o fora, a filosofia, e o 

próprio homem, cuja formação pensa-se a partir do embate com esse fora, tornam-se apenas 

representações imagéticas.  Nesse sentido, Merleau-Ponty procura compreender de que 

maneira o fora, ou o mundo percebido, é condição necessária para o aparecimento do Ser, e 

para explicação da articulação existente entre os seres; circularidade: “chegamos ao Ser 

passando pelos seres” 
28

. A relação dá-se num vice-versa
29

, imbricação na qual a Natureza 

que aparece ao homem é, simultaneamente, revelada pela natureza do próprio homem, e pelo 

fora que a ele, ela expõe. Como se o fora fosse, desde sempre, o reconhecimento ora de algo-

eu, ora de algo-outro, que o homem carrega dentro de si, concomitantemente, por integração e 

diferenciação.  

... ao se começar  pela subjetividade ou pela liberdade: são definições, interrompem a busca, 

rechaçam toda interrogação sobre o ser, definindo-o, definitivamente, como ser-objeto. Ao 

pedir que se comece pela Natureza, queremos dizer que esta restrição é ilegítima, pedimos 

                                                           

27 MERLEAU-PONTY, Maurice. La struture du comportement. Paris: Puf, 1942. p.204 Apud: SAINT AUBERT, Emmanuel. Le scénario 

cartésien. Paris: Vrin, 2005. p.113 

Le sujet ne vit pas dans un monde d‟états de conscience ou de représentations d‟où il croirait pouvoir par 

une sorte de miracle agir sur des choses extérieures ou les connaître. Il vit dans un univers d‟expérience, 

dans un milieu neutre à l‟egard des distinctions substantielles entre l‟organisme, la pensée et l‟étendue, 
dans un milieu neutre à l‟égard des distinctions substantielles entre l‟organisme, la pensée et l‟étendue, 

dans um commerce direct avec les êtres, les choses et son propre corps. MERLEAU-PONTY, Maurice. 

La struture du comportement. Paris: Puf, 1942. p.204 

28 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.364 

29 “... a inerência de si ao mundo ou do mundo a si, de si ao outro e do outro a si.” [Definição de Merleau-Ponty para Ineinander termo 

husserliano]. Apud: Idem, p.334 
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que se leve em consideração, não somente o ser que é objeto de nosso olhar e de nossa 

escolha, mas aquele que nos precede, nos manipula, nos orienta, que apresenta-se, de qualquer 

maneira, conosco e com outros homens, que é acessível por mais de uma perspectiva, que já 

está ali antes deles, os precede, os afirma, faz a articulação entre um e outro, e o interior de 

cada uma deles, que os segura ela mesma, que une todas as coisas, e não se reduz ao que cada 

um de nós tem que ser.30 

Portanto, para além das marcas de ajustamento entre Ser e reflexão, Merleau-Ponty, em seu 

curso O conceito de Natureza (1959-1960) 
31

, busca compreender “esse” Ser, fora da 

representação, Ser cuja gênese, e o desvelamento, implicam ser no outro, ser para. A Natureza 

é o solo em que o Ser, e o ser, dão-se em conjunto, raiados pelo movimento do homem no 

mundo. Ao examiná-la, diz Merleau-Ponty, ”reencontramos tudo, não que tudo seja 

natureza, mas porque tudo nos é, ou se nos torna natural (...) nenhuma diferença substancial 

entre Natureza física, vida, espírito” 
32

. Um modo particular de aparição do sentido oculto do 

Ser, “nem simples reflexão sobre as regras imanentes da ciência da Natureza, nem recurso à 

Natureza como a um Ser separado e explicativo, mas explicitação daquilo que quer dizer ser-

natural ou ser naturalmente” 
33

, de sua potência de transposição da tendência natural 

explicitada na relação de familiaridade entre Ser e Natureza, ao nascimento do ser. O foco é 

aberto. O olhar é contestatário da visão utópica que não acessa a imagem formada pela luz 

                                                           

30 SAINT AUBERT, Emmanuel.  La Nature ou le monde du silence. In:Maurice Merleau-Ponty. Sous la direction d‟Emmanuel de Saint 

Aubert. Paris: Hermann Éditeurs, 2008. p.51 

... si l‟on commence par la subjectivité ou la liberte: elles sont alors définitions, elles arrêtent la recherche, 

elles refoulent toute interrogation sur l‟être em le définissant une fois pour toutes comme être-objet. En 

demandant qu‟on commence par la Nature, nous voulons dire que cette restriction est illégitime, nous 
demandons qu‟on prenne en considération non seulement l‟être qui est objet de notre regard e de notre 

choix, mais celui qui nous precede, nous circonvient, nous porte, qui porte pêle-mêle avec nous d‟autres 

hommes et est accessible à travers plus d‟une perspective, qui est déjà là avant elles, les precede, les 

fonde, fait la jointure de l‟une à l‟autre et à l‟intérieur de chacune, qui “tient” par lui-même, fait tenir 

ensemble toutes choses, et ne se réduit pás à ce que chacun de nous a à être. 

31
 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.327-448 

32 Idem, p.343. 

33 Idem, p.332. 
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que emana do próprio objeto, e que nega, por esse motivo, o excesso do ser. Alteridade posta 

a termo por não sustentar a purificação de um pensamento claro e distinto. Resíduo 

inexplicável, que a olhos desatentos é próprio do modo do impossível: “o conceito de 

Natureza não evoca somente o resíduo daquilo que não foi construído por mim, mas uma 

produtividade que não é nossa (...) uma produtividade originária que continua sob as 

criações artificiais do homem.” 
34

 O ser-objeto é exposto à fragilidade pela visível 

desarticulação que sua indeterminação impõe sobre a ação do “pôr diante de” como afirmação 

de ser; pensamento cuja coesão desmancha-se em face ao movimento que afirma a 

contingência. Ao se recusar o ser que é convertido em pensamento de ser, se recusa o ser-

objeto. Essência sobrepensada na existência. 

...se negássemos à ideia de Natureza todo sentido filosófico, e se refletíssemos diretamente 

sobre o ser, nós nos arriscaríamos a nos colocar, de imediato, no nível de uma correlação 

sujeito-objeto que é elaborada, e a perder um componente essencial do ser: o ser bruto ou 

selvagem, que não foi convertido em objeto de visão ou de escolha.35  

Porém, como descrever o sentido que impregna o ser vivo, e que, no entanto, não é pensado 

como um sentido? Se a explicação subsume a existência à essência, como atingir o não 

sabido? Questões que condensam e expõem a vida à experiência do viver, à necessidade dos 

fatos, do sentido que se ajusta a partir da ação interveniente do sujeito. Desse modo, poder-se-

á dizer que o sentido não está subordinado às operações de uma consciência constituinte, mas 

                                                           

34 Idem, p.204. 

35 SAINT AUBERT, Emmanuel.  La Nature ou le monde du silence. In:Maurice Merleau-Ponty. Sous la direction d‟Emmanuel de Saint 

Aubert. Paris: Hermann Éditeurs, 2008. p.53 

Si l‟on refusait tout sens philosophique à l‟idée de Nature et si l‟on réfléchissait directement sur l‟être, on 

risquerait de se placer d‟emblée au niveau de la correlation sujet-objet qui est élaborée et seconde et de 
manqué une composante essentielle de l‟être: l‟être brut ou sauvage qui n‟a pas encore été converti en 

objet de vision ou de choix. 
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que sua emergência dá-se na ação do perceber, como um advento que “deposita”
36

 o sentido 

naquele que percebe. A indeterminação do ser no mundo é sua condição de abertura 

continuada, ou seja, é ela que torna possível a experiência perceptiva – indeterminação que 

não exclui a possibilidade de ocultação das características determináveis, embora estas 

possam permanecer não determinadas, como que em estado de latência. Merleau-Ponty não a 

toma como uma abstração temporária à espera de preenchimento que a confirme, mas ao 

contrário, como campo aberto ao que não é atualmente dado – para ele só se pode falar de 

percepção quando “tudo” não está dado. Justifica-se assim sua crítica ao primado da 

consciência, pois ao admiti-la como “dada”, como interrogar sua formação, entendê-la como 

processo de envolvimento contínuo com o fora, como consciência inspirada, anterior à adição 

da razão? Merleau-Ponty procura pintar o homem como ele verdadeiramente é: não como 

esboço de uma subjetividade absoluta, mas como ressurgência, como luz, no cimo desse 

incrível arranjo que é o corpo humano.
37

 É a partir da intencionalidade perceptiva 

proveniente do próprio ser, de sua expressão no mundo, de seu inacabamento, que em 

uníssono se apresenta o Ser, desenho do ser. 

1.2 Entre a cadência da Natureza e as determinações da Ciência  

Para Merleau-Ponty, os desenvolvimentos científicos do século XX, principalmente no que 

concerne a biologia, a neurologia e a psicologia, destituem a evidência
38

 enquanto dado 

                                                           

36 Le sens est depose (il n‟est plus seulement en moi comme conscience, il n‟est pas recreé ou constitué…” MERLEAU-PONTY, Maurice. 

L‟institution, La passivité - Notes de cours au Collège de France (1954-1955). Paris: Belin, 2002. p.38 “o sentido é depositado(ele não está 

em mim como consciência ele não é recriado ou constituído...” 

37 “…non pas comme l‟ébauche d‟une subjectivité absolue, mais comme surrection, lumière au sommet de cet  incroyable arrangement 

qu‟est un corps humain.”  MERLEAU-PONTY, Maurice. Apud: Chiasmi International 7.  SAINT AUBERT, Emmanuel. De l‟Être brut à 
l‟homme  - contextualization de deux notes inédites de Merleau-Ponty. In:  Merleau-Ponty. Vie et individuation – avec des inédits de 

Merleau-Ponty et Simondon. France: Vrin, - Milano: Mimesis – North America: Penn State University, 2005. (Publication trilingue autour de 

La pensée de Merleau-Ponty). p.30  

38 Merleau-Ponty enfatiza que apenas as ciências positivas podem trabalhar com resultados indubitáveis. 
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seguro do encadeamento lógico – critério cartesiano. Merleau-Ponty percebe que no âmbito 

da própria ciência há uma alteração da concepção do modo de existir dos seres vivos, que 

surge com o estudo do comportamento e que resulta em uma crítica interna no que concerne 

às suas aferições anteriores e que, consequentemente, opera uma reforma em seus 

pressupostos - o ser da ciência passa a não mais se encaixar num mundo imaterialista. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de seus cursos sobre a Natureza (1957-1960) 
39

 traça linhas 

prospectivas de um pensamento que procura estabelecer as bases para uma reflexão 

concernente a essa problemática - a necessidade de numa confrontação com a concepção 

intelectualista adquire um caráter essencialmente crítico. Merleau-Ponty percebe a 

importância da inserção da descrição direta da experiência humana - tal qual ela se mostra -, 

ou seja, relatá-la no mundo vivido, sem que se a afirme decorrente de uma gênese psicológica, 

ou se a conclua a partir de explicações causais. Assim como a ciência altera, mesmo que - 

como diz Merleau-Ponty – espontaneamente, seus referenciais sobre os “modos” de existir do 

ser, libertando-o do ser ideado, cabe à filosofia repensar o lugar acordado à questão do ser, 

visto por Merleau-Ponty, como um inter-ser - ser sempre em relação. Pensar a filosofia “no” 

hoje, é pensar questões pertinentes às reflexões que se desenvolvem em campos não 

filosóficos, é expô-la ao diálogo com campos práticos, é perceber que há uma convergência 

profunda entre a atividade filosófica e os demais campos do saber científico. A filosofia não 

deve negar o mundo físico, social, ou cultural; para além de um sistema de determinações, a 

filosofia move-se num processo sem fim, realiza-se numa validade que é sempre provisória. 

Merleau-Ponty cita Husserl: 

                                                           

39 O uso que Merleau-Ponty faz do conceito de Natureza, não é o tradicionalmente utilizado, ou seja, a Natureza como uma multiplicidade de 
acontecimentos exteriores ligados uns aos outros numa relação de causalidade; ao colocar a questão da presença do corpo, Merleau-Ponty 

nega a possibilidade de causalidade natural, fazendo aparecer à consciência o mundo percebido. 
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“A filosofia é uma ideia” (ele [Husserl] utiliza a palavra ideia no sentido kantiano, no sentido 

de ideia-limite, para designar um pensamento, do qual nós não podemos fazer falar o 

contorno, que não podemos totalizar, que entrevemos simplesmente no horizonte de nosso 

espírito, como limite de um certo número de operações que nós podemos fazer). “É uma ideia 

que só é realizável em um estilo de validade relativa e provisória, e em um processo histórico 

sem fim, mas também aqui, sob essas condições, é efetivamente realizável.” 40 

 O fio utilizado por Merleau-Ponty para estabelecer o entrelace entre a filosofia e a ciência, é 

a Natureza: início, solo, entremeio. Merleau-Ponty toma a Natureza para compreender a 

relação que se estabelece entre o todo e as partes. Segundo ele, a Natureza é o centro a partir 

do qual o mundo percebido aparece, é ela que lhe prescreve um horizonte de objetividade. 

Nesse sentido poder-se-á dizer que o mundo percebido aparece à consciência sob a forma 

dessa Natureza. Quanto ao “avanço” irrefletido da ciência, de que fala Merleau-Ponty na 

Fenomenologia da percepção, poder-se-á entendê-lo a partir de duas afirmações: a ciência 

adere às hipóteses científicas, e às construções de conceitos, e, simultaneamente, à existência 

de uma Natureza, que é em si mesma. A contradição é exposta à evidência, explicar a 

Natureza como se ela fosse um objeto de reflexão separado do homem, significa pensar em 

uma subordinação de relações, embora exteriores umas às outras, ligadas a um princípio de 

causalidade. Embora possa se dizer que há experiência humana da Natureza, a Natureza em si 

não é dada ao homem como conceito fechado, ela não pode ser tomada como correlato de um 

pensamento. Assim, destituída de sua condição de análogo na reflexão sobre o ser, a 

experiência humana da Natureza não é capaz de afirmar a apreensão de uma Natureza em si. 

                                                           

40
 MERLEAU-PONTY, Maurice. Les sciences de l‟homme et la phénoménologie. In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 

2000.p.62-3 

“La philosophie est une idée” ( il [Husserl] employait le mot idée au sens kantien, dans le sens d‟idée-
limite, pour désigner une pensée dont nous ne pouvons pas à proprement parles faire le tour, que nous ne 

pouvons pas totaliser, que nous entrevoyons simplement à l‟horizon de notre esprit, comme la limite d‟un 

certain nombre d‟opérations de pensée que nous pouvons faire), “c‟est une idée qui n‟est realizable que 
dans un style de validité relative provisoire et dans un processus historique sans fin, mais aussi qui, sous 

ce conditions, est effectivement realizable”.  
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A Natureza faz-se a si própria, determina-se de dentro: “... é natureza o que tem sentido, sem 

que esse sentido tenha sido estabelecido pelo pensamento. É a autoprodução de um sentido 

(...) opõe-se ao costume, ao discurso.” 
41

. A crítica de Merleau-Ponty ao humanismo radical - 

onde tudo é dado ou construído -, o leva a pensar na necessidade do abandono  da ideia de 

constituição em proveito da ideia de instituição – passagem da consciência constituinte à 

consciência instituinte. 

Procura-se na noção de instituição um remédio às dificuldades da filosofia da consciência (...) 

entende-se, aqui, por instituição os acontecimentos de uma experiência, que a dotam de 

dimensão durável, em relação às quais toda uma série de outras experiências terão sentido, 

formarão uma sequência pensável, ou uma história, - ou ainda os acontecimentos que 

depositam em mim um sentido, não a título de vestígio e de resíduo, mas como apelo a uma 

sequência, exigência de um porvir. 42 

O método utilizado por Merleau-Ponty para exposição dos problemas é o do apontamento 

destes, dentro do próprio discurso filosófico, não por meio de um paralelismo no qual 

posições filosóficas correspondam a fatos históricos, ou como prenúncio de uma crise latente, 

mas lançando interrogações, a fim de que se possa compreender o que pensa a 

contemporaneidade: “Isto [seus curso no Collège de France] não é história da filosofia, mas 

passado evocado para compreender o que pensamos (...) nós não sabemos o que pensamos.” 

43
 Não há, nessa inferência, o sentido de uma vida calcada na ignorância, mas o vislumbre do 

                                                           

41 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza – Curso do Collège de France. Texto estabelecido e anotado por Dominique Séglard. 
Trad.Álvaro Cabral. 2ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

42MERLEAU-PONTY, Maurice. L‟intitution dans l‟histoire personnelle et publique. In: Résumes de cours – Collège de France 1952-1960. 
Paris: Éditions Gallimard, 1968.p.59-61 

On cherche ici dans la notion d‟institution un remède aux difficultés de la philosophie de la conscience 
(…) on entendait donc ici par institution ces événements d‟une expérience qui la dotent de dimension 

durable, par rapport auxquelles toute une série d‟autres expériences auront sens, formeront une suite 

pensable ou une histoire, - ou encore les événements qui deposent en moi un sens, non pas à titre de 
survivance et de résidu, mais comme appel à une suìte, exigence d‟un avenir. 

43 MERLEAU-PONTY, Maurice. Préface. In: Notes des cours au Collège de France – 1958|1959 et 1960|1961. Préface de Claude Lefort. 
Texte établi par Stéphani Ménasé. France: Éditions Gallimard, 1996. p.14.“Ceci n‟est pas histoire de la philosophie, mais passé évoqué pour 

comprendre ce que nous pensons (...) nous ne savons pas ce que nous pensons.” MERLEAU-PONTY 
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descompasso existente entre o buscar, o que dele resulta, e o processo técnico utilizado como 

meio, entre um e outro. Para Merleau-Ponty, a ciência estrutura-se a partir de uma sistemática 

aplicação de conceitos, sem pressupor a análise reflexiva como necessária no complemento do 

processo, ou seja, a ciência não se interroga nem mesmo no que concerne a seus próprios 

paradoxos, ela “...é fruição ingênua e sem crítica, da certeza natural. Mais do que isso, a 

ciência ainda vive, em parte, assente num mito cartesiano, um mito e não uma filosofia, posto 

que se as consequências permanecem, os princípios são abandonados.” 
44

 Portanto, para 

além da ambitude técnica, há uma inabilidade em operar questões concernentes à vida do 

homem “no” mundo - a existência concreta de ambos -, que é sublimada pela ciência, e que se 

afirma, no pensamento de Merleau-Ponty, como equívoco que deve ser submetido a uma 

crítica radical, ou seja, é necessário voltar-se à busca de um “modo” filosófico de interrogar a 

ciência, no qual os artifícios da técnica não sejam utilizados. 

... o cientista ocupa-se pouco em fazer a “filosofia do organismo” (...) a partir do momento em 

que possui os seus desencadeadores, não formula mais problemas, esquece que lhe cumpre 

explicar a ação do todo sobre as partes, e isso porque realizou o todo e pode agir sobre este. A 

preocupação do filósofo é ver; a do cientista é encontrar pontos de apoio para explicar o 

fenômeno. O seu pensamento não é dirigido pela preocupação de ver, mas de intervir. (...) por 

isso trabalha frequentemente como um cego, por analogia (...) nessa tentativa para assegurar-

se de um ponto de apoio, o cientista desvenda mais do que vê. O filósofo deve ver nas costas 

do físico o que este não vê por si mesmo.45 

É o movimento de autodesvelamento do sentido de ser do mundo, o solo que possibilita ao 

homem impregnar-se de modo ininterrupto de “todos os” nosso tempo, e não uma análise 

simplista, que crê desvendá-lo por análogos da decifração do ser em si, e do significado de 

sua representação para a consciência: “a referência ao nosso tempo é necessária justamente 

                                                           

44 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.137 

45 Idem, p.138-9 
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porque é tempo de não-filosofia” 
46

. Merleau-Ponty tira partido da ambiguidade do termo e o 

utiliza - não-filosofia - em dois sentidos de tal maneira relacionados, que se fazem, 

simultaneamente, motivo e consequência de sua escolha: num primeiro momento, ao referir-

se à não-filosofia de seu tempo, Merleau-Ponty fala de uma crise filosófica “interna”, isto é, 

relacionada às contradições no âmbito do próprio discurso filosófico; por conseguinte – 

segundo momento -, a crise a que se refere o leva a abandonar os limites da filosofia, e buscar 

em “campos” não filosóficos, ou seja, na não-filosofia, o acolhimento de suas questões. A 

intenção de Merleau-Ponty não é negar a filosofia, mas criar uma linha de articulação entre-

campos, a fim de que a filosofia possa assimilar os conhecimentos gerados por atividades que 

estão fora de seu âmbito - dentre eles, a arte e a literatura -, e a partir dessas novas relações, 

liberar-se do pensamento nostálgico do absoluto, e do artifício da coercitividade técnica, que a 

tradição acadêmica, diz Claude Lefort, “fizera crer inseparável do discurso filosófico” 
47

.  

Merleau-Ponty entrevê “no fora” elementos capazes de expressar uma nova concepção da 

relação do homem consigo mesmo que altera sua circunstanciação. Nesse sentido, a arte e a 

literatura são tomadas como modelo do “não-pensamento”, do conhecimento que emerge no 

fortuito da criação, no gesto que expressa a mistura do dentro e do fora, do corpo e da alma, 

numa dança que aos modos do butô, despe-se da alegoria do universal, e acolhe o indivíduo 

como resposta ao Todo.  Desse modo, o estado da humanidade a que se refere com o tempo de 

                                                           

46 “La référence à notre temps [est] nécessaire justement parce qu‟il est temps de non-philosophie.” MERLEAU-PONTY, 

Maurice. Notes des cours au Collège de France – 1958|1959 et 1960|1961. Préface de Claude Lefort. Texte établi par 
Stéphani Ménasé. France: Éditions Gallimard, 1996. p.38 

47 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. 

p.12 
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não-filosofia, é o do abandono de um certo modo de filosofar
48

, que por não ser mais capaz de 

expressar “as propriedades ativas” 
49

, emudecem os homens.  

É nesse sentido que a singularidade que emerge das criações artísticas e literárias - tecidas no 

entrelaçamento mundo-sujeito -, é capaz de expor à fragilidade as construções teoréticas que 

buscam, nas ligações coordenadas, imprimir, fixar, e objetivar, os conceitos científicos. Essa 

consciência determinante, que exclui os corpos do mundo, que os olha fora do tempo, e que os 

pensa sob um espaço geométrico, asséptico e sem contradições, é denunciada por Merleau-

Ponty. Ciência que no artificialismo de seus procedimentos, e no olhar que busca por 

“condições de possibilidades” 
50

, é especulação ilusória de uma existência inerte. Num todo 

de pura racionalidade, a existência perambula entre verdades condicionadas e princípios 

axiomáticos; princípios capazes de construir, de modo determinante e sistemático, uma 

natureza cujo esboço é, antecipadamente, pressentido como idealidade. Ciência universal, 

cuja realização bem sucedida é vida sem resíduo
51

. 

                                                           

48 “Ma thèse: cette décadence de la philosophie est inessentielle; est celle d‟une certaine manière de philosopher (selon substance, sujet-

objet, causalité). MERLEAU-PONTY, Maurice. Notes des cours au Collège de France – 1958|1959 et 1960|1961. Préface de 
Claude Lefort. Texte établi par Stéphani Ménasé. France: Éditions Gallimard, 1996. p.39 

49 Como propriedades ativas, penso no conceito de sentir trabalhado por Merleau-Ponty no IV capítulo da Fenomenologia da percepção, o 

sentir que na acepção comum nos dá propriedades ativas, e não qualidades mortas, como no âmbito das experiências empíricas, no sentir que 

é comunicação vital com o mundo. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 
3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.83 

50 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. In: Reflexão e Interrogação. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura 
d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 2007. p.52 

 “É essencial para a análise reflexionante partir de uma situação de fato. Se ela não se desse desde logo a 
ideia verdadeira, a adequação interna de meu pensamento ao que penso, ou ainda o pensamento como ato 

do mundo, ser-lhe-ia preciso suspender todo „eu penso‟ de um „eu penso que penso‟... e assim por diante 
(...) a procura por condições de possibilidades é, por princípio, posterior a uma experiência atual (...) não 

indicando uma possibilidade prévia de onde ela sairia. Nunca, por conseguinte, a filosofia reflexionante 

poderá instalar-se no espírito que desvenda, para ver, daí, o mundo como seu correlato.” 

51 Resíduo no sentido que Merleau-Ponty utiliza em sua primeira aula proferida na École Normale Supérieure (1947-1948): segundo o autor, 

as escolhas dos filósofos são sempre margeadas por “suspeitas” que ele deixa de lado, ou seja, cada escolha filosófica traz à consciência o 
que não foi escolhido, e é esse resìduo, essa “não escolha” que mantém o diálogo entre os homens e torna possível a história da filosofia. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. L‟union de l‟âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson – Notes prises au cours de Maurice 

Merleau-Ponty a L‟École Normale Supérieure (1947-1948) – Recueilles et rédigées par Jean Deprun – Paris: Vrin, 1968. p.12 
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A idealidade do objeto, a objetivação do corpo vivo, a posição do espírito em uma dimensão 

de valor sem comum medida com a natureza (...) ora, essa filosofia destrói-se sob nossos 

olhos (...) a experiência do caos (...) convida-nos a perceber o racionalismo em uma 

perspectiva histórica à qual ele por princípio pretendia escapar, a procurar uma filosofia que 

nos faça compreender o surgimento da razão em um mundo que ela não fez e a preparar a 

infraestrutura vital sem a qual razão e liberdade se esvaziam e se decompõem.52 

Ao admitir que as análises tradicionais deixam escapar o fenômeno da percepção, Merleau-

Ponty indica seu movimento de distanciamento das análises empirista e intelectualista. A 

natureza da qual fala o empirismo, natureza formada pela soma de estímulos e qualidades, é 

objetada por Merleau-Ponty pela incoerência na ordem de precedência, isto é, por ser anterior 

à experiência dos objetos culturais. O equívoco é engendrado pelo postulado empirista da 

prioridade de conteúdos, ao qual a consciência perceptiva está subsumida, ou seja, à realidade 

de um mundo exato; realidade cuja aferição de verdade vem não do que se vê, mas do que se 

deve ver
53

.  Assim, poder-se-á afirmar que o empirismo analisa apenas relações externas, às 

quais só é capaz de justapor estados de consciência. Falta-lhe a condição de descrever as 

conexões internas, pensar as relações que se estabelecem entre o objeto visto e a ação por ele 

desencadeada. Seu objeto de análise é o mundo objetivo - dele excluído o mundo humano –, e 

a aquisição de conhecimento é definida a partir de propriedades físicas e químicas que atuam 

no aparelho sensorial humano. Processo que se inicia com dados provenientes de um a priori 

mental:  

                                                           

52MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. p.88-9. 

53 Sobre a pretensa evidência... 

Nós acreditamos saber muito bem o que é “ver”, “ouvir”, “sentir”, porque há muito tempo a percepção 

nos deu objetos coloridos ou sonoros. Quando queremos analisá-la, transportamos esses objetos para 
consciência. Cometemos o que os psicólogos chamam de “experience error”, quer dizer, supomos de um 

só golpe em nossa consciência das coisas, aquilo que sabemos estar nas coisas. Construímos a percepção 

com o percebido. E, como o próprio percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não 
compreendemos finalmente nem um, nem outro. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da 

Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.25-6 
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Os átomos do físico parecerão sempre mais reais do que a figura histórica e qualitativa deste 

mundo, os processos físico-químicos mais reais do que as formas orgânicas, os átomos 

psíquicos do empirismo, mais reais do que os fenômenos percebidos (...) tanto que se 

procurará construir a figura deste mundo, a vida, a percepção, o espírito, em lugar de 

reconhecer, como fonte inteiramente próxima e como última instância de nosso conhecimento 

a seu respeito, a experiência que temos dele. 54 

Merleau-Ponty também vê com criticidade o mundo imanente do intelectualismo; nele o 

universo circundante forma-se a partir do pensamento determinante, que exclui a ação do 

espírito
55

, e que conforma a verdade à consciência - possuidora da estrutura inteligível de 

todos os seus objetos. Nesse sentido, poder-se-á dizer que o intelectualismo descreve a 

percepção de fato, segundo os dados da percepção analítica
56

, originária do mundo exato. Ao 

entender que o mundo é constituído pela operação da consciência, a análise reflexiva rompe 

com o mundo em si. Para a análise reflexiva a consciência constitutiva é correlativa a um 

universo, no qual ela é capaz de tudo coordenar. Ela é, diz Merleau-Ponty, um objeto puro, a 

partir do qual todas as subjetividades trabalham - consciência constituinte que faz aparecer a 

ideia do ser determinado. Estranho às aventuras da experiência, ou seja, reduzido às 

perspectivas da consciência, esse discurso filosófico se contrapõe à textura do mundo real, 

torna-se fala muda: “... o homem “natural” segura as duas pontas da corrente, pensa ao 

mesmo tempo em que sua percepção penetra nas coisas (...) se, todavia, na rotina da vida, as 

duas convicções coexistem sem esforço, tão logo, reduzidas a teses e enunciados, destroem-se 

                                                           

54 Idem, p.48-9 

55 Para Merleau-Ponty a operação característica do espírito está no movimento pelo qual o homem retoma sua existência corporal, e a partir 

dela passa a simbolizar no lugar de apenas coexistir – aqui Merleau-Ponty afirma a comunicação com o outro como pressuposto na formação 
de todo conhecimento. MERLEAU-PONTY, Maurice. [Um inédit de Maurice Merleau-Ponty]. In:Parcours deux – 1951-1961. France: 

Verdier, 2000.p.42 

56 Percepção analítica ou refletida é aquela que “se desvia do objeto e se dirige ao seu modo de apresentação.” MERLEAU-PONTY, 

Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.78 
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mutuamente, deixando-nos confundidos.” 
57

 O esforço de aproximação entre ciência e 

vivência é operacionalizado por práticas artificiais que buscam integrar a vivência, enquanto 

caso particular, às relações e aos objetos que para a ciência definem o mundo.  

Ritmo e método, determinações encadeadas: a ciência trabalha a síntese do relativo, mas 

postula por generalização. Portanto, apesar de ser capaz de reconstruir o mundo, de afastá-lo 

do descaminho das definições ingênuas, a ciência, ao contrário, caminha do pensamento ao 

pensamento, reduzida à aproximações classificatórias. Envolvida por uma realidade alienante, 

torna-se cega para as articulações do mundo, move-se nele, diz Merleau-Ponty, e não o toma 

por tema. A ciência faz-se em meio a deslocamentos nocionais
58

 que, colados a pré-conceitos, 

excluem a questão do sentido de ser
59

. Desse modo, a necessidade de abandono do mundo 

ideado - fundo solidário do pensamento científico - impõe-se à formação de um universo 

científico que inclui, no âmbito das operações científicas, o mundo vivido. Ao distanciar-se 

dessa análise, a ciência instala-se num mundo de nitidez irrelevante, no qual o pensar é 

abarcamento da uma existência inconteste que é, simultaneamente, circunstanciada pela 

impessoalidade do próprio corpo e pela subsistência nutriz do eu-penso
60

.  

A tomada de consciência filosófica não torna vão o esforço de objetivação da ciência: ela o 

prossegue ao nível do homem, posto que todo pensamento é inevitavelmente objetivação; ela 

sabe, apenas, que aqui a objetivação não se conquista por ela mesma, e nos faz alcançar a 

relação mais fundamental, por coexistência (...) uma ciência sem filosofia, literalmente, não 

                                                           

57 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 
2007. p.20 

58 Nocional no sentido pejorativo que a palavra adquiriu: conhecimento abstrato, indireto, fragmentário. 

59 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 

2007. p.27 

60 “O verdadeiro Cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte a certeza do mundo em 

certeza do pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio mundo pela significação mundo. Ele reconhece, ao contrário, meu 
próprio pensamento como um fato inalienável, e elimina qualquer espécie de idealismo revelando-me como „ser no mundo‟.”MERLEAU-

PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.9 
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saberia do que fala. Uma filosofia sem investigação metódica dos fenômenos, só conduziria a 

verdades formais, isto é, a erros. 61 

1.3 O mutismo do universo do saber 

“A reflexão estará segura de ter encontrado o centro do fenômeno se ela for igualmente 

capaz de esclarecer sua inerência vital e sua intenção racional.” 
62

 

A síntese proposta não é artificial se se pensar a reflexão não como ação de retirar-se do 

mundo em direção a uma consciência que o fundamenta, mas sim como afastamento capaz de 

explicitar as relações entre homem e mundo, ou seja, relação não de imanência, mas de 

transcendência, na qual o homem caminha em direção ao espetáculo do mundo. Em parte, 

ver-se-á que o caminho é alterado: da existência que é fato, é engajamento do ser no mundo, à 

essência da existência, isto é, à compreensão, ou à conceituação desse engajamento no 

mundo. Concordância entre facticidade e idealidade introduzida pela afirmação merleau-

pontyana do descenso do conceito à experiência de nós mesmos - a importância dessa 

alteração hierárquica é a de explicitar que a busca pela essência está para além de relações 

com significações. “No silêncio da consciência originária, vemos aparecer não apenas 

aquilo que as palavras querem dizer, mas ainda aquilo que as coisas querem dizer, o núcleo 

de significações primário em torno do qual se organizam os atos de denominação e de 

                                                           

61 MERLEAU-PONTY, Maurice. Le métaphysique dans l‟homme. In: Sens et non-sens. Paris: Éditions Gallimard, 1996. p.119  

La prise de la conscience philosophique ne rend pas vain l‟effort d‟objectivation de la science: elle le 
poursuit au niveau de l‟homme, puisque toute pensée est inévitablement objectivation; elle sait seulement 

qu‟ici l‟objectivation ne peut s‟emporter elle-même et nous fait conquérir le rapport plus fondamental de 

coexistence (…) une science sans philosophie ne saurait pas, à la letter, de quoi elle parle. Une 
philosophie sans exploration méthodique des phénomènes n‟aboutirait qu‟à des vérités formelles, c‟est-à-

dire à des erreurs. 

62 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.85 
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expressão.” 
63

 O pensamento objetivo deve ser tomado no seu domínio, ou seja, como método 

que fundamenta a ciência e em cujo limite alcança-se apenas um das camadas de 

circunscrição do irracional. Ao se considerar que o pensamento objetivo é incapaz de 

responder ao “todo” do irracional, Merleau-Ponty aponta a incoerência do pensamento do 

absoluto, no qual o homem, desligado de sua inclinação natural e de sua posição no mundo, se 

imagina apto a ascender ao saber universal - como uma filosofia que encontra sua origem nela 

própria. 

Para Merleau-Ponty a primeira “conceituação” dá-se pelo gesto humano, gesto de designação 

que no homem aponta sua inserção no espaço e sua comunicação com o outro. Sua 

argumentação demonstra o caráter particular e unívoco que os gestos expressivos assumem ao 

pontuar uma situação. Assim como os fonemas, eles não possuem de imediato um sentido que 

vem deles próprios, mas anunciam um sistema simbólico capaz de dar significado a um 

número ilimitado de situações - possuem valor diacrítico. São os gestos, diz Merleau-Ponty, 

uma primeira linguagem. Comparativamente, há uma relação de semelhança “funcional” com 

a linguagem, poder-se-á dizer que ela possui modos de expressão – gesticulação – tão 

variados e precisos – sendo possível um número indefinido de comparações – que um 

enunciado está sempre relacionado a uma situação mental, tornando-a inequívoca. O que 

Merleau-Ponty procura tornar claro é que tanto na linguagem quanto nos gestos, o valor da 

significação é efetivado pela intenção comum que é estabelecida entre aquele que diz, como 

um continuante daquele que ouve, isto é, a significação é desenhada em conjunto, ou seja, a 

linguagem não é portadora de um sentido absoluto, a comunicação supõe que aquele que 

                                                           

63 Idem, p.12. 
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escuta é capaz de recriar “nele” próprio a fala do outro, tornando-a expressão de um 

significado. A linguagem vagueia do homem ao homem, à abertura do mundo. 

O exposto por Merleau-Ponty é confirmado no desenvolvimento de sua reflexão sobre o uso 

da linguagem literária - em Recherches sur l‟usage littéraire du language - Cours au Collège 

de France – Notes 1953 
64

 -, não tomando-a como esboço de uma filosofia da linguagem 

fundamentada no mito da linguagem das coisas, mas como caminho para uma teoria da 

linguagem fundamentada na expressão. O deslocamento que a literatura opera é capaz de 

reconduzir a linguagem ao âmago da experiência individual, afirmando seu caráter 

existencial, sem conquanto, dissociá-la do diálogo com seu tempo.  A pluralidade de sentidos 

e o uso infrequente das palavras, presente nas criações literárias, abrem-se a uma nova forma 

de existência que, desinstalada pelo desejo de expressão, lança-se ao fora. Momento no qual o 

escritor cria um sentido novo que é, pouco a pouco, incorporado ao imaginário da linguagem 

ordinária, como se o escritor fosse, diz Merleau-Ponty, um novo idioma: “... o escritor é, ele 

mesmo, como um novo idioma que se constrói, inventa meios de expressão e os diversifica 

conforme seu próprio sentido” 
65

. O escritor toma a forma de um “aparelho expressivo” cujas 

criações passam à existência manifesta no momento em que as palavras, domesticadas, 

liberam sentido a todas as solicitações do autor: “... ele [o autor] me fez justamente acreditar 

que estávamos no terreno já comum das significações adquiridas e disponíveis. Ele se 

instalou no meu mundo. Depois, imperceptivelmente, desviou os signos de seu sentido 

                                                           

64 MERLEAU-PONTY, Maurice. Recherches sur l‟usage littéraire du language – Cours au Collège de France – Notes, 1953. Texte établi 

par Benedetta Zaccarello et Emmanuel de Saint Aubert. Genève: MetisPresses, 2013. 

65 “... l'écrivain est lui-même comme un nouvel idiome qui se construit, s'invente des moyens d'expression et se diversifie selon son propre 

sens.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Um inédit de Maurice Merleau-Ponty. In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000.p.45 
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ordinário, e estes me arrastam (...) para um outro sentido...” 
66

. Assim sendo, poder-se-á 

dizer que a literatura abandona o terreno comum das significações adquiridas e disponíveis, 

portando, num primeiro momento, um sentido que é estranho à linguagem instituída.  

A partir do exposto, Merleau-Ponty trás às claras que a linguagem não pode ser tomada como 

simples revestimento de um pensamento que a recobriria em sua totalidade - ao contrário do 

uso prosaico, limitado pelas significações já instaladas na cultura -, mas como uma espécie 

particular de saber, cuja ordem, na criação de sentido, vai da escrita literária à linguagem 

ordinária. A linguagem literária é capaz de tocar um sentido até então nunca pensado, 

tornando-o acessível a todos que falam uma mesma língua. Ela revela o inesgotável da criação 

literária que, ao abandonar a ideia de correspondência, opõe-se à linguagem que se fecha na 

estrutura de significação. “... porque nos dirigir à literatura para elaborar uma teoria da 

linguagem? Para transcender a linguagem objetiva, fundada sobre convenções prévias signo-

significação, e a posse destes. Na teoria da linguagem a preponderância das formas objetivas 

da linguagem mascara sua essência.” 
67

 Merleau-Ponty aponta para o abandono da 

representação, do dado preexistente que é nostalgicamente retomado, embora o tempo lhe 

tenha esvaziado os sentidos. O escritor, assim como o artista, produz uma linguagem viva, 

fala muda que retira do silêncio o universo do saber. Merleau-Ponty afirma, a partir do 

exemplo da linguagem literária, a importância de abrir-se ao indeterminado como fonte de 

conhecimento. “A linguagem nos conduz às coisas mesmas na exata medida em que, antes de 

                                                           

66 MERLEAU-PONTY, Maurice. A ciência e a experiência da expressão. In: A prosa do mundo. Trad.Paulo Neves. São Paulo: Cosac & 

Naif, 2002. p.31 

67 “…pourquoi nous addresser à la littérature pour élaborer théorie du langage? Pour dépasser le cas du langage objectif fondé sur 

conventions préalables signe-signification et possession de celles-ci. Prépondérance des formes objectives du langage dans théorie du 
langage masque son essence.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Recherches sur l‟usage littéraire du language – Cours au Collège de France 

– Notes, 1953. Texte établi par Benedetta Zaccarello et Emmanuel de Saint Aubert. Genève: MetisPresses, 2013. p.87 
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ter uma significação, ela é significação” 
68

, ou seja, se o significado não precede a palavra, é 

porque a palavra aparece como “resultado” expressivo de um sentido que não cessa de se dar. 

Desse modo, diz Merleau-Ponty, trata-se: 

...de conquistar, para o pensamento exato, um novo domínio; o pensamento formal sempre se 

refere a alguma situação mental qualitativamente definida, da qual ele só extrai o sentido ao 

apoiar-se sobre a configuração do problema. A transformação jamais é uma simples análise e 

o pensamento é formal apenas relativamente. 69 

Ver-se-á que Merleau-Ponty deseja revelar a tensão que existe entre uma realidade que é 

submetida às exigências da razão, e o reconhecimento de que o mundo é irredutível às suas 

leis. 

1.4 Percepção, arquétipo do encontro originário 

A percepção na obra de Merleau-Ponty vem revelar uma dimensão da experiência que 

enclausurada pelo hábito do olhar que fala a voz de cabeça, afastou daquele que percebe o 

sentido original do ser. Para ele, a percepção toca o “há” originário no momento em que o 

acesso ao dado sensível é anterior a qualquer intervenção do eu. No complexo que se desenha 

a percepção é abertura: abertura à consciência de que alguma coisa que se mostra, abertura à 

origem de sentido que orienta a experiência, abertura à evidência do mundo. A percepção, diz 

Merleau-Ponty, “como encontro das coisas naturais é o primeiro plano de nossas pesquisas, 

não como uma função sensorial simples, que explicaria as outras, mas como arquétipo do 

                                                           

68 MERLEAU-PONTY, Maurice. A ciência e a experiência da expressão. In: A prosa do mundo. Trad.Paulo Neves. São Paulo: Cosac & 

Naif, 2002. p.36 

69 “…de conquérir  à la pensée exacte um nouveau domaine, la pensée la plus formelle se réfère toujours à quelque situation mentale, 

qualitativement définie, dont elle n‟extrait le sens qu‟en s‟appuyant sur la configuration du problème. La transformation n‟est jamais 
simples analyse et la pensée n‟est jamais formelle que relativement.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Um inédit de Maurice Merleau-Ponty. 

In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000.p.44 
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encontro originário...” 
70

. Antes de reconhecê-la como função sensorial, Merleau-Ponty a 

concebe como potência de origem, como acesso à vida que ressoa no corpo. Ao considerá-la a 

partir dessas margens, a medida é alterada. A percepção devassa os corpos vazios e liquida o 

códice universal da verdade, ao invalidar toda operação que determina o exterior a partir de 

uma relação de finalidade enunciada fora da experiência natural e espontânea do mundo. A 

ação do olhar que invade diretamente o que a ele se mostra recupera o sentido do visto 

desenraizando-o do objetivismo desfigurante que sustido pela certeza representativa, ao 

perder o mundo, perde o contato com o real. 

Perceber é envolver de um só golpe todo um futuro de experiências em um presente que a 

rigor nunca o garante, é crer em um mundo. É essa abertura ao mundo que torna possível a 

verdade perceptiva (...) minha adesão ao mundo me permite compensar as oscilações do 

cogito em benefício de um outro e ir encontrar a verdade de meu pensamento para além de 

sua aparência (...) o verdadeiro cogito não é o face a face do pensamento com o pensamento 

deste pensamento: eles só se encontram através do mundo (...) para mim existe um mundo 

porque eu não me ignoro; sou não dissimulado a mim mesmo porque tenho um mundo. 71 

Ver-se-á que em seus primeiros textos, como em A natureza da percepção 
72

 (1933), Merleau-

Ponty já enfatiza a relevância do problema referente à percepção. Encontramo-lo sem cessar 

diante da mesma questão: se a origem do sentido não provém de uma fonte absoluta, se ele 

não nos é dado por uma consciência constituinte, como pensar essa origem? Merleau-Ponty 

não pensa a origem do sentido a partir de seu caráter puramente intelectual, ao contrário, 

reconhece-o na presença “concreta” daquilo que se dá à visão: na visada que se “materializa”, 

o objeto não é representado, mas apresentado ao sujeito da percepção. Assim, ao afirmar que 

                                                           

70MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José A.Giannotti e Armando M.d‟Oliveira. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

71 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.409-10 

72 Texto apresentado por Merleau-Ponty para obtenção de Incentivo junto à Caixa Nacional das Ciências. In: MERLEAU-PONTY, Maurice. 

O primado da percepção e suas consequências filosóficas. Trad.Constança Marcondes Cesar. Campinas (SP): Papirus, 1990. p.9-13 
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não se pode impor às sensações um conhecimento que as anteceda, Merleau-Ponty quer dizer 

que não é possível preparar uma “educação dos sentidos” 
73

, ou seja, que não se pode aferir à 

percepção o caráter de simples operação intelectual, pois ao fazê-lo, estar-se-á supondo que as 

sensações são dependentes de uma forma intelectual, quando na realidade, diz ele, a forma já 

“está presente no próprio conhecimento sensível” 
74

.  

Para que se possa compreender as questões colocadas por Merleau-Ponty e o modo como ele 

conduz seus estudos para respondê-las, é preciso que se entenda que o caminho escolhido por 

ele reflete o “seu” vivido, ou, que o autor carrega as questões de seu tempo. Assim sendo, 

considerar-se-á que a feitura de sua obra é ladeada por outras áreas do conhecimento e que 

elas, verdadeiramente, contribuem para o desenvolvimento de seu projeto de pesquisa.  

Enquanto Merleau-Ponty “escreve”, o contexto intelectual que o envolve é integrado pelas 

pesquisas desenvolvidas em torno da fisiologia do sistema nervoso, das patologias mentais e 

da psicologia da criança, e pelo surgimento, na Alemanha, da Psicologia da Forma 

(Gestaltpsychologie). Merleau-Ponty acompanha muito proximamente o desenvolvimento 

dessas áreas e, em muitos momentos, utiliza seus resultados como argumentos auxiliares em 

seu corpo de trabalho. Desse modo, em um pensamento que se organiza, entende-se - 

enquanto trajetória - que as considerações merleau-pontyanas sobre a fisiologia do sistema 

nervoso e as patologias mentais, tornam-se seus referentes iniciais. Por conseguinte, é no 

domínio da psicologia que Merleau-Ponty busca argumentos para repensar as noções de 

consciência e sensação. 

                                                           

73 Idem, p.11 

74 Idem, p.12 
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Assim, fora dos limites da filosofia Merleau-Ponty encontra o acolhimento e a prova de que o 

aspecto instantâneo do mundo ideado dissimula o problema da percepção, ele se refere à 

percepção “que exercemos a cada instante, que nos mascara este fenômeno fundamental 

[percepção como conhecimento originário] porque ela é inteiramente plena de aquisições 

antigas [pré-dado, que para ele são as idealizações da ciência] e opera, por assim dizer, na 

superfície do ser.” 
75

Merleau-Ponty manifesta a necessidade de voltar-se à percepção para 

que se possa entender o que realmente é o perceber. Ao mostrar-se favorável à relação 

percepção-motricidade estabelecida pela psicologia da forma, poder-se-á dizer que, ele 

partilha da ideia de que entre a percepção e a motricidade há uma relação de 

indissociabilidade, e que as vê como dois aspectos de um mesmo fenômeno. Assim sendo, 

afirma que todo movimento se dá sobre um fundo perceptivo e que a toda sensação se deve 

atribuir uma exploração motora, isto é, uma ação do corpo. O afastamento é definido. 

Merleau-Ponty toma a estrutura estesiológica do corpo humano como estrutura libidinal e o 

ato de perceber como desejo de desnudação do mundo, afirmando, de modo terminante, que 

na experiência perceptiva o contato com o percebido é indivisivelmente sensorial, motor e 

afetivo.  Enquanto a reflexão toma o sujeito como coisa mental, e imagina-se apta a realizar, 

por antecipação, todo saber possível em detrimento ao “há” que se apresenta no “agora”, ou 

seja, aquilo que é, o é, à imagem de um mundo constituído no qual o eu é apresentado como 

um objeto entre outros. Merleau-Ponty, ao romper com a tendência de subordinação do ser à 

ideia, quer enfatizar que há uma distância entre o sujeito que analisa o percebido, e o sujeito 

que percebe, que é subsumida ao ato da reflexão, quando, na realidade, diz ele, a consciência 

desencarnada não é capaz de distinguir a condição de fato da existência, de sua dimensão 

                                                           

75 MERLEAU-PONTY. Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.74 
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conceitual. Merleau-Ponty explicita uma substituição da noção de consciência contemplativa, 

ou seja, desvinculada da ação, por uma consciência ativa, na qual o corpo é tomado como 

instrumento de exploração do mundo.  

Merleau-Ponty percebe o descompassado entre a vida que o homem toca por reflexão e aquela 

que ele percebe no embate de suas ações com o mundo do fora. Em sua vida pensada, o 

homem é livre para estabelecer as relações de sentido entre os fatos que se lhe apresentam. 

Ele, homem absoluto, coordena o arranjamento da montagem do grande quebra-cabeça, e ali, 

do mundo-tabuleiro, estabelece, entre o real e o ideado, uma ligação cuja descrição contraria a 

natureza das coisas. A análise reflexiva abandona o fora porque ele esvazia o poder 

constituinte do sujeito pensante, nela a consciência que o eu tem de seus estados e de seus 

atos é elevada à existência. Embora o exposto apareça como uma crítica radical, Merleau-

Ponty não recusa o testemunho da consciência, pois para que se alcance o conhecimento, é 

necessário, diz ele, que o eu tenha acesso aos próprios pensamentos e que seja capaz de 

apreciar a validade que lhes é intrínseca, grosso modo, que tenha capacidade de distinguir 

entre o falso e o verdadeiro - “todo saber supõe a primeira verdade do cogito (...), no entanto, 

se ele é manifesto pelas vias insuficientes da reflexão, geralmente só alcançamos um 

conhecimento incompleto de nós mesmos.” 
76

. Suas questões procuram reprojetar à filosofia 

seu papel, isto é, retomar o embate concreto com os problemas do mundo, para que não tenha 

sua atividade reduzida à simples reflexão sobre os “produtos” da ciência. O alargamento da 

razão é chamado por Merleau-Ponty em sua crítica ao cientismo, crítica que vê no alcance 

                                                           

76 “Tout savoir suppose la première vérité du cogito (…) et cependant, il est manifeste que par les voies courtes de la réflexion, nous 
n‟obtenons le plus souvent de nous-mêmes qu‟une connaissance tronquée.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Titres et travaux – Projet 

d‟enseignement. In:Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000.p.12 
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ontológico acordado à ciência - afirmação de esgotamento do sentido do Ser – um imperativo 

que estoura seus próprios limites.  

Nesse caminho, é essencialmente a percepção do corpo que orienta as pesquisas de Merleau-

Ponty. Para ele, com o estudo do corpo ter-se-á a condição de pensar a verdade da experiência 

perceptiva, pois é a partir da relação entre aquele que percebe e o percebido, que o mundo 

aparece como fato e não como objeto – referência às interpretações empiristas e idealistas que 

não conciliam os fatos, com a apreensão dos fatos. A experiência perceptiva resgata, na 

descrição do sujeito que habita seu corpo, um eu que não é simplesmente uma coisa que 

pensa, ou seja, uma existência que se confirma pelo pensamento de existir. O corpo merleau-

pontyano não é o corpo-coisa, sim o corpo-meio, capaz de manifestar um sentido, de fazê-lo 

existir, de comunicá-lo ao mundo.  As ligações estabelecidas entre percepção e motricidade 

são estudadas a partir de correlações nervosas da visão e do tocar, como ações que antecedem 

as operações intelectuais. As ações dessa consciência determinam um fora que se desenha na 

coexistência, e cujo encontro só pode ser descrito a partir dele próprio. Merleau-Ponty quer 

dizer que a experiência de si próprio não pode ser generalizada, embora seja possível pensá-la 

como coextensiva a outros eus. O cogito de Merleau-Ponty fala sobre um eu que trabalha com 

a certeza de que “há” ser [primeira verdade] e que é o movimento existencial do ser-no-

mundo que estabelece a condição de possibilidade de toda verdade. De Waelhens fala sobre o 

cogito merleau-pontyano:  

...a presença do eu mesmo a si mesmo [para Merleau-Ponty] não é um conteúdo, mas a 

possibilidade de que conteúdos me sejam dados, presentes, de que eu procure na explicitação, 

e assim estabeleça a seu respeito, uma verdade que jamais será a verdade do Todo, mas uma 

verdade sobre fundo de potencialidades (...) não há nenhuma outra maneira de explicitar o 

mundo, simplesmente porque o mundo é o que é: uma totalidade não-presente de imediato, 

que apenas se mostra em um ou outro objeto, por referências também ambíguas que revestem 
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esse objeto; e porque eu sou o que sou: uma consciência intencional que não desfruta de modo 

absoluto da posse de si mesma.77 

Merleau-Ponty é sensível à desconexão efetuada pela análise da percepção entre a consciência 

e corpo que ela habita. Para ele a reflexão, em contato com o irrefletido, não o interpreta à luz 

de sua evidência intrínseca, mas o reinterpreta à luz das categorias do pensamento objetivo, 

ou seja, no idealismo tudo é reduzido à atividade do sujeito pensante - às suas representações 

interiores -, permanecendo a consciência desligada da facticidade do mundo. Ao propor o 

retorno à percepção, Merleau-Ponty não deseja apenas descrever o mundo percebido, mas 

compreender o sentido de ser do mundo percebido traçado pelo corpo. Merleau-Ponty 

desenvolve essa questão, utilizando como apoio os estudos de Paul Schilder, principalmente A 

imagem do corpo – As energias construtivas da psique: 

Toda a direção de nossa discussão mostra que o conhecimento e a percepção não são o 

produto de uma atitude passiva, mas são adquiridos através de um processo ativo, no qual a 

motilidade como tal toma parte. Todo esse problema fica certamente incompreensível se 

tomarmos a motilidade como uma unidade indiferenciada. Mas a motilidade tem diferentes 

níveis (...) assim como cada ação é acompanhada de uma mudança específica na função 

gnóstica, cada função gnóstica é acompanhada por uma ação (...) uma ação se desenvolve a 

partir de um germe, sob a influência orientadora das sensações imediatas, das regulações 

sensório-motoras e de seus reflexos na consciência, em sua estrutura definitiva.Todo este 

desenvolvimento não é dado por um impulso interno, mas é orientado pela percepção (...) e 

por um contato imediato com a realidade (...) nosso objetivo é mostrar que não há ação em 

que o modelo postural do corpo não desempenhe um papel importante. Além disso, 

                                                           

77 WAELHENS De, Alphonse. Une philosophie de l‟ambiguïté – L‟existentialisme de Maurice Merleau-Ponty. 3ªed. Louvain: Editions 

Nauwelaerts: 1968. p.209-10 

La présence de moi-même à moi-même n‟est pas un contenu mais la possibilite que des contenus me 

soient donnés, présents, que je poursuive leur explicitation et, ainsi, établisse à leur égard une vérité qui 
ne será jamais la vérité du Tout mais une vérité sur fond de potentialités (...) il n‟y a aucun autre moyen 

d‟expliciter le monde, simplesment parce que le monde est ce qu‟il est: une totalité non-présente d‟un 

coup, qui ne s‟annonce en tel ou tel objet que par les références encore ambiguës dont cet objet est revêtu; 
et parce que je suis ce que je suis: une conscience intentionnelle qui ne jouit pas absolument de la 

possession d‟elle-même. 
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descobrimos a interação contínua entre percepção, gnosia, insight, conhecimento, e 

motilidade no sentido mais amplo ...78 

 Merleau-Ponty percebe que um novo estudo sobre a percepção encontra, no momento de sua 

contemporaneidade, um solo fecundo. Para ele é necessário que se retorne à verdade da 

experiência perceptiva, verdade que está para além do sentido amplo da percepção como 

conhecimento de existência: “...a concepção clássica da percepção como uma operação do 

julgamento nos aparece, não exatamente como falsa, mas antes como uma descrição do 

mundo percebido na sua superfície, sob a qual é necessário reencontrar as funções 

precognitivas de organização e de estruturação”. 
79

 Sua crítica refere-se à criação de matrizes 

de sentido geral que se encontram fora do mundo oferecido pela percepção, ou seja, em um 

mundo tomado como puro objeto de pensamento, sem fissuras ou lacunas
80

. A percepção fala 

sobre o vivido que é, diz Merleau-Ponty, vivido sobre o fundo do mundo. Para ele, retomar a 

via perceptiva implica numa recuperação, pelo sujeito que percebe, de seu corpo próprio no 

envolvimento com o mundo percebido. É a partir do apropriamento do corpo próprio que a 

relação do ser-no-mundo dá-se como relação de engendramento de sentido, e expõe o sujeito 

contemplativo ao sujeito explorador. Merleau-Ponty não relaciona o movimento desse sujeito 

explorador no mundo percebido a uma ordem lógica, mas a uma ordem “fisionômica”, ou 

seja, há uma relação de familiaridade que o sujeito mantém com o mundo, isto é, com os 

horizontes que se abrem em cada uma das situações por ele vividas, que orienta o seu 

processo de ocupação do mundo.  

                                                           

78 SCHILDER, Paul. A imagem do corpo – As energias construtivas da psique. Trad.Rosane Wertman. 3ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. p.63-6 

79 “… la conception classique de la perception comme d‟une opération de jugement nous apparaît non pas exactement comme fausse, mais 
plutôt comme une description en surface du monde perçu, sous laquelle il faut retrouver des fonctions précognitives d‟organisation et de 

struturaction.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Titres et travaux – Projet d‟enseignement. In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 

2000.p.20 

80 Merleau-Ponty rejeita o positivismo do puro e do pleno. 
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Desse modo, a ligação que Merleau-Ponty estabelece entre a origem de sentido e a percepção, 

pressupõe também um novo modo de conhecer no qual a coisa percebida se distingue de todas 

as outras por uma diferença de grau – Merleau-Ponty pensa numa diferença “diacrìtica” - “... 

a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição 

deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por 

eles...” 
81

. É nesse sentido que Merleau-Ponty afirma que toda percepção é percepção de 

alguma coisa e simultaneamente im-percepção de um horizonte, ou seja, de um fundo que 

embora não “apareça” está sempre implicado no processo percepcional que se abre ao olhar 

como inerência àquele que olha. O olho de Merleau-Ponty olha para o finito e vê o desejo de 

ser como movente que lança o sujeito da percepção à procura da verdade do mundo.  

Merleau-Ponty fala a uma filosofia que não reconhece a abertura ao mundo que se dá pelo 

olhar, que conforma-se com a idealidade do real, que esquece que o sentido do sentido está 

ligado à contingência e à diversidade de situações e de perspectivas dadas pelo visível. “O 

erro das filosofias reflexivas é acreditar que o sujeito meditante possa absorver em sua 

meditação, ou apreender sem sombras, o objeto sobre o qual medita, nosso ser se reduzir a 

nosso saber.” 
82

 Contrariamente, o desejo de conhecer fá-lo descer ao mundo, pisar seu solo, 

abandonar a evidência fundada no testemunho da consciência. Para Merleau-Ponty, a 

singularidade da experiência individual - experiência em que o vidente abre-se ao visível, 

tornando o eu sensível ao outro e ao mundo - viabiliza a síntese perceptiva que se faz na 

presença do mundo. É em, e é por implicação “que à luz natural da percepção abre-se um 

                                                           

81 MERLEAU-PONTY. Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.6 

82 Idem, p.97 
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caminho” 
83

. O sujeito que percebe não é um pensador absoluto
84

, ele move-se a partir de sua 

posição de ser situado, na qual a relação de fieldade entre seu corpo e o mundo, torna-se seu 

centro de perspectiva. O corpo deixa de ser o ajuntamento de sensações sinestésicas, o corpo 

máquina, e passa a refletir a ação do homem. O movimento do corpo próprio aparece sobre o 

fundo de um projeto motor, no qual a função nervosa e perceptiva são indissociáveis. É nesse 

sentido que a descoberta do corpo próprio implica a redescoberta do mundo percebido.  

Todo movimento do corpo próprio tem lugar sobre o fundo de um certo “projeto motor”, e 

quando esse projeto varia, quando, por exemplo, nós passamos do movimento de apreensão 

(Greifen), ao movimento de designação (Zeigen), as leis do desenvolvimento motor são 

diferentes, mesmo se os músculos interessados são os mesmos. Projeto motor e movimento 

não são dois fenômenos ligados, mas como que um só fenômeno de duas faces, e meus 

movimentos são, para mim, bem menos deslocamentos objetivos, ao quais eu assistiria, que 

modalidades diversas da relação global ao mundo, do qual meu corpo é o veículo.85 

O percebido não é para Merleau-Ponty o que se apresenta àquele que percebe como um objeto 

constituído, mas o que solicita àquele que vê novas interrogações. O prolongamento de seu 

aparecer desdobra-se em sentido, sentido que Merleau-Ponty vê nascer no momento da 

percepção, quando o mundo sensível dá-se ao mundo como vivido – a experiência perceptiva 

adquire “concretude”. Assim, poder-se-á dizer, grosso modo, que o que Merleau-Ponty rejeita 

na análise reflexiva é a separação que ela efetua entre a consciência e o mundo, separação que 

                                                           

83 MERLEAU-PONTY, Maurice. Le monde sensible et le monde de l‟expression. In: Résumes de cours – Collège de France 1952-1960. 

France: Éditions Gallimard, 1968. p.15 

84 MERLEAU-PONTY, Maurice. Un inédit de Maurice Merleau-Ponty.In:Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000.p.40 

85 MERLEAU-PONTY, Maurice. Titres et travaux. Projet d‟enseignement. In: Parcours deux – 1951-1961. France: Verdier, 2000. p. 19. 

Tout movement du corps propre a lieu sur le fond d‟un certain “projet moteur”, et quand ce projet varie, 
quand par exemple nous passons du movement de prise (Greifen) au movement de désignation (Zeigen) 

les lois du déroulement moteur sont différentes, même si les muscles intéressés sont les mêmes. Projet 

moteur et movement ne sont pas deux phénomènes lies, mais comme un seul phénomène à deux faces, et 
mes mouvements sont pour moi bien moins des déplacements objectifs auxquels j‟assisterais que des 

modalities diverses du rapport global au monde dont mon corps est le véhicule. 
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exclui da experiência o vivido, o impalpável que a existência colhe na paisagem do mundo. 

Com os olhos no inarticulado, o não de Merleau-Ponty frontea-se à ação operante da ciência.  

... como se a ciência tivesse necessidade de excetuar-se das relatividades que estabelece, de 

pôr-se ela própria fora do jogo, como se a cegueira para o Ser fosse o preço que tivesse de 

pagar por seu êxito na determinação dos seres (...) vimos muitos físicos procurar, quer na 

estrutura cerrada e na densidade das aparências macroscópicas, quer, ao contrário, na estrutura 

frouxa e lacunar de certos domínios microfísicos, argumentos a favor de um determinismo ou, 

ao contrário, de uma realidade “mental” ou “causal”. Essas alternativas mostram 

suficientemente a que ponto a ciência, desde que trate de compreender-se em última instância, 

se enraíza na pré-ciência, conservando-se alheia à questão do sentido do ser.86 

Merleau-Ponty, para além das questões que procuram pelas condições de possibilidade da 

constituição do sentido, deseja pensar o “como” de seu nascimento. Assim sendo, ao tomar a 

experiência perceptiva como fonte de todo aparecer, e, por conseguinte, como fonte do 

sentido originário, afirma que a experiência perceptiva funda-se na experiência de um vivente 

cujo olhar que captura o mundo, é o mesmo que desnuda à luz do visível o invisível - a 

“grandeza”, antes da medição. Olhar que devolve a noite ao dia, o outro ao um, a boca ao 

mundo.  

1.5 O um e o outro 

Se o outro é verdadeiramente para si para além de seu ser para mim, e se nós somos um para o 

outro (...) é preciso que apareçamos um ao outro, é preciso que ele tenha e que eu tenha um 

exterior, e que exista, além da perspectiva do Para Si – minha visão sobre mim e a visão do 

outro sobre ele mesmo -, uma perspectiva do Para Outro – minha visão sobre o Outro e a 

visão do Outro sobre mim. Certamente, estas duas perspectivas, em cada um de nós, não 

podem estar simplesmente justapostas, pois então não seria a mim que o outro veria e não 

seria a ele que eu veria (...) para que outro não seja uma palavra vã, é preciso que minha 

existência nunca se reduza à consciência que tenho de existir, que ela envolva também a 

                                                           

86 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José A.Giannotti e Armando M.d‟Oliveira. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

p.27  



56 

 

consciência que dele se possa ter e, portanto, minha encarnação em uma natureza e pelo 

menos a possibilidade de uma situação histórica.  O Cogito deve revelar-me em situação...87 

O um e o outro se distinguem na interseção dos gestos expressivos, no qual o corpo, invadido 

de significação, ultrapassa a noção de corpo sensorial e descobre-se corpo possuidor de estilo: 

à camada natural sobrepõe-se a camada cultural. Em Merleau-Ponty o afastamento que 

esclarece e dá sentido ao percebido, concerne ao nível de significações adquiridas pelo sujeito 

situado, ou seja, a racionalidade é revelada pelo universo de experiências do sujeito no 

mundo. E assim, numa atmosfera que lhes é comum, o eu assiste à visão do outro, o sentido 

lhes aparece aos olhares onde o rastro da experiência “meio universal” lhes é dada como 

alternativa à apreensão dos contextos singulares de um e outro. Reconhecem-se no sendo de 

suas vidas, tênue relação que na iminência do inseparável transforma a identidade do eu ao 

misturá-la ao percebido-outro. Nesse circuito onde o eu aprofunda sua relação com o outro, a 

expressão do sentido é retomada na espreita dos sendo, e assim, como que numa ilusão de si, 

o eu envolve o outro retirando-o da ordem das coisas.  Na aproximação eu-outro, o outro é 

apreendido como um outro corpo explorador, um outro comportamento, enfim, como um 

outro homem que por compartilhar do mesmo mundo sensível, não pode ser subsumido ao 

postulado do objeto-outro.  

Relação paradoxal em que o outro modaliza a presença do eu no mundo: quando o eu aponta 

o corpo do outro como resposta à experiência de si próprio, quando na fuga do vazio é o outro 

que antecipa ao eu o preenchimento de sua própria imagem - para Merleau-Ponty o eu recolhe 

no outro a semelhança da imagem de si, que não lhe é acessível como presença a seu próprio 

olhar. Ver-se-á que a singularidade que transparece na experiência contínua do eu sendo dá-se 

                                                           

87 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.8-9 
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não apenas pela inclinação do eu à ação, mas pelo movimento do olhar que o lança no mundo 

em busca da verdade nele depositada. Nesse momento, o desejo que move o eu sendo, pulsa o 

olhar na rasgadura do véu do mundo, ali, onde o esbarrão com o outro lhe mostra “que ele 

também é o único a ser si mesmo (...) na milagrosa multiplicação do sensível” 
88

. Descoberta 

que coloca o eu em face ao outro como alguém cuja figuralidade se lhe achega como a 

lembrança de um velho conhecido. 

...os outros (...) não existiriam para mim, dizem, se eu não os reconhecesse, se não decifrasse 

neles algum sinal da presença a si mesmo de que detenho o único modelo (...) para reflexão, 

há ainda aì apenas dois “pontos de vista” incomensuráveis, dois eu penso que podem,ambos, 

julgar-se vencedores da prova, pois a final de contas, se penso que o outro me pensa, isso é 

ainda um de meus pensamentos. A visão faz o que a reflexão jamais compreenderá: que o 

combate às vezes acaba sem vencedor, e o pensamento, daí em diante, sem titular (...) a visão 

faz com que as negras aberturas dos dois olhares ajustem-se uma à outra, e que tenhamos, não 

mais duas consciências com sua teleologia própria [dois cogitos ao mesmo tempo], mas dois 

olhares um dentro do outro (...) ela delineia aquilo que o desejo realiza quando expulsa dois 

“pensamentos” para essa linha de fogo entre eles (...) uma realização que seja identicamente a 

mesma para ambos. 89  

O olhar é o polo pulsional a partir do qual o eu, impactado pelo visto, transpõe seus próprios 

limites para encontrar-se no outro. Sensíveis um ao outro, seus limites são constantemente 

reconstituídos para que na não-coincidência deem-se à hermenêutica do eu e do outro. Para 

Merleau-Ponty, embora o eu que percebe não tenha um acesso total à experiência de suas 

próprias percepções “dirigindo” seu corpo, ele pode perceber, de modo claro e direto, o 

mundo, a coisa, o outro. Da relação estabelecida entre os “modos de ser” do eu e do outro 

nasce um sentido que é resíduo dessa relação, expressão que da latência à existência 

transforma o “encontro” intersubjetivo em comunicação. Com efeito, o objeto cultural que 

                                                           

88 MERLEAU-PONTY, Maurice. Prefácio In:Signos Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p.15 

89 Idem, p.15-6 
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desempenha um papel fundamental na percepção do outro é a linguagem.  Nesse sentido 

poder-se-á entender a insuficiência que Merleau-Ponty atribui à concepção gestaltista da 

experiência do outro, grosso modo: concepção que descreve a percepção do outro como 

constituída a partir de certos estímulos exteriores físico-químicos que combinados levam o eu 

à percepção do outro.  

Mesmo que admitamos que o organismo é passível de uma análise física de direito ilimitada, 

ninguém contesta, por exemplo, que a físico-química do organismo é a mais complexa que 

existe, é absolutamente certo que suas estruturas não poderiam encontrar um equivalente nas 

estruturas físicas no sentido restrito da palavra. Construir um modelo físico do organismo 

seria construir um organismo (...) não queremos dizer que a análise do corpo vivo encontra 

um limite em forças vitais irredutíveis. Queremos apenas dizer que as reações de um 

organismo são compreensíveis e previsíveis apenas se as pensarmos, não como contrações 

musculares que se realizam num corpo, mas como atos que se dirigem a certo meio... 90 

Para que a experiência do outro seja pensável e, mais que isso, para que ela apareça como solo 

do mundo cultural, não se deve tomá-la como um acontecimento físico proveniente de 

operações cujos estímulos lhe são exteriores, isto é, como uma pura recepção de conteúdo, 

nem mesmo como sentido que supõe uma mediação prospectiva. Em ambos os casos, o que se 

produz depende, ou de uma ordem que vem do exterior, na qual os acontecimentos comandam 

uns aos outros de fora, ou de uma ordem interna, na qual o que se produz está sempre ligado a 

uma intenção. As duas situações são simples referentes de processos transparentes à 

inteligência, quando o que Merleau-Ponty deseja mostrar é que há uma aderência ao “agora” 

que insta o reconhecimento do outro e do mundo percebido à coexistência dos 

comportamentos. Comportamentos que na simultaneidade de suas existências efetuam a 

“transcrição” do mundo percebido.  

                                                           

90 MERLEAU-PONTY, Maurice. A estrutura do comportamento. Precedido de Uma filosofia da ambiguidade, de Alphonse de Waelhens. 

Trad.Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.236 
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O comportamento (...) não se situa em nenhuma dessas ordens [acima descritas]. Não se 

desenrola no tempo e no espaço objetivos, como uma série de acontecimentos físicos, cada 

momento aì não ocupa um e apenas um ponto do tempo, mas um “agora” sai das séries dos 

“agora”, adquire um valor particular, resume os tateios que o precederam, assim como articula 

o futuro do comportamento (...) a partir desse momento, o comportamento se separa da ordem 

do em-si [presença como identidade] e se torna a projeção fora do organismo de uma 

possibilidade que lhe é interior (...) de nada serviria dizer que nós, espectadores, que reunimos 

pelo pensamento os elementos da situação aos quais o comportamento se dirige para dar-lhes 

um sentido, que somos nós que projetamos no exterior as intenções de nossos pensamentos 

(...) os gestos do comportamento, as intenções que este traça no espaço ao redor do animal 

não visam ao mundo verdadeiro ou ao ser puro (...) eles não deixam transparecer uma 

consciência, quer dizer, um ser cuja essência é conhecer, mas uma certa maneira de tratar o 

mundo, de “ser no mundo” ou de “existir”. 91 

O que Merleau-Ponty procura trazer à evidência a partir da experiência do outro é a questão 

dos limites que devem ser acordados à subjetividade, ou seja, se à subjetividade não se pode 

mais inferir a origem de todo o sentido, ou, se não se pode atribuir à consciência um caráter 

autonômico, pois, ao contrário do que se cria, o eu extravasa ou é mais amplo do que a 

consciência que se pode ter dele, como pensar a realização do eu? Poder-se-á dizer que o eu 

se “realiza” no outro quando, na reconstituição de sua dinâmica do viver, a vivência do outro 

lhe aparece como extensão de sua própria vida, ou ainda, “como se as intuições e realizações 

motrizes do outro se encontrassem numa espécie de relação de intromissão intencional” 
92

 a 

partir da qual o eu e o outro constituem um “sistema”. A vida intersubjetiva que emerge desse 

sistema eu-outro é capaz de integrar “consciências” num mundo onde ver, diz Merleau-Ponty, 

“é adivinhar numa ruga do rosto um mundo inteiro igual ao nosso” 
93

. No encontro do eu 

com o outro há uma decifração de significações que lhes permite compreender seus papéis, 

                                                           

91 Idem, p.196-7 

92 MERLEAU-PONTY, Maurice. Minha experiência de outrem. In: Psicologia e pedagogia da criança: Curso da Sorbonne 1949-1952. 

Trad.Ivone C.Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.560-1 

93 MERLEAU-PONTY, Maurice. Comentários. In: Signos. Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

p.349 
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em outros termos, há uma articulação imediata na co-vivência que sustenta a singularidade da 

existência. Assim sendo, a vivência do eu, ao ser discorrida sob a paisagem do outro, mantêm 

sua inerência interna à vida. Desse modo, perceber o outro não é simplesmente perceber um 

corpo e imaginá-lo animado por uma alma, mas perceber uma expressão e, de imediato, 

reconhecer o sentido da expressão do outro para si próprio. No diálogo entre o eu e o outro os 

limites são apagados, e ali onde o solipsismo de ambos se misturam, a ideia de solidão 

sucumbe. Movimento em que o eu e o outro se entrelaçam na construção de um tempo: 

mundo social e histórico.  

É pela percepção dos atos humanos, ou pela percepção de outros homens que se confirma a 

percepção do mundo cultural. Poder-se-á dizer que o olhar abre ao eu e ao outro um mesmo 

mundo e que é esse mundo percebido, à imagem de uma linha tensional, que liga o eu a outros 

“eus”. Na identificação com o mesmo há como que um preenchimento momentâneo do eu e 

do outro, e na sucessão desses momentos significações são introduzidas, em cada palavra, em 

cada conduta, convertendo em cultura, diz Merleau-Ponty, até o mais íntimo da experiência 

do eu. Conquanto, como é possível se pensar em uma infinidade de “eus”, ou, como a 

consciência que por princípio pensa-se como consciência de si mesma é capaz de 

compreender a existência de outras consciências, a ponto de tornar crível ao eu falar de um 

outro eu, ou ainda, como ver esse “objeto” outro transformar-se a olhos vistos num “rastro 

falante de uma existência” 
94

 cujo projeto de “vida” faz-se num campo de visão que lhes é 

comum? Partir-se-á da analogia que Merleau-Ponty propõe: “... assim como a natureza 

                                                           

94 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.467 
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penetra até no centro de minha vida pessoal e entrelaça-se a ela, os comportamentos também 

descem na natureza e depositam-se nela sob a forma de um mundo cultural...” 
95

.  

O outro é para Merleau-Ponty - enquanto corpo portador de um comportamento - o primeiro 

dos objetos culturais e aquele a partir do qual todos os outros existem. O movimento 

apresentado por Merleau-Ponty abandona as análises que tomam o corpo e o mundo a partir 

de relações funcionais, pois o corpo e o mundo não são a soma de reações físicas e químicas, 

nem mesmo produto de implicações lógicas, mas participação, aderência, familiaridade, 

comunicação, enfim, um continuado envolvimento que “fecha” o cìrculo a ponto de se poder 

dizer que “meu corpo é movimento em direção ao mundo [e] o mundo, ponto de apoio de meu 

corpo” 
96

. Ver-se-á que o eu abre-se à existência do outro pela percepção de um 

comportamento que lhe é familiar, ou seja, pelo reconhecimento de uma certa maneira de 

modular o mundo que é expressa pela inerência de seus corpos no mundo. Essa inerência ao 

mundo move os corpos merleau-pontyanos, e marca, por assim dizer, uma “maneira” de ser 

homem: recolhem o sentido depreendido da coexistência e fazem-no expressar um “tempo” 
97

. 

A experiência intersubjetiva implica um envolvimento recíproco que é inerente ao ser do 

homem, e que Merleau-Ponty relaciona à experiência de Ineinander
98

. Ao relacionar esse 

conceito à experiência intersubjetiva, Merleau-Ponty deseja afirmar que os seres não são 

                                                           

95 Idem, p.465 

96 Idem, p.469 

97 Grosso modo: Merleau-Ponty ao pensar o ser no mundo, o ser situado, considera a “temporalidade” como uma sucessão de “agoras” que se 
dá ao sujeito perceptivo, isto é, o tempo se efetua para o sujeito que o “vê”, é o sujeito que coloca o tempo nas coisas, diz Merleau-Ponty, 

não sendo o tempo jamais plenamente constituído. Descrever o tempo é, para Merleau-Ponty, descrever o aparecer. O tempo constituído não 

é para Merleau-Ponty o tempo, ele corresponde à uma visão objetiva sobre o tempo, visto que todos os “tempos”, ou seja, passado, presente e 
futuro, são constituídos e tomados como “contemporâneos” em uma mesma consciência. Assim, a origem do tempo, não se encontra, para 

Merleau-Ponty, na consciência, mas na experiência do corpo do sujeito perceptivo, ou seja, a síntese perceptiva é a prova de uma 

temporalidade que se abre constantemente ao mundo. 

98 Sobre o termo Ineinander ver capitulo I, item 1.1 O Ser, desenho do ser, p.12, nota 21. 
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fundados sobre um Ser absoluto, mas ao contrário, que é o Ser que deve ser pensado a partir 

dos seres, ou seja, no circuito da intersubjetividade  - movimento de envolvimento recíproco - 

e à luz do mundo. A filosofia, diz ele, não deve trabalhar com termos hierarquizantes, 

derivando, ou reduzindo, uns dos outros, mas pensá-los um “no” outro – como no exemplo do 

círculo onde nada está em primeiro, ou em segundo, onde se escolhe um ponto do círculo e 

atem-se às suas implicações. Poder-se-á dizer que o que importa à Merleau-Ponty é a 

experiência do homem, ou o seu viver como resposta constante ao mundo que o interpela. 

Merleau-Ponty marca a importância essencial que a coexistência revela ao descrever o 

“universo de paradoxos vivos”: é no mundo da vida que a coexistência aparece como o solo 

de toda teoria, de toda prática. 

...do si ao outro e do outro ao si, o que Husserl chama o Ineinander, está silenciosamente 

inscrito em uma experiência integral, esses incompossíveis são compostos por ela, e a 

filosofia torna-se a tentativa, para além da lógica e do vocabulário dado, de descrever esse 

universo de paradoxos vivos. A redução não é mais retorno ao ser ideal, é à alma de Heráclito 

que ela nos reconduz, a um encadeamento de horizontes, a um Ser aberto. É por ter 

“esquecido” o fluxo do mundo natural e histórico, por tê-lo reduzido a algumas de suas 

produções, como a objetividade das ciências da Natureza, que a filosofia e a razão tornaram-

se incapazes de dominar e, antes de mais, de compreender o destino histórico dos homens... 99 

Nesse sentido, poder-se-á dizer que ao descrever a relação eu-outro, é a conduta que lhes é 

comum que interessa à Merleau-Ponty, ou seja, o envolvimento a partir do qual o eu e o outro 

- orientados por situações que lhes aparecem como variantes das suas - formam meios de 

perceber e de imaginar que os faz pertencer a um mesmo “quadro”.  Quando o eu vê o outro, 

                                                           

99 MERLEAU-PONTY, Maurice. [Possibilité de la philosophie]. In: Résumes de cours – Collège de France 1952-1960. Paris: Éditions 

Gallimard, 1968. p.152-3 

...du soi à l‟autre et de l‟autre ao soi, ce que Husserl appelle l‟Ineinander, est silencieusement inscrit dans une expérience 

intégrale, ces incompossibles sont composés par elle, et la philosophie devient la tentative, par-delà la logique et le 

vocabulaire donnés, de décrire cet univers de paradoxes vivants. La réduction n‟est plus retour à l‟être ideal, c‟est à 

l‟âme d‟Héraclite qu‟elle nous ramène, à un enchaînement d‟horizons, à un Être ouvert. C‟est pour avoir “oublié” le flux 

du monde naturel et historique, pour l‟avoir réduit à certaines de ses productions comme l‟objectivité des sciences de la 

Natureza, que la philosophie et la raison sont devenues incapables de maîtriser et d‟abord de comprendre le sort 

historique des hommes... 
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ele o coloca em relação à sua própria imagem, como um encontro do eu com o eu, e o faz 

falar. É a criação dessa “lìngua” comum que está em questão. Assim, muito embora cada um 

dos eu expresse uma relação particular, há uma relação de identificação na expressão dos 

gestos, dos relatos, dos escritos que opera a união dos mundos.  O desconhecido reconstitui o 

conhecido, devolvendo ao eu ao seu próprio eu. Merleau-Ponty aponta para o abandono de 

um pensamento que trabalha sobre uma infinidade de possíveis, e passa a considerar o 

“agora”, o atual, como “condição absoluta de uma filosofia válida” 
100

. Ver-se-á que 

Merleau-Ponty, ao retratar seu modelo, dá-lhe feições cada vez mais próximas de uma 

filosofia que é capaz reconhecer e expressar o eu no nós. 

Chamaremos de filosofia a consciência que nos é necessária para manter, sequente e aberta, a 

identidade dos alter ego [dos “eus”] vivendo, falando e pensando, um em presença do outro, e 

todos em relação com a natureza tal qual nós a deciframos nos lugares mais afastados de nós, 

à nossa volta, e diante de nós, nos limites de nosso campo histórico, como realidade última, a 

partir da qual nossas construções teóricas descrevem o funcionamento, sem podê-las 

substituir. A filosofia não se define por um certo domínio que lhe é próprio (...) como a 

sociologia (...) ela se distingue por um certo modo de consciência que nós temos do outro, da 

natureza, ou de nós mesmos: é a natureza e o homem no presente, não nivelado à uma 

objetividade que é segunda, mas tal como se oferecem em nosso convívio atual, de 

conhecimento e de ações com eles, é a natureza em nós, os outros em nós, e nós neles.  101 

                                                           

100 MERLEAU-PONTY, Maurice. O filósofo e a sociologia. In: Signos. Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991. p.113 

101 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Sur Husserl. Le philosophie et la sociologie. In: Oeuvres. Édition établie et preface par Claude Lefort. 
Paris:Gallimard, 2010.p.1184 

On appellera philosophie la conscience qu‟il nous faut garder de la communauté ouverte et successive des 
alter ego vivant, parlant, et pensant, l‟un en presence de l‟autre et tous en rapport avec la nature, telle que 

nous la devinons derrière nous, autour de nous et devant nous, aux limites de notre champ historique, 

comme de la réalité dernière dont nos constructions théoriques retracent le fonctionnement et à laquelle 
elles ne saurient être substituées. La philosophie ne se définit don‟t pas par un certain domaine qui lui soit 

propre (…) comme la sociologie (…) elle se distingue par un certain mode de la conscience que nous 

avons des autres, de la nature ou de nous-mêmes: c‟est la nature et l‟homme au présent, non pas “aplatis” 
(Hegel) dans une objectivité qui est seconde, mais tels qu‟ils s‟offrent dans notre commerce actuel de 

connaissance et d‟action avec eux, c‟est la nature en nous, les autres en nous, et nous en eux. 
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A filosofia revela ao homem o movimento pelo qual suas vidas tornam-se verdades. 

Movimento circular que torna concebível numa mesma atmosfera camadas de vidas, variantes 

de uma única vida na qual o um e outro amarram os laço das relações.  
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CAPÍTULO II  -  O CORPO 
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2.1 O corpo, paisagem-limite entre a consciência e o mundo 

Em todo começo o vestígio do corpo e do mundo dão-se à obra como soma de uma vida que 

interroga e margeia o sentido. Sob o fundo do afastamento, da diferença, do invisível, 

antepõe-se uma consciência constituinte que revela um mundo em verso e reverso. A partir 

desse desfoque, do positivo que aponta para o negativo, ao negativo que sustenta o positivo, 

nasce o sentido que é em ato, sentido que não é originário da adequação do intelecto à coisa. 

Merleau-Ponty expõe a impossibilidade da consciência em revelar, por antecipação, os dados 

dos quais apenas no fluxo da vida se pode aproximar – para Merleau-Ponty a consciência tem 

seu primeiro contato com o real por meio da percepção. Com os olhos nessa paisagem-limite, 

Merleau-Ponty abandona os processos excludentes, ou isolantes, que pensam a plenitude do 

absoluto. Sem bagagem, reconhece a possibilidade de zonas obscuras: entre a presença e a 

ausência, a coisa se dá como esboço, aparece incompleta. Porém, quando na iminência do 

aparecer, as faces escondidas abrem-se ao olhar, quando emergem do invisível aos modos da 

imagem que sai do negativo, a revelação revela o que sempre esteve ali. Conhece-se coisa 

inteira, conhece-se intuída pela invasão de sentido no eu que percebe, conhece-se em 

reciprocidade com o corpo-mundo. 

Esta natureza enganadora, este algo opaco que nos encerraria nas nossas clarezas, é apenas 

um fantasma do nosso rigorismo, um talvez (...) a interrogação filosófica não iria, ao término 

dela mesma (...) se apenas se definisse como dúvida, não saber, e não-crença. Não é tão 

simples. Estendendo-se a tudo, a questão comum muda de sentido. Para separar-se de todo 

ser, a filosofia elege certos seres – as sensações, a representação, o pensamento, a consciência, 

ou até mesmo um ser enganador. Precisamente para cumprir seu voto de radicalismo, ser-lhe-

ia preciso tomar por tema este vínculo umbilical que sempre a liga ao Ser, este horizonte 

inalienável, pelo qual ela já está circunscrita, essa iniciação prévia à qual tenta em vão 

regressar, não mais negar, nem mesmo duvidar, apenas recuar para ver o mundo e o Ser, ou 
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ainda colocá-los entre aspas como fazemos com os enunciados de um outro, deixá-los falar, 

pôr-se à escuta...102 

Merleau-Ponty nega a ideia de uma consciência constituinte como puro ser-para-si - 

coincidência entre o ser e o aparecer -, e a concebe como consciência perceptiva. Ao 

recuperar o movimento em que o sentido surge - primeiro como esboço (percepção direta), até 

o habitar dos corpos visíveis (re-efetuação da percepção, ou pensamento da percepção) -, 

perceber-se-á que ele nasce no momento em que o olhar toma posse do mundo visível: “não 

nos estabelecemos num universo de essências; pedimos (...) que se considere a distinção (...) 

da essência e das condições de existência, reportando-se à experiência do mundo...” 
103

. 

Barbaras pensa o exposto a partir do que para ele teria sido a questão para Merleau-Ponty: 

“qual é o sentido de ser de minha existência, enquanto ela me é dada em uma certeza que 

exclui a adequação?” 
104

 Muito embora se reduza a existência ao que nela é pensado, ou seja, 

ao objeto conhecido, é a especificidade da consciência de si próprio, que é capaz de revelar a 

especificidade do modo de existir que a sustenta. Merleau-Ponty define o existir como fazer, 

ou seja, o eu existe não como coisa, mas como ato. O ato não recorre a uma relação de 

adequação, enquanto ato, ele excede a ele mesmo e transforma-se em seu vir a ser, 

transformando, por conseguinte, sua própria realidade. Assim, Barbaras conclui que a 

“inadequação” constitutiva da consciência “é (...) a expressão adequada de meu ser como 

fazer, isto é, como excesso em relação a si mesmo, sempre aquém ou além de si mesmo (...) é 

                                                           

102 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 

2007. p.106-7 

103 Idem, p.37 

104“... quel est le sens d‟être de mon existence em tant qu‟elle m‟est donnée dans une certitude qui exclut l‟adéquation?” BARBARAS, 

Renaud. Le tournant de l‟expérience – Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty. Paris:Vrin, 2013. p.173 
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somente no fazer que se pode conciliar a certeza de minha existência e a ignorância de seu 

teor próprio...” 
105

 

O cogito, aos olhos de Merleau-Ponty é, simultaneamente, indubitável e obscuro, pois o 

sujeito que percebe não tem acesso – ou consciência - às percepções que dirigem seu corpo.  

O que Merleau-Ponty quer dizer é que a esse sujeito que percebe, falta a transparência da 

operação perceptiva, sendo-lhe acessível com clareza apenas o seu resultado, ou seja, o 

aparecer da coisa, o aparecer do mundo. Por conseguinte, a experiência perceptiva fica 

reduzida a um contato com o objeto, e o que Merleau-Ponty deseja mostrar é que ela implica 

um reconhecimento da coisa que excede o seu simples aparecer. Há uma dimensão de 

apropriação do sentido na percepção, que implica o tocar a existência do que se dá ao olhar, 

ou, a percepção supõe a apreensão do sentido da coisa. A partir dessa afirmação Merleau-

Ponty antepõe o caráter originário e irredutível da experiência perceptiva ao apagamento do 

percebido quando convertido em unidade ideal – relação de adequação. O sentido na 

experiência perceptiva - num primeiro momento - se desenha espontaneamente, ele não é 

“dirigido” por uma lógica que o guia de fora, mas “emana” da relação que se estabelece entre 

aquele que percebe e o percebido – é dessa maneira que se pode entender o valor de gênese do 

sentido que Merleau-Ponty acorda à experiência perceptiva, e, por conseguinte, a importância 

do corpo como o “meio” entre o fora (mundo) e o dentro (consciência). 

 O corpo merleau-pontyano é o corpo que percorre o mundo, que a cada movimento é capaz 

de dar acesso à inclinação do Ser, revelando-a como uma espécie de intimidade prática, 

naturalmente posta, do ser situado. Desse modo, poder-se-á entender que o corpo merleau-

                                                           

105“est (...) l‟expression adéquate de mon être comme faire, c‟est-à-dire comme en excès sur lui-même, toujours en-deçà ou au-delà de lui-

même (...) c‟est dans le faire seul que peuvent se concilier la certitude de mon existence et l‟ignorance de sa teneur propre...” Idem, p.174 
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pontyano tem como especificidade a capacidade de articulação no mundo, ação que 

transforma a motricidade em gesticulação simbólica. Assim, Merleau-Ponty retoma a 

experiência perceptiva que se origina no corpo - corpo-veículo, a partir do qual a relação entre 

a percepção e a expressão pode ser entendida. Ao retomar a experiência sensível, o cogito, 

alterado, dá primazia ao eu que é, antes de tudo, o corpo-próprio. Corpo, que para Merleau-

Ponty tem dupla função: a primeira diz respeito à organização de seus campos sensoriais, o 

que o predestina à conformação com os aspectos naturais do mundo, e a segunda refere-se ao 

que Merleau-Ponty chama de corpo ativo, corpo que por ser capaz de expressar-se - por 

gestos e pela linguagem -, volta-se para a questão do mundo, a fim de significá-lo. A eminente 

expressividade que o corpo carrega dá indícios de uma filosofia que se encaminha para a 

expressão, na qual a preponderância da experiência perceptiva revela a tendência da 

existência à criação.  

Concomitantemente à questão da expressão, surge a questão do movimento
106

, pois, ao 

referenciar-se pelo corpo, ter-se-á a expressividade fundamentalmente ligada à motilidade. A 

motilidade elementar é a potência de expressão do corpo no mundo, o corpo deixa de ser 

corpo-objeto e passa a ser considerado um veículo a partir do qual se dá a relação entre o 

homem e o mundo. O eu merleau-pontyano não é pura consciência que se apercebe da 

existência corporal, mas corpo espacializado, corpo por meio do qual o sujeito é capaz de 

perceber e, posteriormente, formar a consciência do percebido, porque “eu não conheço 

                                                           

106 Não é o movimento como mudança de lugar, ou como variação das relações estabelecidas entre um “móvel” e um ponto de referência, de 

que trata Merleau-Ponty, visto que o movimento, assim posto, é apenas uma formulação a que se chega ao final de uma experiência corpórea 

do movimento - o movimento desligado de suas origens perceptivas é irrepresentável na concepção merleau-pontyana de movimento. Desse 
modo, para além do movimento como simples deslocamento no espaço objetivo, Merleau-Ponty o define como uma mudança de perspectiva, 

referenciada pela relação estabelecida entre o eu e o outro. 



70 

 

apenas o mundo, como diz Heidegger, eu estou no mundo” 
107

. Para Merleau-Ponty, a 

presença no mundo marca o início de um processo que precede o pensamento propriamente 

dito, nesse sentido o reexame da via perceptiva em termos de expressão marca esse novo 

caminho, no qual o mundo percebido aparece como pressuposto da função expressiva.  

A questão é trabalhada a partir da hipótese de que há somente uma única unidade que é o 

corpo e, é na relação com esse corpo que Merleau-Ponty procura articular percepção e  

expressão, ou seja, dar forma à ideia de que há uma dimensão motriz em toda expressão, e 

uma dimensão expressiva em toda percepção. Nesse sentido, poder-se-á dizer que o corpo 

carrega um número indefinido de sistemas simbólicos cujo desenvolvimento excede a 

significação dos gestos “naturais”. Esta afirmação toma como pressuposto o corpo instalado 

no mundo, é a partir dele que a expressão de suas intenções se tornam visíveis. Desse modo, 

as pesquisas em torno do esquema corporal aparecem a Merleau-Ponty como possibilidade de 

refletir sobre o corpo, tomando-o como lugar de uma determinada práxis, como o registro que 

atesta a existência do ser, como “motivo” de sua atuação no mundo. Merleau-Ponty utiliza 

como exemplo o fenômeno de Kohnstamm
108

, que afirma que o homem age para adquirir ou 

para normalizar uma posição que lhe é imposta pelo esforço motor, para mostrar que é o 

corpo que permite ao homem instalar-se na posição a que tende. Corpo: suporte e motor. Esta 

observação demonstra a intimidade prática do corpo com o espaço e permite afirmar que, de 

uma determinada maneira, o conhecimento é fundado “na” práxis. Isso demonstra que para 

Merleau-Ponty é apenas a partir da relação do corpo situado que noções elementares como 

ponto, superfície, contorno, adquirem sentido, ou seja, a partir de um sujeito situado e afetado 

                                                           

107 “… je ne connais pas seulement le monde, comme dit Heidegger, je suis au monde.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Le mouvement 

philosophique modern. In: Parcours – 1935-1951. France: Verdier, 1997.p.66 

108 O fenômeno de Kohnstamm é descrito como sendo uma contração involuntária de um músculo após uma contração voluntária 

prolongada. Exemplo: elevação espontânea do braço após ficar entorpecido por pressão contra um objeto rígido.  
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de localidade. É nesse sentido que para Merleau-Ponty a relação entre a motricidade e as 

funções simbólicas é melhor compreendida quando se introduz o conceito de corpo situado.  

O corpo, sobre o fundo do mundo, carrega consigo um profuso sistema simbólico que excede 

os gestos “naturais”, pois como corpo no mundo, ele é sempre corpo em relação - com a 

Natureza, com o outro, com o Mundo -, é corpo que expressa e, por conseguinte, que cessa de 

expressar ao desligar-se do mundo. Essa inferência é verificada por Merleau-Ponty a partir 

das alterações sensoriais e motoras ocorridas durante o sono e o estado de vigília. Ao estudá-

los em análogo, ele percebe que há alterações nas funções práticas do homem durante o sono, 

a ponto de se poder inferir que durante o sono profundo e sem sonhos, vive-se uma relação 

semelhante à apraxia, enquanto que na vigília a consciência opera por meio de um sistema 

diacrítico que organiza e articula as relações do homem no mundo, “... a consciência, no 

sentido de conhecimento, e o movimento, no sentido de deslocamento no espaço objetivo, são 

dois aspectos abstratos de uma existência que pode remeter para bem mais longe seus 

limites, mas que, os abolindo, aboliria também seus poderes” 
109

. Paisagem-limite em que o 

corpo que carrega na ponta dos dedos a existência é anteposto à existência inaudita, que corre 

na inocência de outros tempos. 

 O corpo em-cena 

Eu sou meu corpo
110

. O sentido que assume esta proposição na obra de Merleau-Ponty está 

relacionado ao papel privilegiado que este acorda à existência, ou seja, trata-se de colocar em 

                                                           

109“La conscience, au sens de connaissance, et le mouvement, au sens de déplacement dans l‟espace objectif, sont deux aspects abstraits 

d‟une existence qui peut bien repórter plus loin ses limites, mais qui, em les abolissant, abolirait aussi ses pouvoirs.” MERLEAU-PONTY, 
Maurice. Résumes de cours – Collège de France 1952-1960. France: Éditions Gallimard, 1968. p.17. 

110 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. p.208 - Expressão de Gabriel Marcel, retomada por Merleau-Ponty. 
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cena a figura do corpo na reabilitação ontológica da experiência sensível. Como consequente 

deste ponto primeiro, ocorre o afastamento da ideia de existência como consciência e como 

coisa: “... o espírito que percebe é um espírito encarnado, e é o enraizamento do espírito em 

seu corpo e em seu mundo que nós buscamos primeiramente estabelecer...” 
111

. O 

prolongamento dessa questão aparece lhe como um “modo” de reiterar a inerência natural de 

precedência da existência em relação ao pensamento. Nesse sentido, poder-se-á dizer que é à 

encenação do corpo no mundo que se deve o despertar das significações que, até então, não 

estavam em parte alguma. O sentido “materializa-se” a partir da ação do homem no mundo, 

afirmação que Merleau-Ponty procura rearticular em sua leitura de Descartes: “não é o Eu 

penso que contém eminentemente o Eu sou, não é minha existência que é reduzida à 

consciência que dela tenho, é inversamente o Eu penso que é reintegrado ao movimento de 

transcendência do Eu sou e a consciência à existência” 
112

. Merleau-Ponty reencontra o 

corpo - corpo como afirmação da existência, como comportamento, como dinâmica 

expressiva.  

Assim sendo, quando Merleau-Ponty afirma, que há um outro modo de olhar para o 

movimento do eu dubitante, ou mesmo quando diz que o pensamento é sempre um ato, tem o 

intuito de trazer à evidência o corpo próprio. Grosso modo: ao reinterpretar a dúvida 

cartesiana, Merleau-Ponty procura demonstrar que há prevalência da existência sobre o 

pensar, e que essa prevalência emerge, de modo claro e distinto, na própria ação de duvidar. 

Assim, enquanto Descartes desvia o olhar do eu dubitante do mundo e fá-lo ser - na conversão 

                                                           

111 “... l‟esprit qui perçoit est un esprit incarné, est c‟est enracinement de l‟esprit dans son corps et dans son monde que nous avons cherché 
d‟abord à rétablir…” Merleau-Ponty. Apud: BARBARAS, Renaud. De l‟être du phénomène – Sur l‟ontologie de Merleau-Ponty. Grenoble: 

Éditions Jérôme Millon, 2001. p.59 

112 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.513. 
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do olhar, em pensamento de ver - a única testemunha de sua própria existência, Merleau-

Ponty o devolve ao mundo, ou seja, entende que a dúvida implica o desenvolvimento de uma 

ação que coloca o eu dubitante no mundo, revelando sua existência pela relação ativa do eu no 

mundo. O contrário: se olhado separadamente do solo onde se dá, o eu desliga-se de sua 

condição de existência e torna-se afeito às contradições e a conceitos ilusórios: “... na medida 

em que a consciência só é consciência de algo (...) e em que para pensar um objeto é preciso 

apoiar-se em um ‟mundo do pensamento‟ precedentemente construído (...) há uma 

despersonalização no interior da consciência” 
113

. Do mesmo modo, ao afirmar que o 

pensamento é um ato, Merleau-Ponty o expõe à condição de pensamento situado, conferindo-

lhe as mesmas características, isto é, confirma-lhe a contingência. A análise reflexiva, ao 

conceber toda significação como um ato do pensamento, oblitera a consciência do mundo, ela 

apaga a dimensão natural e histórica do cogito, o ponto onde ele aparece e se desenvolve 

espontaneamente no corpo e na linguagem, em meio à experiência intersubjetiva. Está em 

questão o sentido profundo da corporeidade, e, especificamente, o que envolve afirmar a 

união do corpo e da alma, no rastro dessa problemática tão fortemente enraizada a uma 

verdade do passado. “A união entre a alma e o corpo não é selada por um decreto arbitrário 

entre dois termos exteriores, um objeto, outro sujeito. Ela se realiza a cada instante no 

movimento da existência. Foi a existência que encontramos no corpo aproximando-nos 

dele...” 
114

.  

O corpo que Merleau-Ponty coloca em cena, é o corpo animado, corpo cuja presença, 

singular, expressa em ações, a libido que o move. Ele desenha seu mundo e é desenhado por 

                                                           

113 Idem, p.191. 

114 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.131 
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ele, é corpo que aparece a si próprio na simultaneidade do momento em que faz aparecer o 

mundo. Merleau-Ponty deseja esgotar o corpo de sua atividade representacional, para que no 

erguer dos olhos, ele apareça como meio de expressão do homem no mundo, como o visível 

de suas intenções. Nesse arranjo, o corpo emerge do entrelaçamento da visão e do movimento, 

e é articulado, diz Merleau-Ponty, por um esquema corporal. 

... este termo [esquema corporal] significa que meu corpo me aparece como postura em vista 

de uma certa tarefa atual ou possível. E, com efeito, sua espacialidade não é como a dos 

objetos exteriores (...) uma espacialidade de posição, mas uma espacialidade de situação (...) 

a palavra “aqui”, aplicada ao meu corpo, não designa uma posição determinada pela relação a 

outras posições (...) mas designa a instalação das primeiras coordenadas, a ancoragem do 

corpo ativo em um objeto, a situação do corpo em face de suas tarefas (...) o esquema corporal 

é finalmente uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo. 115  

O esquema corporal aparece como iminente
116

 em um corpo que é, para Merleau-Ponty, 

menos objeto de percepção, que modo de ação, ou seja, a consciência que se tem do corpo 

próprio relaciona-se, diretamente, com o fazer. O corpo é o mensurador do mundo, afeito ao 

conhecimento do outro – órgão do para-outrem
117

 - desvela uma dimensão libidinal do 

                                                           

115 Idem, p.146-7. 

116 MERLEAU-PONTY, Maurice. Le monde sensible et le monde de l‟expression- Notes de cours au Collège de France (1953). Texte établi 

et annoté par Emmanuel de Saint Aubert et Stefan Kristensen. Avant-propos d‟Emmanuel de Saint Aubert. France: Metispresses, 2011. p.139 

e 142.  

O esquema corporal é iminente, ainda que se determine pela ação (...) é essa presença no mundo, essa vigilância que faz 

com que (...) não tenha necessidade de Tastzuckungen [estímulo, espasmo ?] para sentir a posição do corpo no espaço 

(...) ou para sentir forma e significação dos estímulos táteis – mesmo se tudo isso é “provocado” pela visão e pela 

educação visual do corpo tátil (...) está visualização está incorporada ao tocar, o “normal” não tem um tocar separado, o 

tocar separado é uma formação patológica e o distúrbio deve ser compreendido não somente como subtração de um 

conteúdo visual mas ainda como alteração no modo de coexistência dos “sentidos”. Portanto não dizemos que o 

“normal” junta o visual ao tátil, mas que o campo tátil do “normal" comporta uma presença que é evidente, e que não é 

expressivamente percebida, que a torna disponível, e que a abre à um horizonte perceptivo tátil. 

Le schéma corporel est imminent, quoiqu‟il se precise par l‟action (…) c‟est cette presence au monde, cette vigilance qui 

fait que (...) on n‟a pas besoin de Tastzuckungen pour sentir position du corps dans l‟espace (…) ou pour sentir forme et 

signification des stimulli tactiles – même si tout cela est apporté par la vision et par dressage visuel du corps tactile (...) 

cette visualisation est incorporée au toucher, le normal n‟a pas un toucher separe, le toucher separe est une formation 

pathologique et le trouble doit être compris non seulement comme soustraction de contenus visuels mais encore comme 

changement du mode de coexistence des “sens”. Donc disons non: le normal ajoute visuel au tactile, - mais le champ 

tactile du normal comporte une presence du corps qui va de soi, qui n‟a pas à être expressivement perçu, qui la rend 

disponible, et qui l‟ouvre à um horizon perceptif tactile. 

117“...o corpo humano é simbolismo = não no sentido superficial = um termo representativo de um outro, ocupando lugar de um outro, mas 
no sentido fundamental de: expressivo de um outro.” MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. p.352-3 
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esquema corporal. Assim, o corpo próprio e os outros corpos, num tecido relacional, 

expressam uma práxis que é compreendida por Merleau-Ponty como acesso ao sentido em 

estado nascente. A práxis, diz ele, não é constituída a partir do conhecimento, ao contrário, ela 

o constitui: “... nós não podemos constituir práxis a partir de gnose (...) considerar a práxis 

como constituinte. Nossa consciência perceptiva (...) que deixa aparecer ou revelar um 

percebido sem o possuir, já é uma atividade de frequentação, uma familiaridade com... uma 

práxis mais que uma gnose...” 
118

. Ao afirmar que o movimento que leva o corpo à ação é 

desenhado por ele mesmo em sua busca pelo outro, Merleau-Ponty afere ao esquema corporal 

uma natureza relacional e intercorporal. O corpo próprio é animado pelo desejo de entrar em 

relação com o outro, ou seja, tem uma estrutura libidinal que lhe permite dizer que a 

percepção é “um modo de desejo, uma relação de ser e não de conhecimento” 
119

 Nesse 

sentido, o esquema corporal é tomado como arquitetônica 
120

 da corporeidade, que em 

conformidade com um projeto motor, cria em torno de si um mundo. O vazio é reocupado, o 

corpo próprio o põe de pé. Merleau-Ponty toma o corpo como potência original de 

significação. 

Abaixo da inteligência e abaixo da percepção, descobrimos uma função mais fundamental, 

“um vetor móvel em todos os sentidos, como um projeto, e pelo qual podemos nos orientar 

para não importa o quê, em nós e fora de nós, e ter um comportamento a respeito desse 

objeto ”121 (...) então digamos (...) que a vida da consciência – vida cognoscente, vida do 

desejo ou vida perceptiva – é sustentada por um “arco intencional” que projeta em torno de 

                                                           

118“...nous ne pouvons constituer praxis à partir de gnosie (...) a l‟égard même du monde culturel (et pas seulement du monde naturel) considererLa praxis 

comme constituante. Notre conscience perceptive, conscience inversée, qui laisse paraître ou dévoile um perçu sans le posséder, est déjà une activité de 

fréquentation, une familiarité avec... une práxis plutôt qu‟une gnosie.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Le monde sensible et le monde de l‟expression- Notes de 

cours au Collège de France (1953). Texte établi et annoté par Emmanuel de Saint Aubert et Stefan Kristensen. Avant-propos d‟Emmanuel de Saint Aubert. 

France: Metispresses, 2011. p.65 

119 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.340 

120 “... a arquitetônica como estrutura pertence ao Entendimento, ao mundo da Ineinander (...) que não é aquele de uma coisa numa coisa. Ineinander de fato, 

ratificado por nosso Ineinander vivido...” Idem, p.336 

121 Merleau-Ponty cita Hochheimer. Apud: MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. p.189-190 
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nós nosso passado, nosso futuro, nosso meio humano, nossa situação física, nossa situação 

ideológica, nossa situação moral, ou antes, que faz com que estejamos situados sob todos 

esses aspectos. É este arco intencional que faz a unidade entre os sentidos e a inteligência, a 

unidade entre a sensibilidade e a motricidade. 122 

A partir do dito, é possìvel compreender que há uma “sìntese” não intelectual, ou um sentido 

“operante” ligado ao corpo, que aparece no exercício de suas competências, e que é essencial 

à construção do esquema corporal. No cruzamento entre percepção e práxis, a motricidade 

assume o papel de intencionalidade original, ela é o ponto do círculo em que a mão se apoia 

para desenhá-lo. Nela o movimento não é o pensamento de um movimento, o corpo o 

incorpora, responde à sua solicitação, o movimento “se exerce sobre ele sem nenhuma 

representação” 
123

. A ativação de projetos motores revela o corpo como potência de 

expressão. A partir do papel que o homem desempenha no espetáculo do mundo, seus gestos 

aparecem como um saber singular que se expõe no próprio gesto – ele mesmo desenha seu 

sentido. Assim, pelo uso da vida do corpo ler-se-á o arranjo que nele se instalou, quando no 

lugar que pertencia ao destino pensado, ele plantou sua existência.  

O corpo revela diferentes modos de existência, isto é, diferentes modos de ser corpo: do 

menos pessoal, no qual o homem é tomado como simples organismo, ao mais pessoal, no qual 

o homem apresenta-se como único, indiviso, ou seja, do corpo objeto que porta um modo de 

ser “coisa”, ao corpo próprio que transforma gestos em expressão. Assim, diz Merleau-Ponty, 

o corpo próprio não é apenas um dos objetos do mundo, ele se movimenta, ele é um ponto de 

vista sobre o mundo, ele é o lugar onde o espírito se investe de uma certa situação física e 

                                                           

122 Idem, ibdem. 

123 Idem, p.193. 
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histórica. O corpo próprio não está no espaço assim como as coisas, ele o habita, o frequenta, 

move-se nele, o corpo próprio figura no visível, a invisível tomada de consciência.  

Enigma do corpo, coisa e medição de todas as coisas, fechado e aberto, tanto na percepção 

quanto no desejo – Não duas naturezas nele, mas dupla natureza: o mundo e os outros tornam-

se nossa carne. Esclarece-se o enigma dizendo que nosso corpo é simbolismo (...) dizendo que 

o corpo é simbolismo, quer-se dizer que sem Auffassung124 prévia do significante e do 

significado (...) o corpo passa no mundo e o mundo no corpo (...) porque o corpo é móvel (...) 

um órgão móvel dos sentidos (olho, mão) já é uma linguagem porque é uma interrogação 

(movimento) e uma resposta (percepção) (...) o dado aparece (...) com base num certo sistema 

de equivalências como variante ou desvio definido em relação a um certo nível humano, que 

não é ainda uma significação, ideia, saber... 125  

Ao dizer que o corpo é simbolismo, Merleau-Ponty não toma o termo em seu sentido usual, 

ou seja, não o utiliza como inferência àquele que é representativo de um outro, e sim como 

corpo expressivo. Simbolismo natural, simbolismo do sentido latente que no corpo 

percipiente, aparece como produtividade de um estilo próprio. A função simbólica, diz ele, 

“repousa na visão como em um solo, não que a visão seja sua causa, mas porque é este dom 

da natureza que o Espírito precisava utilizar para (...) dar um sentido radicalmente novo e do 

qual ele tinha necessidade não apenas para encarnar, mas ainda para ser”
126

. Relações 

entremeadas. O corpo próprio, o outro, o mundo, coexistem como matriz simbólica. Matriz na 

qual o sentido é entretecido na conjunção das vias perceptiva e desiderativa, desenhado por 

um estilo de movimento que se traduz em expressão.  

                                                           

124Auffassung:consideração de algo como.  MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. p.341. 

125 Idem, ibdem. 

126 Merleau-Ponty cita Hochheimer. Apud: MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de 

Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.178 
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Poder-se-á dizer, grosso modo, que Merleau-Ponty pensa o homem a partir de três dimensões: 

motriz, cognitiva e afetiva, articuladas pelo esquema corporal, que é tomado por ele como um 

sistema de equivalências - identidade relacional, generalidade do corpo, corpo para o outro. 

Ao dizer que o esquema corporal opera por um sistema de equivalências, Merleau-Ponty 

refere-se a um sistema de analogias sensório motriz, ou seja, um sistema de equivalências 

práticas, refutando um modo de operar a partir da utilização de combinatórias de 

representação. Assim, nem representação do corpo próprio, nem consciência do corpo 

próprio, mas campo de expressividade – afirmação de uma “unidade” do corpo, em 

detrimento à divisão efetuada entre o corpo dado pelas sensações externas, e corpo como 

consciência interna.  

Segundo Merleau-Ponty, a teoria do esquema corporal é, implicitamente, teoria da percepção, 

pois o corpo, diz ele, é um “eu natural, como que um sujeito da percepção” 
127

. Nessa relação 

Merleau-Ponty expõe o importante papel do olhar na abertura do homem ao mundo, pois não 

há percepção, diz ele, sem movimento prospectivo. O olhar puxa os elos de ancoragem do 

corpo no mundo. Visão-movimento, “instituição da Natureza [Natureza percebida] que nos 

faz ter „juìzos naturais‟, isto é, „interpretar‟ a ação das coisas como se soubéssemos 

divinamente bem a óptica e a geometria” 
128

. O olho, alimentado pelo desejo, explora o 

sensível sem o possuir, enquanto este apresenta ao corpo um problema que requer como 

resposta uma atitude. É necessário que o corpo dê meios para o sensível determinar-se, para 

que no sentido pleno da palavra ver, a coisa se dê como existindo em ato. A visão não se liga 

apenas ao que lhe está posto, ela recupera todas as faces do visível, e na espessura do visto, 

                                                           

127 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.278 

128
 MERLEAU-PONTY, Maurice. A natureza. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.356 
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afirma-lhe a existência. Há um jogo de alternâncias, o olhar invade o mundo visado, no exato 

momento em que o visível envolve o olhar. “O olho, coisa vista, o olho abertura para o 

visível” 
129

. Visível que se apresenta de maneira tão íntima, que o mistério parece afeito à 

permanência: “...toda a experiência do visível sempre me foi dada no contexto dos 

movimentos do olhar (...) é preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado 

no sensível” 
130

.  

O sensível me restitui aquilo que lhe emprestei, mas é dele mesmo que eu o obtivera. Eu, que 

contemplo o azul do céu, não sou diante dele um sujeito acósmico, não o possuo em 

pensamento, não desdobro diante dele uma ideia de azul que me daria seu segredo, abandono-

me a ele, enveredo-me nesse mistério, ele “se pensa em mim” (...) céu percebido ou sentido, 

subentendido por meu olhar que o percorre e o habita (...) eu apreendo, à margem de minha 

vida pessoal e de meus atos próprios, uma vida de consciência dada da qual eles emergem, à 

vida de meus olhos, de minhas mãos, de meus ouvidos...131 

As experiências se encadeiam num contínuo e fazem do esquema corporal um eterno 

movimento de construção e desconstrução, sempre integrado ao aspecto sensório motriz do 

corpo próprio. O esquema corporal sustenta um certo “conhecimento” sobre o corpo, isto é, 

fala de seu comportamento, de suas possibilidades de expressão, de seu modo de ser. De outro 

modo: assim como a noção que se tem do corpo próprio é a de um sistema em que todas as 

partes comunicam-se entre si, pensar num sistema de equivalência a partir do corpo próprio 

significa descrevê-lo como um sistema de equivalências intersensoriais imediatas, ou seja, 

como um esquema “descritivo” das relações vividas pelo corpo no mundo. Conjuntamente ao 

desenvolvimento do conceito de esquema corporal como um sistema de equivalências, 

                                                           

129Idem, p.357 

130MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.130-1 

131 Idem, p.291. 
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Merleau-Ponty desenvolve o conceito de “generalidade do corpo”. A generalidade do corpo é 

apresentada como uma certa “atmosfera” que envolve o corpo próprio e os outros corpos, 

como um fundo que lhes é comum e que lhes aparece sob o horizonte de expressividade. 

Segundo Saint Aubert, “o esquema corporal exibe um espaço expressivo e desenha o mundo 

por seus gestos” 
132

, sendo a generalidade a resultante, ou “o fruto que Merleau-Ponty gosta 

de chamar „o milagre da expressão‟” 
133

. Milagre adiáfano, em cujo movimento os gestos 

transformam-se em linguagem – movimento invisível aos olhos, daí o uso do termo milagre. 

Movimento sem referente, o corpo caminha em direção ao sentido pela via invisível de seu 

sentir, transita por um saber que não sabe.  

... nosso corpo não é apenas um espaço expressivo entre dos os outros. Este é apenas o corpo 

constituído. Ele é a origem de todos os outros, o próprio movimento de expressão, aquilo que 

projeta as significações no exterior dando-lhes um lugar (...) se nosso corpo não nos impõe, 

como faz ao animal, instintos definidos desde o nascimento, pelo menos é ele que dá à nossa 

vida a forma da generalidade e que prolonga nossos atos em disposições estáveis. 134 

Nesse sentido compreende-se o papel do esquema corporal na reflexão merleau-pontyana 

sobre o corpo: é ele, diz Merleau-Ponty, que desenha o espaço expressivo, espaço a partir do 

qual a generalidade do corpo é revelada em gestos e ações. O espaço de que fala Merleau-

Ponty, é o espaço “carnal”, espaço que envolve o corpo no momento em que este o captura 

com o olhar - não o espaço das posições objetivas, do corpo circunscrito. Nele, o corpo 

encena uma situação que se lhe apresenta “agora”, é no presente que ele realiza sua ipseidade. 

Cumplicidade que demonstra que o corpo “aqui” é inseparável do mundo “aqui”. Corpo 

                                                           

132“… le schéma corporel déploie un space expressif et designe le monde par ses gestes…” SAINT AUBERT, Emmanuel de. Être et Chair – 

Du corps au désir: l‟habilitation ontologique de la chair. Paris, Vrin, 2013. p.108 

133 “... le fruit de ce que Merleau-Ponty aime appeler „le miracle de l‟expression‟...” Idem, ibdem. 

134 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.202 
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aderente, corpo, vestígio de um no outro... corpo espelho
135

 do ser. Eu sou meu corpo “na 

medida em que tenho um saber adquirido e, reciprocamente, meu corpo é como um sujeito 

natural (...) o corpo próprio está no mundo assim como o coração no organismo; ele mantém 

o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o, alimenta-o, forma com ele um sistema” 

136
. Sem temer seus limites, Merleau-Ponty empresta do corpo a expressão de seus gestos, a 

inerência de sua carne, a agressividade de seu desejo. E assim, a partir de um sistema de 

equivalência, restabelece a relação entre o inteligível e o sensível, sem que a ordem exterior 

hierarquize os critérios da relação, o contrário, no entrelaçamento as pontas desaparecem. 

2.3 A imaterialidade da carne 

A partir do conceito de reversibilidade, claramente expresso na experiência tátil do tocante-

tocado
137

, Merleau-Ponty procura demonstrar que o corpo-próprio só pode existir à maneira 

de corpo-próprio, nunca à maneira de corpo-objeto - é a partir da experiência do tocante-

tocado que Merleau-Ponty descreve a gênese do sentir como abertura do corpo-próprio ao 

mundo. 

... neste pacote de ossos e de músculos que minha mão direita é para minha mão esquerda, 

adivinho em um instante o invólucro ou a encarnação desta outra mão direita, ágil e viva, que 

lanço em direção aos objetos para explorá-los. O corpo surpreende-se a si mesmo do exterior 

prestes a exercer uma função de conhecimento, ele tenta tocar-se tocando, ele esboça “um tipo 

                                                           

135 Merleau-Ponty desenvolve a partir do tema do espelho - fase do espelho de Lacan -, sua reflexão sobre a generalidade do corpo. 

Mobilizado pela percepção visual do outro, e os consequentes da relação intersubjetiva. 

136
 Idem, p.269 

137 Merleau-Ponty diz utilizar como referência a descrição da relação entre o tocante-tocado utilizada por Husserl nas Ideias II, porém, não 
farei menção ao uso feito por Husserl, pois meu intuito é apenas o de acompanhar, a partir desta apropriação, o desenvolvimento desta 

relação na obra de Merleau-Ponty. 
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de reflexão”, e bastaria isso para distingui-lo dos objetos (...) não é ao objeto físico que o 

corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte.  138  

Esse corpo que Merleau-Ponty traz é corpo em que a expressão não pode ser diferenciada do 

expresso, é corpo que emana significação. Para que se possa entender a individualidade que 

invade esse corpo, Merleau-Ponty utiliza um entrelaçamento de conceitos que principia com a 

reversibilidade na experiência do tocante-tocado. A reversibilidade expressa um modo de 

relação em que o agir possui, necessariamente, dois modo de atuação, o agir ativo e o agir 

passivo. Porém essa “dupla função” não é apresentada como um simples par de opostos que, 

em um sistema de alternâncias, aparece, ora um, ora outro, ao contrário, ele demonstra que há 

uma simultaneidade inconversa, na experiência do tocante-tocado, que é a condição de sua 

efetuação. Assim o visível, o tangível, o audível, é no mesmo, simultaneamente, vidente, 

tangente, ouvinte. A simultaneidade radical expressa na experiência do tocante-tocado revela 

um sentir que apaga a oposição entre o interno e o externo no homem. O sentir dá-se na 

relação do corpo com ele mesmo, é experiência que tem sentido e realidade nela própria. 

Assim, poder-se-á supor que o conceito merleau-pontyano de “carne” aparece na experiência 

do tocante-tocado como um mobilizador ou como inerência que predispõe à ação, e não como 

uma realidade corporal, ou mesmo subjetiva. Essa reversibilidade do sentir produz, pela ação 

da mão que toca a outra mão, uma alternância de correspondências vividas, um sentir que 

resulta numa “coisa fìsica”, num sentir “encarnado”. Assim, ao mesmo tempo em que o 

corpo-próprio é, e pode sentir que é, ele se dá como objeto. Contudo, ver-se-á que esse corpo 

não pode ser considerado um objeto constituído como os demais objetos, pelo fato de jamais 

apresentar-se como completamente constituído.  

                                                           

138 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.137 e 208 
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Merleau-Ponty afirma o exposto pela experiência do vidente-visível, experiência na qual o 

corpo que vê, não pode ver-se por inteiro, a ele escapa a visão plena de si próprio. À 

incompletude da visão da própria imagem Merleau-Ponty acresce o fato da existência dos 

demais objetos estar vinculada a existência do corpo-próprio, ou seja, é por meio dele que se 

pode dizer que há outros objetos. Para Franck Robert o entendimento dessa questão envolve o 

uso que Merleau-Ponty faz do conceito de constituição: “... por mais que seja preciso pensar 

o sentido da constituição do corpo-próprio na experiência tátil ou visual, trata-se de partir 

do sentido dessas experiências para colocar em xeque a ideia de constituição e a ideia de 

consciência constituinte.” 
139

 Merleau-Ponty contesta, diz Franck Robert, uma redução do 

sentido do aparecer ao poder constituinte da consciência, consciência que transforma a 

existência do eu em essência pensante, e a visão em pensamento de ver, esvaziando a 

evidência do visto, esvaziando a existência. “Voltar às coisas mesmas”
140

, significa, para 

Merleau-Ponty, tomar consciência de que ver implica perceber a coisa, ou, que a certeza da 

existência está relacionada, de modo inextrincável, à percepção. Nesse sentido entender-se-á 

que o eu no cogito merleau-pontyano é o sujeito da percepção, sujeito no qual a consciência 

de si é, na realidade, percepção de si,  ao que corresponde dizer que o pensamento sobre a 

existência aparece apenas num segundo momento.  

Merleau-Ponty utiliza a experiência do vidente-visível para demonstrar - pela impossibilidade 

de constituição completa desse corpo a ele próprio -, que o corpo, nessa experiência, conhece 

pelo afastamento e pela diferença, enquanto  a experiência do tocante-tocado é utilizada por 

                                                           

139 “… loin qu‟il s‟agisse de penser le sens de la constitution du corps propre dans l‟expérience tactile ou visuelle, il s‟agit de partir du sens 

même de ces expériences pour mettre em échec l‟idée de constitution et l‟ídée de conscience constituante.” ROBERT, Franck. 

Phénoménologie et ontologie – Merleau-Ponty lecteur de Husserl et Heidegger. Paris: L‟harmattan, 2005. p.56 

140 Expressão husserliana. 
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ele como prova da hecceidade do corpo próprio – não coincidência. Não há coincidência entre 

o tocante e o tocado, o sentir dá-se na passagem de um ao outro, há uma alternância entre o 

ativo e o passivo, caso contrário, ou seja, na coincidência, ativo e passivo desapareceriam. 

Assim, ao afirmar que nenhuma parte do corpo pode permanecer puro corpo tocado, Merleau-

Ponty recusa a posição segundo a qual as relações aparecem subordinadas às categorias de 

sujeito e objeto. Essa distinção, apagada pela experiência do olhar e do tocar, mostra sujeito e 

objeto misturados no corpo-próprio. A reversibilidade afirma a indivisão do eu, o 

entrelaçamento do olhar e do tocar no tangível e no visível, a pertença dos corpos a um 

mesmo mundo, afirma enfim, que o pensamento do absoluto é sombreado pela existência que 

emerge da evidência perceptiva e funda-se na espessura do mundo.  

...o que eu sou na medida em que posso entrever-me fora de qualquer ato particular? Eu sou 

um campo, sou uma experiência. Certo dia e de uma vez por todas algo começou que, mesmo 

durante o sono, não pode mais parar de ver ou de não ver, de sentir ou de não sentir, de sofrer 

ou de estar feliz, de pensar ou de descansar, em suma de se “explicar” com o mundo. 

Aconteceu não um novo lote de sensações ou de estados de consciência, nem mesmo uma 

nova mônada ou uma nova perspectiva, já que não estou fixado em nenhuma e já que posso 

mudar de ponto de vista, sujeito apenas a sempre ocupar um ponto de vista, e a ocupar 

somente um a cada vez – digamos que aconteceu uma nova possibilidade de situação. O 

acontecimento de meu nascimento não passou, não caiu no nada de um acontecimento do 

mundo objetivo, ele envolvia um porvir, não como a causa determina seu efeito, mas como a 

situação, uma vez armada, chega inevitavelmente a algum desenlace. Doravante havia um 

novo “ambiente”, o mundo recebia uma nova camada de significação...141 

A existência cursa levada pelo sentido da vida, seu abrir-se ao mundo transforma o real e 

desarticula o mundo da idealidade ao “corporificar” o mundo percebido. Assim sendo, pensá-

la modulada pela relação causa-efeito é reduzi-la a uma explicação. Aqui o uso que Merleau-

Ponty faz da experiência do tocante-tocado aparece de modo claro: é a partir dela que ele 

                                                           

141 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.545 
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articula o sensível e o inteligível, ou seja, o sensível aparece como fundo – necessário - que 

sustenta o processo de formação de sentido, processo no qual a “carne” é tomada como 

partícipe desse fundo. Como um “impulso” que invade o corpo, a carne fá-lo dobrar-se sobre 

si próprio, fá-lo diferenciar-se dos outros corpos, fá-lo, enfim, realizar o movimento de 

“conversão” do corpo em corpo-próprio. A passagem mostra o corpo que aparece, entre os 

corpos, pela diferença e pelo afastamento, corpo-próprio que busca exercer sua existência sob 

o invisível da vida interindividual. É no corpo que o processo de individuação transparece, 

demonstrável, como axioma do corpo próprio: sua individuação responde à sua encarnação: 

da latência de sentido à concreção da ação expressa pelo corpo próprio. Sentir encarnado que 

comunica - quase que simultaneamente – ao tocante e ao tocado uma corporeidade desejante 

que, na alternância de horizontes de um “no” outro, responde a questão da existência pela 

coexistência - corpo que busca diferenciar-se da relação consigo mesmo pela relação de 

Ineinander eu-outro, eu-coisa, eu-mundo. Invasão, mistura, alternância: o sentir investe-se do 

mundo que o envolve, lançando, continuamente, o homem em direção ao mundo ao qual ele 

já pertence - processo a partir do qual a “carne” é tomada como o “algo” que predispõe à 

ação. Assim sendo, poder-se-á dizer que o sentido de ser da “carne” aparece no movimento de 

avanço em direção ao sentido de ser do ser no mundo, busca do sentido da indefinível 

criatura. 

A “carne” é referenciada por Merleau-Ponty como um análogo em relação à visibilidade, não 

como visão em ato, mas como visão portadora de um modo de ser que se estabelece no 

momento em que o visível, que atravessa o vidente, é o mesmo que o constitui como vidente. 

Essa experiência, resultado do entrecruzamento de olhares, é capaz de apresentar ao vidente-

visível – a partir da visão que o outro tem sobre seu corpo -, uma representação do corpo-

próprio, presente, para ele, como um outro ele mesmo. Como sei disso – pergunta-se Merleau-
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Ponty - “... senão porque o meu visível não é capaz de modo algum de „representação‟ minha, 

mas carne (...) capaz de abraçar o meu corpo, de vê-lo” 
142

vidente-visível? A imaterialidade 

da carne é exposta, por Merleau-Ponty, por sua disjunção em face ao mundo objetivo, pois, 

embora ele afirme sua pertença ao mundo, ele não a relaciona às categorias de sujeito ou de 

objeto, ou seja, sua pertença ao mundo não se dá dentro de classificações categoriais. Desse 

modo, a “carne” abre-se como uma via de sentido que nasce da experiência de habitar o 

mundo por meio do corpo-próprio, a carne, diz Merleau-Ponty, é uma abertura originária que 

se funda sobre uma continuidade intencional e não objetiva: “A intencionalidade que liga 

momentos da minha exploração, os aspectos da coisa e as duas séries uma em relação à 

outra, não é atividade de ligação do sujeito espiritual, nem as puras conexões do ob-jeto, é a 

transposição que como sujeito carnal efetuo de uma fase do movimento para outra...” 
143

 É a 

partir da noção de carne, diz Barbaras, que Merleau-Ponty busca compreender a 

intencionalidade como ser, nesse sentido poder-se-á dizer que “... a ontologia de Merleau-

Ponty é inteiramente conduzida pela decisão de recuperar a intencionalidade como uma 

„realidade‟ originária, de reconhecer o caráter irredutível e, por assim dizer, ilacerável do 

tecido intencional.” 
144

 Noções coladas umas às outras, articuladas em ligações que 

transparecem na experiência do tocante-tocado e do vidente-visível sem nenhum acaso: 

experiências modelo, que às voltas com o corpo, o outro, a percepção, o sentir, a “carne”, a 

intencionalidade, tornam-se o nascedouro das relações que as podem modelar. 

                                                           

142 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José A.Giannotti e Armando M.d‟Oliveira. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 
2007. p.245 

143 MERLEAU-PONTY, Maurice. O filósofo e sua sombra. In: Signos.Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991. p.184-5 

144 “... l‟ontologie de Merleau-Ponty procède tout entière de la décision de ressaisir l‟intentionnalité comme une „réalité‟ originaire, de 
reconnaître le caractere irréductible et en quelque sorte indéchirable du tissu intentionnel.” BARBARAS, Renaud. La chair: le visible et 

l‟invisible. In: De l‟être du phénomène – Sur l‟ontologie de Merleau-Ponty. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2001. p.199 
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... a carne de que falamos não é a matéria. Consiste no enovelamento do visível sobre o corpo 

vidente, do tangível sobre o corpo tangente, atestado sobretudo quando o corpo se vê, se toca 

vendo e tocando as coisas, de forma que, simultaneamente, como tangível, desce entre elas, 

como tangente, domina-as todas, extraindo de si próprio essa relação (...) o corpo visível, 

graças a um trabalho sobre si mesmo, arruma o nicho de onde elaborará  uma visão sua, 

desencadeia a longa maturação ao fim da qual, de repente, ele verá, isto é, será visível para si 

mesmo (...) é preciso pensar a carne não a partir das substâncias, corpo e espírito (...) mas (...) 

como elemento, emblema concreto de uma maneira de ser.145 

O corpo tem a concretude de sua existência marcada por uma potência de individuação que 

torna possível pensar que é a intensidade da experiência do vivido que o anima. A imagem 

recorrente do tocante-tocado subverte a ideia de coisa e de mundo, experiência em que o 

corpo do sujeito é “coisa que sente” 
146

 - o corpo torna-se como que uma “unidade” do sentir. 

É através do entrosamento do corpo com o mundo visível, mundo a partir do qual se vê e se é 

visto, que uma certa maneira de olhar é requerida por Merleau-Ponty: “... o segredo do mundo 

que procuramos é preciso, necessariamente, que esteja contido em meu contato com ele (...) 

enquanto o vivo, tenho diante de mim o sentido (...) e não posso procurar nenhuma luz 

concernente ao mundo a não ser interrogando-o, explicando minha frequentação no mundo 

compreendendo-a de dentro” 
147

 - a relação com o mundo está implicada na relação do corpo 

consigo mesmo. Como um análogo à experiência do tocante-tocado, poder-se-á pensar a 

transposição da carne do corpo à carne do mundo, a partir do pensamento que Merleau-Ponty 

desenvolve sobre a questão do outro: “o que há [diz ele] entre eu e meu corpo (...)? Há uma 

relação do meu corpo consigo mesmo que o converte no vinculum entre o eu e as coisas” 
148

. 

                                                           

145 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José A.Giannotti e Armando M.d‟Oliveira. 4ªed. São Paulo: Perspectiva, 
2007. p.141-3 

146 Idem, p.184. 

147 Idem, p.41. 

148 MERLEAU-PONTY, Maurice. O filósofo e sua sombra. In: Signos Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins 

Fontes, 1991. p.183 
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Nesse sentido, a extensividade conceitual, ou a passagem da carne do corpo à carne do 

mundo, realiza-se num movimento de ativação recíproca que, por sua vez, dá-se a partir da 

relação de envolvimento e reversibilidade: enquanto a carne no corpo é ativada pelo fundo do 

mundo, a carne do mundo é ativada pelo fundo do sensível, ou, pela pregnância do sentido no 

fora. Assim sendo, poder-se-á dizer que a carne do mundo aparece por generalização da carne 

do corpo - onde o olhar e o tocar apagam-se recobertos pelo movimento do corpo, ver-se-á o 

projeto motor desse corpo estender-se ao outro e ao mundo. 

Tal inferência é capaz de sustentar-se ao se tomar as palavras de Merleau-Ponty, a carne é um 

fenômeno de espelho, é carne-corpo, é carne-mundo, que num processo de alternância, 

expõem o movimento de reversibilidade como “condição” à incarnação: ora, carne que 

promete e revela o corpo ao mundo, outra, carne que sopra ao homem o conteúdo latente do 

mundo. No coração da carne do corpo, bate a carne do mundo. E de um turbilhão onde os 

sentidos misturam-se uns aos outros de modo inextricável, uma via de correspondências é 

aberta, exibindo uma dimensão que lhes é comum, a ponto de se tornar crível dizer que o tato 

é exprimível pela visão, e inversamente. Ao pensar a carne do mundo Merleau-Ponty se 

utiliza dessa mistura de sentidos para esboçar um ser, cuja existência só pode ser revelada 

sobre o fundo do mundo. Portanto, o essencial é reconhecer na relação corpo-mundo, 

ramificações conexas, nas quais um e outro atravessam as cercaduras de seus dentro e fora, e 

anulam pela diferença, a distância entre eles, diferença que impede que sejam engolidos pela 

tendência à identidade – tendência da razão de reduzir o real ao idêntico -, diferença que 

afirma a coexistência no verso, do reverso. 
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Olhar, círculos que se envolvem - Merleau-Ponty encontra Cézanne 

A pintura como mundo e modelo é expressão de um, desejo do outro. Fisgados à devoção do 

mundo visível, artista e filósofo, dividem a mesma dúvida: como exprimir o que há?  Juntam 

as vistas recolhidas pelo olhar: Merleau-Ponty recupera o sentido do visto metamorfoseado no 

ato da expressão, Cézanne pinta, “germina” com o visto. A olhos que se ligam, a 

fenomenologia que circunscreve a obra é intuída como atitude em Cézanne. Mundo e 

existência se conformam, e a essencialidade metamorfoseada em pinceladas, exprime a marca 

de uma pintura que refuta o ilusionismo, e que arrasta o perspectivismo da história da arte 

para um mundo ortogonalmente posto. História do dentro, que no vociferar de sua existência, 

é fala muda de um tempo, um mundo. Pintura no limite da tela, que a experiência extravasa, e 

que na escorrência do suor, é pregnância do real. Em divergência ao que lhe é contemporâneo, 

sente o inexato da essência da pintura e desenvolve, na pintura do olho, a irrestringibilidade 

do individual. Ação, que na carência de ser engendra o disforme, e na ausência de referência, 

questiona e invalida o mito da totalidade. Devir da obra, cujo encadeamento, desenhado por 

antecipações e retomadas, descentra-se do argumento da fixidez, e fecunda um sentido novo. 

O que tento traduzir-lhes é mais misterioso, mistura-se com as raízes do próprio ser, com a 

fonte impalpável das sensações (...) ainda há pouco lhe dizia que o cérebro livre do artista 

deve ser como uma placa sensível, nada mais que um aparelho registrador (...) mas banhos 

sábios levaram essa placa sensível ao ponto de receptividade onde ela pôde impregnar-se com 

a imagem conscienciosa das coisas. Um longo trabalho, a meditação, o estudo, sofrimentos e 

alegrias, a vida, prepararam-na (...) o acaso dos raios, o seu andamento, a infiltração, a 

encarnação do sol através do mundo, quem poderá alguma vez pintá-los, contá-los? (...) 

queria liberar essa essência (...) debaixo desta chuva fina respiro a virgindade do mundo. Um 

sentido agudo dos matizes excita-me. Sinto-me colorido com todos os matizes do infinito. 

Nesse momento não sou mais do que meu próprio quadro (...) chego à frente de meu tema e 

perco-me nele (...) germinamos (...) o irradiar da alma, o olhar, o mistério exteriorizado (...) eu 
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vejo a passar um minuto do mundo. Pintá-lo na sua realidade (...) tornarmo-nos esse minuto. 

Sermos então a placa sensível. 149 

Em algum tempo, deu-se à escuridão o olho-coisa, e ao “pensamento de ver”
150

 o desenho 

sem traço. Mas o pintor, às margens da presença, sabe que não cabe suspender a visão, 

tomando-a como aparição do que é pensado no pensamento. Seu olho percebe as fissuras e os 

vazios da representação, que ao renunciar ao mundo, abandona a expressão do que “há”. O 

pintor olha a coisa sem perder de vista o mundo, procura o segredo das relações, interroga-o, 

fá-lo dizer. E as falas se misturam. Quando Merleau-Ponty diz que o pensamento deve 

recolocar-se no “há” prévio, ou seja, no mundo sensível, sua fala ecoa desse “há”. Ele refere-

se à dimensão pré-individual como mundo vivido, dimensão primordial que não pode ser 

abstraída sem incorrer ao corpo uma redução, pois é no mundo que o corpo efetua seu 

processo de individuação. Nesse contexto, é a expressão da experiência bruta da coisa e do 

outro que move o desejo de Merleau-Ponty. Ele deseja tirá-las do silêncio, descrevê-las na 

experiência do sendo, recuperá-las no fundo do mundo; ali onde a espessura do sensível 

guarda as camadas sedimentadas da história, que emergem renovadas pelo movimento do 

corpo em suas explorações sensoriais. É o olhar que dá na mão a essência do devir esboçado 

no tempo-traço, esboço que à presença concrescente do presente, mistura passado e futuro. A 

impalpável volubilidade do olhar torna-se fonte de existência. Movimento em que o olhar 

percipiente afirma e renova as camadas pré-individuais que sedimentadas no mundo, tornam-

se aferentes da existência humana. Poder-se-á pensar que essas camadas pré-individuais são 

como que uma memória imemorial que assola o eu no ato da criação, não como referência 

                                                           

149Paul Cézanne, apud: GASQUET, Joaquim. O que ele me disse. Trad.Aníbal Fernandes. Lisboa: Sistema Solar, 2012. p.66-70 

150 Merleau-Ponty sobre o pensamento de ver: “Quando Descartes nos diz que a existências das coisas visíveis é duvidosa, mas que nossa 

visão, considerada como pensamento de ver, não o é (...) não estou seguro de que ali exista um cinzeiro ou um cachimbo, mas estou seguro 
de que penso ver um cinzeiro ou um cachimbo...” MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto 

Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.501-2 
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apriorista, mas como referência de “passagem”: do sentido geral - que se enraíza no corpo 

como fundo do processo de individuação - à experiência individuante - camadas pré-

individuais do próprio eu, de onde ele emerge progressivamente e continuamente no decorrer 

de seu processo de individuação. Seu olho foge do ponto de fuga, percorre livremente a 

experiência do mundo, põe-se ao rés do chão.  

Antes do momento em que signos ou emblemas serão em cada um e no artista mesmo, o 

simples índice de significações que ali já estão, é preciso que haja esse momento fecundo em 

que eles deram forma à experiência, em que um sentido que era apenas operante ou latente 

encontrou os emblemas que haveriam de liberá-lo de torná-lo manejável...151 

O desejo do olho anuncia o movimento do corpo à percepção, movimento em que ela invoca o 

visível e o toca na evidência do presente: “... pelo buraco dos olhos e do fundo de meu reduto 

invisível domino o mundo e o encontro lá onde ele está. Há uma espécie de loucura da visão 

que faz com que (...) eu caminhe por ela em direção ao próprio mundo e, entretanto (...) as 

partes desse mundo não coexistam sem mim...” 
152

. Em Merleau-Ponty os conceitos são 

articulados a partir dos movimentos de envolvimento e reversibilidade, movimentos que 

anunciam relações de inspiração mútua, de dependência criadora. Os termos passam uns aos 

outros, há uma coesão nos chamados opostos, eles se estruturam mutuamente. Esse solo dos 

rumores, dos encontros, solo em que tudo germina, é o mundo natural da percepção. Nele o 

mundo e o corpo são como janelas abertas que viabilizam a Merleau-Ponty pensar a 

“passagem” da percepção à expressão. Passagem que sobrevem da ideia de que o mundo 

vivido e o corpo próprio, a partir da experiência perceptiva, coparticipam como “meio 

formador” da expressão. Expressão que se abre ao mundo pela silenciosa linguagem dos 

                                                           

151 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta. In: A prosa do mundo. Trad.Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naif, 2002. p.84-5 

152 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 

2007. p.79 
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gestos. Linguagem esta, que metamorfoseia o visível sobre o fundo do mundo e cujas 

significações aparecem, diz Merleau-Ponty, por meio do estilo.  

Ao dizer que o homem só pode desenhar suas significações sobre o fundo do mundo, 

Merleau-Ponty quer dizer que há uma relação de implicação necessária entre a ação e a 

potência que a atualiza, ou seja, o homem traduz o mundo sensível envolto pelas marcas 

manifestas de sua vida. Ele expira em gestos o azuleado de cada manhã: “o corpo não apenas 

se consagra a um mundo do qual traz em si o esquema: ele o possui à distância (...) o gesto 

de expressão, que se encarrega de desenhar e de fazer aparecer no exterior o que ele visa, 

efetua uma verdadeira recuperação do mundo e o refaz para conhecê-lo” 
153

. Assim sendo, o 

estilo, nuançado pelo sentir, explicita um modo particular de perceber o real
154

 e de retorná-lo 

ao mundo, uma maneira “pessoal” de significá-lo. O estilo, diz Merleau-Ponty, é uma 

“maneira de tratar as situações, que identifico ou compreendo em um indivíduo (...) por uma 

espécie de mimetismo (...) e cuja definição, por mais correta que possa ser, nunca fornece seu 

equivalente exato (...) experimento a unidade do mundo como reconheço um estilo” 
155

. O 

estilo carrega o retrato do eu e fá-lo visível quando este se destaca do mundo para exprimir 

sua visão de mundo. Nesse sentido, ver-se-á que o estilo não está restrito à ambitude artística, 

ele estende-se sobre todas as falas faladas, eloquência que garante ao mundo seu caráter 

mutável. A atividade artística apenas hiperboliza a ideia do estilo, à qual recorre Merleau-

                                                           

153 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta. In: A prosa do mundo. Trad.Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naif, 2002. p.106 

154 “O real é este meio em que cada coisa é não apenas inseparável das outras, mas de alguma maneira sinônima das outra, em que os 
aspectos se significam uns aos outros em uma equivalência absoluta; ele é a plenitude intransponível: impossível descrever 

completamente...” MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. p.433 

155 Idem, p.439 
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Ponty.  Ao tomar como certa a fala de Cézanne: “a arte é uma apercepção pessoal” 
156

, 

poder-se-á dizer que Merleau-Ponty afirma sua “teoria” do estilo, e principia uma justificação 

do prolongamento da experiência da pintura à filosofia. Grosso modo, a pintura é a excelência 

do modelo, aquela cujo sentido tomado de precisão, esclarece a passagem do mundo natural 

ao mundo da expressão, passagem que Merleau-Ponty vê como uma anexação do mundo pelo 

indivíduo. É a potência expressiva da pintura, o que o motiva a escolhê-la.  

... recorremos à pintura porque esta torna a nos situar imperiosamente diante do mundo 

vivido. Em Cézanne, Juan Gris, Braque, Picasso, encontramos objetos de diversas maneiras 

(...) que não se insinuam ao olhar como objetos conhecidos, mas, ao contrário, detêm o olhar, 

colocam-lhe questões, comunicam-lhe estranhamente sua substância secreta, o próprio modo 

de sua materialidade e, por assim dizer, “sangram” diante de nós. Assim, a pintura nos 

reconduz à visão das próprias coisas (...) uma filosofia da percepção que queira reaprender a 

ver o mundo restituirá à pintura e às artes em geral seu lugar verdadeiro (...) trata-se, como na 

percepção - das próprias coisas - de contemplar e perceber o quadro segundo as indicações 

silenciosas de todas as partes que me são fornecidas pelos traços de pintura depositados na 

tela, até que, sem discurso e sem raciocínio, componham-se em uma organização rigorosa em 

que se sente de fato que nada é arbitrário... 157 

A partir do exposto ver-se-á que Merleau-Ponty procura entender como na expressão 

pictórica, o invisível converte-se em visível, ou seja, como as coisas entram no movimento da 

existência. Assim sendo, ao ater-se sobre o “modelo” cézanneano da visibilidade, Merleau-

Ponty percebe que o artista retoma os dados que lhe chegam pela percepção e os transforma a 

partir de um sistema de equivalências interno, isto é, a partir de um princípio de seleção que 

guia sua escolha. Nesse sentido, poder-se-á dizer que a visão lhe chega menos por um modo 

de olhar que cinde o visível do invisível, que por um mundo interno e externo a integrar. A 

partir de uma relação de analogia, poder-se-á dizer que o modelo cézanneano da visibilidade 

                                                           

156 MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina G.G.Pereira. São 

Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.128 

157 MERLEAU-PONTY, Maurice. A arte e o mundo percebido. In: Conversas, 1948. Org. e notas Stéphanie Ménasé. Trad.Fábio Landa, Eva 

Landa. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p .55-60 
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aparece a Merleau-Ponty como outro modo de afirmar que o visível só pode dar-se sobre o 

fundo do invisível, isto é, que há entre eles como que uma linha de tensão, ou, um campo de 

reciprocidade que os ritma e os estrutura. Essa linha de tensão é comparável à “memória 

imemorial” de Cézanne se tomada como fundo “operante”, fundo que sustenta e fecunda. O 

olhar de sua memória o envolve e fá-lo restituir ao “agora” a voz e o eco. Invadido pela 

sensação de outrora, traspassado pelas vozes da visibilidade, o pintor junta à cena o duplo 

visível-invisível, solo do fortuito e inevitável reencontro: “... se esse homem ama hoje essa 

mulher, é porque sua história passada o preparou para amar esse caráter, esse rosto, mas 

enfim, é também porque ele a reencontrou e, esse reencontro atualizou em sua vida as 

possibilidades que sem ela, estariam adormecidas” 
158

. Para além de uma bela citação, a fala 

de Merleau-Ponty explicita a potência de atualização desse conteúdo “imemorial” na 

passagem do invisível ao visível. A presença potencializante do invisível abre-se como um 

excesso de sentido, que no movimento de reversibilidade é produção, mas é também re-

produção, re-criação. Cria da mutação de um saber que não se sabe saber: 

A meus olhos tudo se passa no mundo humano da percepção e dos gestos (...) não é o espírito 

que toma lugar do corpo e antecipa aquilo que vamos ver. Não, são meus próprios olhares, é 

sua sinergia, sua exploração (...) logo cumpre reconhecer sob o nome de olhar, de mão e de 

corpo em geral, um sistema de sistemas votado à inspeção do mundo (...) qualquer percepção, 

qualquer uso do corpo já é expressão primordial – não esse trabalho derivado que substitui o 

expresso por signos dados por outras vias com sentido e regra de emprego próprios, mas a 

operação primária que de início constitui os signos em signos (...) implanta um sentido 

naquilo que não tinha, e que assim, longe de esgotar-se na instância em que ocorre, inaugura 

uma ordem, funda uma instituição... 159 

                                                           

158 “Si cet homme aime aujourd‟hui cette femme, c‟est que son histoire passée le préparait à aimer ce caractère, ce visage, mais enfin c‟est 

aussi parce qu‟il l‟a rencontrée, et cette rencontre met au jour dans sa vie des possibilités qui, sans elle, se seraient assoupies.” Merleau-
Ponty (La guerre a eu lieu), apud: MERLEAU-PONTY, Maurice. Vie et ouvre – 1908-1961. In: Oeuvres. Édition établie et preface par 

Claude Lefort. Paris:Gallimard, 2010. p.91 

159MERLEAU-PONTY, Maurice.A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Signos.Trad.Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São 

Paulo: Martins Fontes, 1991. p.69-70 
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O apreendido pelo olhar não ecoa de um além-homem, de relações que se supõem dadas, de 

uma existência sublimada, ao contrário, suas visões implicam um sujeito que percebe, sujeito 

envolvido por uma familiaridade primordial. Como um círculo que já possui todas as suas 

propriedades, o olho habita o mundo que vê. Assim sendo, a pintura ou o sentimento pela 

mulher amada, é na vida “de” homem que o olho os encontra. Mas como compreender, em 

simultaneidade, as visões retomadas, as visões vindouras, e o mundo que tenciona o presente? 

Ver-se-á que a questão relaciona-se ao aparecer, não apenas no que concerne ao acesso à 

realidade da coisa percebida, mas ao próprio modo do aparecer. Assim sendo, embora se saiba 

que a perceptibilidade nasce na experiência perceptiva, é o “modo” como ela se dá aos olhares 

que responde a questão. Merleau-Ponty recorre às implicações entrelaçadas no perceber do 

percebido: quando se perceber uma coisa, diz ele, a perceptibilidade da coisa não está 

relacionada à sua realidade objetiva - pelo menos não somente -, visto que a coisa não é capaz 

de se autofigurar, não se constitui a si própria, não é o motivo de sua evidência. Assim, 

quando Merleau-Ponty afirma que ter consciência de algo é conhecer uma figura sobre um 

fundo, ele deseja recolocar a questão figura-fundo, para que se possa compreender o 

movimento próprio do aparecer: “que o fundo continue sob a figura, que seja visto sob a 

figura, quando toda via ele a recobre, este fenômeno [é o] que envolve todo o problema da 

presença...” 
160

.  Sua abordagem é inclusiva, a figura não é destacada do fundo, formada no 

dentro dela mesma, ao contrário, ela depende, constitutivamente, do todo que a envolve para 

aparecer. Sua constituição é traçada não apenas pelo seu “poder” de aparecer, mas também 

pelas ligações que se lhe abrem no campo perceptivo, movimento em que a figura é ativada 

pelo fundo enquanto, simultaneamente, o ativa: “... um visível, não é um pedaço de ser 
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 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.51 
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absolutamente duro, indivisível, oferecido inteiramente nu a uma visão que só poderia ser 

total ou nula, mas antes uma espécie de estreito entre horizontes exteriores e horizontes 

interiores sempre abertos...” 
161

. Na experiência perceptiva há uma interação entre as partes, 

elas se articulam umas às outras e, apoiadas pelo todo que as envolve, dão-se à inerência de 

seu aparecer. A percepção, diz Merleau-Ponty, não produz “o” visìvel, ela torna visível.  

É preciso compreender a necessidade de se abandonar a prioridade do conteúdo, para que se 

possa reconhecer o modo de existência singular do objeto, o movimento de arranjamento que 

envolve a ação perceptiva até seu desdobrar na perceptibilidade da coisa. Quando se atenta à 

coisa por uma certa maneira de olhar, cabe dizer que “esse” olhar exige “esse” devir da coisa, 

ou seja, que a percepção da coisa não é puro aparecer, ela está intimamente ligada à maneira 

como aquele que percebe a “sente”, e a “traduz”: “traduzir (...) os dois textos paralelos, a 

natureza vista, a natureza sentida, a que está... [mostra a planície verde e azul] a que está 

aqui... [bate na testa] e que devem amalgamar-se para durar (...) a paisagem reflete-se, 

humaniza-se, pensa-se em mim...” 
162

. A fala de Cézanne torna-se exemplar a Merleau-Ponty, 

ou seja, ela põe às claras o movimento de seu pensamento. Merleau-Ponty ao buscar 

descrever o ato expresso de significação, compreende que a experiência perceptiva, sozinha, 

não é capaz de colocá-lo, ou seja, a percepção não dá a tradução, ela encaminha à tradução. 

Na percepção, diz Merleau-Ponty, as coisas se fazem e se desfazem, são aquém do sim e do 

não, aparecem visíveis sem serem visíveis em ato 
163

. Se a experiência perceptiva permanece 

                                                           

161 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad.José Artur Giannotti e Armando Moura d‟Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 

2007. p.129 

162Paul Cézanne, apud: GASQUET, Joaquim. O que ele me disse. Trad.Aníbal Fernandes. Lisboa: Sistema Solar, 2012. p.64 

163 A percepção para Merleau-Ponty não é um ato, ela é da ordem de uma intencionalidade operante, e, portanto, passiva, motivo pelo qual 

ela é sempre expressa de modo indireto. 
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restrita ao âmbito da percepção, ou seja, se a percepção é tomada como movimento 

“completo”, ela fornece apenas conteúdos representacionais, isto é, o sentido das relações 

permanece restrito ao “interior” do sujeito que percebe. Do percebido à perceptibilidade, do 

sentido latente à significação do existente, Merleau-Ponty efetua a passagem da percepção à 

expressão.  

A percepção - primeiro movimento - é interrogação intermitente, ela encaminha ao “há”, sem 

colocá-lo. A expressão - segundo movimento - abre à existência. Segundo Barbaras, “a 

descrição do percebido é transposta a filosofia da expressão” 
164

, expressão que é por ele 

tomada como criação que revela o mundo ao homem. Assim sendo, a experiência expressiva 

assume como que uma “dimensão” da experiência perceptiva que, sem ela, sofreria um 

apagamento. “O gesto de expressão (...) efetua uma verdadeira recuperação do mundo” 
165

. 

Na passagem da percepção à expressão, o corpo, assumido como potência expressiva, tem sua 

dinâmica gestual tomada como expressão primeira. Nela os gestos desenham as significações 

que, num segundo momento, ganham nome e sentido. Assim sendo, vê-se que a significação 

que nasce da gesticulação corporal está ligada às relações que o homem estabelece com o 

mundo sensível - a partir da experiência perceptiva -, ou seja, ela está fora do mundo das 

significações sedimentadas, que podem ser descritas como atos de expressão anteriores - os 

gestos pertencem ao mundo sensível e as palavras ao mundo constituído.  

Portanto, trata-se para filosofia de encontrar uma fala que reúna o mundo como expressão 

muda, que perceba a origem da expressão dentro dele, ou melhor, que introduza o mundo 

como princípio da expressão: enraizada no silêncio do mundo, essa fala se dará como fala das 

                                                           

164“... la descripition du perçu se dépasse en philosophie de l‟expression...” BARBARAS, Renaud. De l‟être du phénomène – Sur l‟ontologie 

de Merleau-Ponty. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2001. p.86 

165 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.108 
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coisas mesmas. Certamente, essa fala só pode ser aquela da filosofia, mas isso não impede 

que ela se nutra de uma outra fala, que a encaminhe ao silêncio que ela procura: tal é o papel 

capital da reflexão sobre a pintura (...) é através da pintura que será possível libertar o 

significar originário da linguagem, sua inscrição no mundo, antes que ela se transforme em 

idealidade. Expressão muda de nosso contato com o mundo, a pintura dá a ver a presença 

originária do mundo: ela conduz ao silêncio de seu primeiro significar. 166 

Vê-se que Merleau-Ponty coloca à questão da racionalidade o pressuposto de um sentido 

originário que nasce do percebido, isto é, da relação tecida pelo corpo como interveniente, e o 

campo perceptivo como solicitação do movimento de intervenção desse corpo – subjaz aqui a 

noção de consciência implicada no mundo, ou seja, consciência que nasce da relação 

expressiva do corpo no mundo. Segue claro que para Merleau-Ponty há uma relação direta e 

fiel entre o conteúdo do mundo percebido e o conteúdo reflexivo, pois o real, diz ele, deve ser 

descrito e não construído: “o real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos para 

anexar a si os fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais 

verossímeis” 
167

. O real pressupõe experiências perceptivas acumuladas, advindas do 

constante movimento de retomada do mundo efetuado pelo corpo, o “exercício do corpo ao 

perceber, não absorve a sucessão numa eternidade: exige ao contrário a sucessão, precisa 

dela ao mesmo tempo em que a funda em significação” 
168

. Nesse sentido, ter-se-á que olhar 

para a experiência perceptiva sem pressuposições, sem assimilá-la às sínteses da ordem do 

                                                           

166 BARBARAS, Renaud. De l‟être du phénomène – Sur l‟ontologie de Merleau-Ponty. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2001. p.87 

Il s‟agit donc pour la philosophie de trouver une parole qui rejoigne le monde comme expression muette, 
qui saisisse la naissance de l‟expression en son sein, ou plutôt qui initie au monde comme naissance de 

l‟expression: enracinée dans le silence du monde, cette parole se donnera comme parole des choses 

mêmes. Certes, cette parole ne peut être que celle de la philosophie, mais cela n‟interdit pas qu‟elle se 
nourrisse d‟une autre parole qui la mette sur la voie su silence qu‟elle cherche: tel est le rôle capital de la 

réflexion sur la peinture (...) C‟est à travers la peinture que pourra être dégagé le signifier originaire du 

langage, son inscription dans le monde, avant qu‟il ne le transmute en idéalité. Expression muette de notre 
contact avec le monde, la peinture donne à voir la présence originaire du monde: elle le reconduit au 

silence de son signifier premier. 

167 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.6 

168 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.102-3 
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juízo ou da predicação, e para o mundo, como mundo que já está ali, que é anterior a qualquer 

análise que dele se faça. Nesse sentido, compreender-se-á que o corpo e o mundo são os co-

formadores do sentido que emerge como expressão do mundo percebido, ao se entender que 

mundo e corpo, por carregarem a verdade do vivido, escapam das tentativas de idealização. A 

incompletude do mundo percebido solicita um corpo sempre em movimento, corpo que 

aparece em oposição à subjetividade que, por estar instalada na subjetividade, é incapaz de 

exprimir-se em ações: este é o elemento de loucura essencial à subjetividade, diz Merleau-

Ponty, “ela tem a convicção de estar em pleno mundo quando está apenas em si” 
169

. A 

presença do corpo no mundo é, para Merleau-Ponty, a condição de todas as operações 

expressivas. O corpo transforma ideias em coisas, seu papel é assegurar essa metamorfose. Se 

o corpo simboliza a existência, diz Merleau-Ponty, é porque ele a realiza, ele é sua atualidade. 

Desse modo, reconduz-se a atenção à expressão do corpo, expressão silenciosa, que a pintura 

ilustra e justifica.  

Os meios, nós geralmente os atravessamos sem os ver. É necessário os ver, alargar a 

visibilidade (...) é necessário substituir a visibilidade da “pele das coisas”, pelo sistema de 

equivalências próprio ao pintor, que eminentemente a contém. O pintor “fornece seu corpo”, 

seu olho, sua mão, [ele] deixa as coisas viverem em seu corpo, e aí, suscitarem um duplo 

interno que só é espetáculo de alguma coisa sendo “espetáculo de nada” (...) produz, no 

mundo visível, uma visibilidade segunda, mais ampla, faz com que tudo se torne visível (...) 

[a] visão não é mais o olhar sobre um “fora”, representação. É o pintor nascendo nas coisas 

como que por concentração e vinda a si do visível. 170 

                                                           

169 “elle est la conviction d‟être en plein monde quand on n‟est que soi”. Merleau-Ponty apud: SAINT-AUBERT, Emmanuel de. La Nature 

ou le monde du silence (pages d‟introduction). In:  Maurice-Merleau-Ponty. Paris: Hermann, 2008. p.49 (manuscrito até então inédito) 

170MERLEAU-PONTY, Maurice. Notes des cours au Collège de France – 1958|1959 et 1960|1961. Préface de Claude Lefort. Texte établi 

par Stéphani Ménasé. France: Éditions Gallimard, 1996. p.170-1 

Les moyens, nous les traversons d‟habitude sans les voir, il faut les voir, élargir la visibilité (…) il faut 

substituer à la visibilité de la “peau des choses”, le système d‟équivalences propre au peintre qui la 
contient éminemment. Le peintre “apporte son corps”, son oeil et sa main, [il] laisse les choses vivre dans 

son corps et y susciter un double interne qui n‟est spectacle de quelque chose qu‟en étant “spectacle de 

rien” (…) produit, dans le monde visible, une visibilité seconde plus large, fait que tout deviant visible 
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O movimento do corpo do artista amplifica o gesto de apreensão, movimento em que ele 

retoma e transforma o visível, dando um sentido ao que não tinha sentido. O pintor e a pintura 

respondem a questão do perceber e do percebido, a passagem do mundo sensível - onde o 

corpo está situado -, ao mundo da expressão - onde o corpo procura tornar disponíveis as 

significações. Nesse sentido, poder-se-á dizer que a pintura, e aqui especificamente a pintura 

de Cézanne, ao propor restituir os dados imediatos da sensação, procura pela essência do 

visível, ou seja, Cézanne deseja expressar o mundo em seu estado nascente: “... nós tentamos 

um fragmento de natureza (...) é preciso curvar-se a essa obra perfeita, dela nos vem tudo, 

por ela existimos, esqueçamos o resto...” 
171

. O olhar de Cézanne recorta e dirige o real, isto 

é, à percepção visual, ou à presença familiar das coisas, ele acresce uma “fisionomia”, um 

sentido que invade a coisa e que a retira do inumano das aparências, dando-lhe existência. 

Nesse sentido, quando Merleau-Ponty diz que uma obra acabada exige como referência a 

“vida” daquele que a pintou, ele não afere um caráter exclusivamente psicológico à pintura, 

sua inferência está relacionada à singularidade que ele acorda à criação artística quando a 

relaciona à maneira pessoal com que o pintor efetua a retomada e a rearticulação do mundo e 

das coisas. Assim, o sentido revelado pela experiência visual do pintor dá-se pela lente de sua 

vida, mas a filtragem é graduada pelo impacto com que o mundo o invade.  

Quando se passa da ordem dos acontecimentos para a da expressão, não se muda de mundo: 

os mesmos dados a que se estava submetido tornam-se sistema significante [nesse sentido] 

                                                                                                                                                                                     

(…) [la] vision n‟est plus regard sur un “dehors”, représentation. C‟est le peintre naissant dans les choses 

comme par concentration et venue à soi du visible. 

171Paul Cézanne, apud: MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.127 
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(...) viver na pintura é também respirar esse mundo – sobretudo para aquele que vê no mundo 

algo por pintar, e todos os homens são um pouco esse homem.172 

Ao pintar, Cézanne refuta a visão “pura”, visão que lhe dá objetos “constantes”, 

exclusivamente “fìsico-ópticos”, ele os quer em movimento, no minuto do mundo em que  o 

olho os toma como um pedaço da natureza. Cézanne decifra a natureza perpassada por seu 

corpo, rumina o mundo com o olhar, buscando entender o “acontecimento” que lhe é exterior 

figurando, em sua tela, o retrato do aparecer. Sua pintura tem os olhos concentrados na 

viragem da imagem fixa à imagem lábil, imagem que se realiza conforme a posição do olho 

que vê, imagem das várias visadas, imagem que em seus olhos mistura a justeza da evidência 

juntada à experiência perceptiva.  O gesto do pintor, metaforseado em pinceladas, tem um 

sentido que nenhuma análise é capaz esgotar sem recorrer à experiência direta da própria 

obra, isto é, sem escutar o que ela verdadeiramente diz ao integrar à pintura o que é, 

manifestamente, a expressão do pintor. A verdade pictural buscada por Cézanne ganha 

visibilidade no momento em que, efetivamente, a vida se renova, momento em que a 

percepção atual e presente é metaforseada em expressão. Poder-se-á dizer que sua potência 

expressiva secreta ela mesma sua significação, inaugura uma ordem, funda uma instituição. A 

pintura satura o olhar com o visível que não cessa de se dar, e revela o processo singular que 

subjaz no fundo da tela. Nela a operação expressiva do corpo tem sua perceptibilidade 

ampliada, compreende-se claramente que a expressão do corpo anuncia a expressão criadora, 

aqui “a quase-eternidade da arte se confunde com a quase-eternidade da existência 

encarnada” 
173

. Em analogia ao filósofo que “fala” à filosofia poder-se-á dizer que o pintor 

                                                           

172 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.96 

173 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.102-3 
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“fala” à pintura para que ela se torne o que é, ou “fala para dizê-la, porque ela própria 

precisa ser dita, porque ela não existe plenamente antes de ter sido dita” 
174

. 

A expressão estética confere a existência em si àquilo que exprime, instala-o na natureza 

como uma coisa percebida acessível a todos ou, inversamente, arranca os próprios signos – as 

cores e a tela do pintor – de sua existência empírica e os arrebata para um outro mundo. 

Ninguém contestará que aqui a operação expressiva realiza ou efetua a significação e não se 

limita a traduzi-la. 175 

Ao olhar a pintura o espectador a retoma como uma síntese do mundo vivido, ela torna 

visível, àquele que a observa, o espetáculo do mundo a que ele já pertence, não como 

coincidência - a certos dados do espectador -, mas como um universo comum que os une. 

Assim sendo, ao dizer que o sentido da pintura é retomado pelo espectador, Merleau-Ponty 

deseja tornar claro que o sentido não é dado ao espectador, e sim compreendido por ele. O 

espectador compreende a pintura quando seus gestos se ajustam a ela e a recobrem, sendo 

possível dizer que a pintura restitui ao mundo o processo de formação do sentido que passa 

despercebido à habitude dos olhares que o frequentam. Desse modo, quando o espectador está 

diante da obra, ele retoma o sentido ali expresso pela familiaridade que lhe suscitam os traços 

do pintor, presentes na tela, ou seja, ele reconhece na tela uma “sintaxe dos gestos”. Tal 

inferência é válida se se toma por certo que é próprio ao gesto humano significar, sendo, por 

conseguinte, possível se pensar que os gestos por serem comparáveis entre si, são 

reconhecìveis aos modos da “linguagem”. Nesse momento, diz Merleau-Ponty, “a obra de 

arte terá juntado vidas separadas, não existirá apenas numa delas como um (...) delírio 

persistente, ou no espaço como uma tela colorida: ela habitará indivisa em vários espíritos, 

                                                           

174MERLEAU-PONTY, Maurice. Elogio da Filosofia. Trad.Antônio Braz Teixeira. Lisboa: Guimarães Editores, 1962. p.31 

175
 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção. Trad.Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p.248-9 
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presumivelmente em todo espírito possível, como uma aquisição para sempre” 
176

.   Nesse 

sentido, ao justapor-se essa ideia à afirmação de que a imagem do mundo, expressa pela 

pintura, se apresenta e se anima naquele que a contempla como “comunicação prévia”, 

compreender-se-á a inspiração de Merleau-Ponty ao se propor pensar a pintura como um 

“modelo” para filosofia. Descobrir o sentido primeiro, sem abandonar a situação do homem 

no mundo, esse é o desejo da pintura de Cézanne, essa é a filosofia que teria “abrangido 

tudo” 
177

 diz Merleau-Ponty. Ele crê ser possível trabalhar com a ideia de um fundo comum à 

criação, isto é, com a ideia da existência de uma unidade do “estilo humano” presente na obra, 

que a torna “reconhecìvel” a todos os homens: “temos no exercício do nosso corpo e de 

nossos sentidos, na medida em que se inserem no mundo, os meios de compreender nossa 

gesticulação cultural” 
178

. Assim sendo, a pintura tem o âmbito de sua legibilidade estendido 

para além dos olhos do pintor, ou seja, ela é “legìvel”, e não apenas visìvel, a todos aqueles 

que a contemplam, apresentando-se assim, como um presente quase eterno. “Um pintor como 

Cézanne, um artista, um filósofo, devem não apenas criar e exprimir uma ideia, mas ainda 

despertar as experiências que a enraizarão nas outras consciências” 
179

.  

Assim, ao se retomar as falas de Merleau-Ponty e Cézanne, ver-se-á que a pintura permite a 

Merleau-Ponty pensar a percepção e a arte como unidades realizadas “na” expressão para, 

numa sequência, vê-lo situar sua atenção à potência que possuem de recuperação e 

                                                           

176 MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina G.G.Pereira. São 

Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.135-6  

177MERLEAU-PONTY, Maurice. Elogio da Filosofia. Trad.Antônio Braz Teixeira. Lisboa: Guimarães Editores, 1962. p.30 

178 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina 

G.G.Pereira. São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.103 

179 MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. Trad.Paulo Neves e Maria Ermantina G.G.Pereira. São 

Paulo: Cosac & Naif, 2004. p.135-6  
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amplificação do sentido do mundo percebido. Segundo Barbaras, a arte aparece a Merleau-

Ponty como meio de descrever um sentido que é “capaz de destinar-se à elaboração de uma 

filosofia da idealidade que respeite a inscrição sensível da ideia” 
180

. Essa capacidade é 

acordada à pintura pelo fato de ser o suporte privilegiado do entrelaçamento entre a dimensão 

expressiva do sensível e a dimensão instituinte do ato de criação. Para Merleau-Ponty, a obra 

de arte é capaz trazer à luz o sentido no momento de sua emergência, quando a significação 

figurada na tela adquire a potência de se instalar não somente naquele que a pintou, mas é 

capaz de se prolongar àquele que a contempla. Como um novo órgão dos sentidos, diz 

Merleau-Ponty, a pintura funde à tela um sentido que carrega o rastro do mundo vivido, 

circunstanciando a expressão “do que há”.  

A pintura é um movimento, um movimento que germina na aparência, que é ditado por ela, de 

modo algum um movimento inspirado pela inteligência (...) ela dá o que a natureza quer dizer 

e não diz: o “princìpio gerador”: que faz as coisas e o mundo, serem (...) logo, [a] pintura [é] 

uma espécie de filosofia: apreensão da gênese, filosofia inteiramente em ato (...) recuperando 

uma posição do ser, incompreensível para [a] ciência e [o] cotidiano, ser já pressuposto em 

toda “explicação”. As aparências [são] tomadas como “parábola” desse ser. A arte dá [os] 

símbolos das aparências (sua generalização, sua derivação a partir de um possível mais vasto). 

É uma filosofia não expressa...181 

Merleau-Ponty e Cézanne desejam mostrar como as coisas se fazem coisas, vê-las, dizê-las, 

compreender os laços que as unem, reencontrá-las no percebido, passá-las do mundo privado 

                                                           

180“...susceptible de préparer l‟élaboration d‟une philosophie de l‟idéalité qui respecte l‟inscription sensible de l‟idée”. BARBARAS, 

Renaud.Vie et intentionnalité – Recherches phénoménologiques. Paris: Vrin, 2003. p.203 

181 MERLEAU-PONTY, Maurice. Notes des cours au Collège de France – 1958|1959 et 1960|1961. Préface de Claude Lefort. Texte établi 

par Stéphani Ménasé. France: Éditions Gallimard, 1996. p.56-58 

La peinture est un mouvement, un mouvement qui germe dans l‟apparence, qui est dicté par elle, 

nullement un mouvement inspire par l‟intelligence (…) elle donne ce que la nature veut dire et ne dit pas: 
le “prìncipe générateur” qui fait être les choses et le monde (...) donc [la] peinture [est] une sorte de 

philosophie: saisie de la genèse, philosophie toute en acte (…) retrouvant une position de l‟être 

incomprehensible pour [la] science et [le] quotidien, être déjà là présupposé dans toute “explication”. Les 
apparences [sont] prises comme “parabole” de cet être. L‟art donnant [les] symbols des apparences (leur 

generalization, leur derivation à partir d‟un possible plus vaste). C‟est [une] philosophie non expresse… 
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ao mundo comum. E no abandono de não ser Tudo, retomar o mundo vivido, mundo em que o 

um e o outro tocam o minuto raro e precioso “em que acontece aos homens se reconhecerem 

e se encontrarem” 
182

. 
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