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Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar o tema Corpo e subjetividade na obra de Maurice 
Merleau-Ponty, tomando como viés suas críticas e interpretações do pensamento 
fenomenológico. Compreendemos, em especial, que a fenomenologia merleau-pontiana elege 
a experiência corpórea como fonte da percepção. Desta forma, a fenomenologia nos levará a 
uma abordagem do corpo atrelado à subjetividade ou da imbricação entre homem e natureza, 
expressas em obras como A estrutura do comportamento e Fenomenologia da percepção. A 
intenção do nosso trabalho é mostrar como o pensamento de Merleau-Ponty se empenha em 
romper com os dualismos sobre a relação corpo-mente e recuperar os dados sensíveis da 
consciência a partir da experiência perceptiva, mais especificamente, pensar a crítica 
empreendia pelo autor aos estudos clássicos do corpo e à cisão moderna entre interioridade e 
exterioridade, tendo em vista uma fenomenologia do entrelaçamento homem-mundo. Para tal, 
deter-nos-emos a referências que Merleau-Ponty realiza a Descartes, Husserl e Bergson, 
também à obra A estrutura do comportamento, mas propondo, sobretudo, uma possível leitura 
da Fenomenologia da percepção. 
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Résumé 
 

L'objectif de cette travail est d'analyser les thèmes du Corps et de la subjectivité dans l'oeuvre 
de Maurice Merleau-Ponty, considérant leurs critiques tout comme leurs interprétations de la 
pensée phénoménologique. Nous comprenons, surtout, que la phénoménologie  merleau-
pontienne a élu l'expérience du corps comme source de la perception. Ainsi, la 
phénoménologie nous mènera à une approche du corps lié à la subjectivité ou à 
l’entralecement de l'homme et la nature, présentée dans le travail La structure du 
comportement et Phénoménologie de la perception. L'intention de notre travail est de montrer 
comment la pensée de Merleau-Ponty s´efforce à rompre avec les dualismes de la relation 
corps-esprit et à récupérer les données sensibles de la conscience à partir de l'expérience 
perceptive, plus précisémment. Nous voudrions donc penser la critique faite par l'auteur des 
études classiques sur le corps et la division moderne entre l'intériorité et l'extériorité, ayant en 
vue une phénoménologie de l’entrelacement homme-monde. Pour ce, nous prenons en compte 
les références  que Merleau-Ponty fait à Descartes, Husserl et Bergson, tout comme l’oeuvre 
La structure du comportement, mais nous proposons, surtout, une lecture possible de la 
Phénoménologie de la perception. 
 

Mots-clés: Merleau-Ponty; le corps; la conscience; l'expérience; la subjectivité; le monde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O pensamento de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), caracteriza-se 

fundamentalmente por  questionar a relação homem-mundo. A fim de trazer à tona um novo 

“estilo de pensamento”, Merleau-Ponty retoma concepções filosóficas e temas que o 

pensamento moderno e contemporâneo desenvolveram, em especial a problemática relação 

corpo-alma e as dicotomias interior-exterior, subjetividade-objetividade. A fenomenologia 

merleau-pontiana, à luz da filosofia de Husserl, destaca-se pelos esforços em debater com as 

teorias empirista e intelectualista e, principalmente, por se engajar em uma filosofia que pensa 

o ser-no-mundo.  

 Quando tratamos da relação infindável entre homem e mundo, o racionalismo 

moderno, sedimentado em fragmentações acerca do homem, aparece na história da filosofia 

como um obstáculo a ser ultrapassado. O “pequeno racionalismo”, denominado assim por 

Merleau-Ponty, atribuiu às ciências a tarefa de explicar pela razão todos os fenômenos da 

vida. Tal racionalismo, constituía-se por dois mitos: um sobre as leis da natureza e  o outro 

sobre as explicações científicas. Iniciado nos primórdios do século XX, o pequeno 

racionalismo se dirigiu aos problemas do conhecimento e se esforçou em solucionar todas as 

questões sobre o homem e a natureza. Acreditava que, por meio da razão, encontraria as 

causas e origem de todos os problemas. A ciência e a metafísica puseram-se a pensar o mundo 

da mesma maneira, procurando sucumbir as falhas e lacunas do conhecimento, engessadas em  

seu determinismo,  desenvolveu-se racionalmente. 

 A origem do “pequeno racionalismo” trouxe consigo heranças do “grande 

racionalismo”. Advindo e nutrido nos séculos XVII e XVIII, o grande racionalismo teve a sua 

forma exterior conservada pelo pequeno racionalismo, e cultivou a procura por um 

fundamento comum entre a natureza e a metafísica. Dessa procura surgiu a ciência da 

natureza no século XVII, a filosofia nesta época se concentrava em cadeias causais que 

explicassem o Ser. Desta maneira, a metafísica e a natureza acreditavam se constituir por 

certezas, sem alcançar uma explicação consistente sobre o Ser, o Ser das coisas, das ideias ou 

o Ser do sujeito. 

 A filosofia, envergada sob esses preceitos, tornou a compreensão da relação interior e 

exterior impossível de ser concebida até então, a não ser pelo método cartesiano que excluía 



9 

 

todas as possibilidades de contingências em prol de uma filosofia das certezas. O 

cartesianismo alimentou a convicção de um conhecimento sobre o interior e o mundo. 

Tentando conciliar a ciência com a metafísica, parte desse racionalismo não esgotou sua 

investigação sobre o “infinitamente infinito”, pelo contrário, deixou que escapasse um “fundo 

não-relacional”, o qual a ciência “pensa e não pensa”1. 

 Atento a essas questões, Merleau-Ponty propõe um fenomenologia  que consiste em 

“reaprender a ver o mundo”2. Isto significa que a preocupação da fenomenologia está em 

retomar todos os problemas que a história da filosofia deu por compreendido, que a ciência 

deu por solucionado ou que a metafísica pôs de lado. A fenomenologia ao vislumbrar a união 

entre o objetivismo e o subjetivismo coloca a racionalidade no mesmo patamar da 

experiência. Deste modo, o pensamento de Merleau-Ponty buscará o mundo anterior aos 

resultados, o mundo fenomenológico, o fundo “não-relacional”, no qual ocorre a “fundação 

do ser”3. O mundo, para Merleau-Ponty, não é constituído por significações, ele é uma 

realização plena, assim como a obra de arte. 

 A racionalidade apresenta-se como uma antecipação do sentido do mundo, o qual não 

deve ser transformado em espírito absoluto ou pensado à parte. Pensar o mundo é uma tarefa 

primordial para Merleau-Ponty, “porque estamos no mundo, estamos condenados ao 

sentido”4. O sentido envolve toda a camada da experiência, ou melhor, ele é revelado pela 

experiência. A reflexão sobre o mundo, o outro e as suas relações, encaminha a 

fenomenologia para uma filosofia que se comunica com a vida. Enquanto um movimento 

filosófico, a fenomenologia passa a ter como tarefa “revelar o mistério do mundo e o mistério 

da razão”5. 

 Por esse viés, a filosofia de Merleau-Ponty, no intento de “apreender o sentido do 

mundo em estado nascente”6, se encaminha para a investigação das concepções clássicas da 

ciência sobre a relação homem-mundo. A obra A estrutura do comportamento, publicada em 

1942, revela uma preocupação com os estudos da psicologia e do corpo. Nesta obra, Merleau-

Ponty já dedica ao pensamento cartesiano grande atenção e ressalta a importância de romper 

com o objetivismo. O problema da percepção surge, na filosofia merleau-pontiana, a partir da 

 
1 Merleau-Ponty, M. Em toda e em nenhuma parte, 1980, p. 230. 
2 Id. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 19. 
3 Id,  p. 19. 
4 Id.  p. 18. 
5 Id,  p. 20. 
6 Ibid. 
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clássica antinomia consciência-mundo e da relação sujeito-objeto. Destarte, Merleau-Ponty 

propõe uma revisão ontológica, visto que as ciências forçosamente tentam determinar essas 

relações realizando, antes, uma análise da experiência do que uma descrição direta da mesma. 

 Em A estrutura do comportamento, Merleau-Ponty investiga as capacidades 

perceptivas do homem e as relações entre consciência e natureza. A obra aborda a 

problemática noção de corpo que, compreendido enquanto matéria até a modernidade, é 

interpretado por Merleau-Ponty não só do ponto de vista da fisiologia clássica, como um 

organismo, mas também como desdobramento de sentidos no mundo.  

 Merleau-Ponty propõe uma nova abordagem da experiência, enfatizando os caminhos 

ontológicos que as ciências não alcançam ou desprezam, as ciências se instituem num mundo 

sem “perceber que com relação a esse mundo a experiência perceptiva é constituinte”.7 A 

estrutura do comportamento se coloca no nível da experiência científica para compreender 

como a experiência natural já se encontra engajada nela antes mesmo que esta formule suas 

concepções.  

 Em Fenomenologia da percepção, publicada em 1945, encontramos uma filosofia que 

busca ressignificar a percepção e o campo da experiência. O entrelaçamento corpo-

consciência revela uma proposta de ultrapassamento do dualismo substancial. Merleau-Ponty 

atribui ao corpo um papel primordial, considera que a consciência perceptiva é corpórea, “o 

corpo é um eu natural e como que o sujeito da percepção”8. Na esteira da filosofia 

husserliana, Merleau-Ponty vê a necessidade de uma fenomenologia que não só descreve o 

fenômeno da percepção no mundo da experiência, mas que também investiga a instituição do 

mesmo. Deste modo, a redução fenomenológica será o caminho para o reconhecimento do 

homem no mundo e da relação corpo-consciência, “porque somos do começo ao fim relação 

ao mundo que a única maneira, para nós, de apercebermo-nos disso é suspender este 

movimento, recusar-lhe nossa cumplicidade, ou ainda colocá-lo fora de jogo”9. 

 A Fenomenologia da percepção mostra que a maior lição da redução fenomenológica 

é a sua impossibilidade de ser completa. É preciso, segundo Merleau-Ponty, colocarmos 

nossas certezas de lado, é preciso esquecer um pouco a nossa familiaridade com o mundo e 

deixar surgir a nossa “admiração” diante dele. A unidade da consciência atravessa a 

experiência do vivido realizando um movimento, visto que a reflexão “não se retira do mundo 

 
7 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 337. 
8 Id. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 278. 
9 Id,  p. 10. 
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em direção à unidade da consciência enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para 

ver brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para 

fazê-los aparecer”10. 

 Desses “fios intencionais” é que a experiência perceptiva será desenvolvida na obra de 

Merleau-Ponty, a noção de intencionalidade, advinda da filosofia husserliana, mostrará que a 

percepção interior é impossível sem a percepção exterior. A noção de intencionalidade 

possibilita à fenomenologia ser um pensamento sobre a gênese do mundo e da percepção. Em 

contrapartida à “filosofia alimentar”11, Merleau-Ponty procura, como interesse da 

fenomenologia, descrever a percepção em seu estado nascente. A percepção é o próprio 

estado presente da consciência, pois a consciência e o mundo nascem juntos, como nas 

palavras de Sartre em que conhecer é “explodir em direção a”12 e “Ser é explodir para dentro 

do mundo”. Em oposição ao racionalismo, a intencionalidade envolve o objetivo e o 

subjetivo, o homem e o mundo, ela é o movimento da consciência ao mundo, um dirigir-se a 

ele sem cessar, ou melhor, uma explosão da consciência em direção às coisas. 

 A filosofia de Merleau-Ponty abrange uma necessidade de pensar a vida interior 

atrelada ao mundo, em retomar a vida como tema central da filosofia e a experiência como 

campo de conhecimento. O alcance filosófico do pensamento de Merleau-Ponty, se revela na 

medida em que, a partir de sua obra, é possível dialogar com a política, a psicologia, a 

linguagem e a arte. Vemos, em sua obra, a realização de uma teoria que expressa o sujeito 

perceptivo no campo prático, no qual a experiência não se concretiza por meio de 

representações, mas pela constante imbricação do sujeito com o mundo. A fenomenologia 

merleau-pontiana se desenvolve como uma “revelação do mundo”, ela vê a percepção como 

algo que se nutre no mundo pela realização da experiência que é “o fundo sobre o qual todos 

os atos se destacam e ela é pressuposta por eles”13.  

 Ao tentar recuperar o sentido originário da experiência, a fenomenologia se 

desenvolve como um pensamento de caráter inacabado. Para Merleau-Ponty ela se realiza 

como uma tentativa do encontro do ser com o mundo. Ela é inacabada porque, dirigindo a si 

mesma as questões que direciona a todos os conhecimentos, “se desdobrará infinidamente, ela 

será, como diz Husserl, um diálogo ou uma meditação infinita, e, na medida em que 

 
10 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 10. 
11 Sartre, J. Uma ideia  fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, 1968,  p. 1. 
12 Id. Ibid, p. 2. 
13 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 6. 
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permanecer fiel à sua intenção, não saberá aonde vai”14. 

 Exaltando o caráter irrefletido da experiência, o engajamento de Merleau-Ponty enseja 

uma “volta às coisas mesmas”. Esta expressão ilustra a contribuição de Husserl para seu 

projeto fenomenológico. Nesse mesmo sentido, a filosofia de Descartes, encarada de forma 

elogiosa, possibilitou a interrogação filosófica de todas as certezas, ela nos trouxe a certeza de 

mundo e, consequentemente, a de que o ser pensante pudesse ter a certeza da própria 

existência. A busca de Merleau-Ponty pelo estado nascente da percepção teve outra influência 

importante, a filosofia de Bergson, ela contribuiu não só para a investigação da ligação 

primordial homem-natureza, como também para os estudos do corpo.  

 A ontologia de Merleau-Ponty procura reelaborar os significados das relações homem-

natureza, sujeito-mundo, corpo-consciência, pela retomada de um mundo que não é 

constituído, mas que está sendo constituído: “somos no mundo” e “estamos no mundo”, e a 

nossa experiência originária é possível por essa imersão, porque “o homem está investido nas 

coisas e as coisas estão investidas nele”15. Uma das intenções de Merleau-Ponty é revelar a 

subjetividade intrínseca à experiência, pois a subjetividade está em nós, em nossa ligação com 

o sentido do mundo. Nas palavras de Merleau-Ponty, “o mundo é não aquilo que eu penso, 

mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, 

mas não o possuo, ele é inesgotável”16.  

 Com vistas a uma “filosofia da vida”, se pudermos utilizar esta expressão que remete 

às investigações de Renaud Barbaras17, Merleau-Ponty dá atenção privilegiada ao mundo da 

percepção ou “mundo percebido”. Em sua Fenomenologia da percepção nos deparamos com 

o homem e sua experiência de mundo, sua relação originária com o mundo que nos desperta 

para uma preocupação fundamental que é a percepção. A importância dada ao homem como 

sujeito, mais uma vez se confirma que o caminho dessa filosofia consiste em pensar por um 

outro viés que não é o das ciências. Para isto, a filosofia merleau-pontiana resgata os 

problemas do racionalismo e se coloca frente às sistematizações de um pequeno racionalismo 

envergado sob determinações acerca do homem e da vida. A obra A estrutura do 

comportamento surge para revisar esse contexto e nos revela um mundo anterior ao 

racionalismo cultivado pelas novas ciências, em especial a psicologia. Pensar o 

 
14 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p.20. 
15 Id, p. 25. 
16 Id,  p. 14. 
17 Ver Barbaras. R. Investigações fenomenológicas: em direção a uma fenomenologia da vida. Curitiba: Ed. 
UFPR, 2011. 
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comportamento humano e suas raízes não só nos direcionou a um novo caminho como 

também trouxe outra perspectiva: de um ponto de vista fenomenológico encontramos um 

homem do mundo, que vive e experiencia suas percepções. O comportamento, nesse sentido, 

nos leva a algo mais profundo e de certo modo, prático, porque surge de um envolvimento do 

corpo-próprio, corpo que é meu e que é vivente. 

 A filosofia de Merleau-Ponty vê o corpo como o seu substrato, aquilo que faz nascer 

todas as camadas da vida, todas as estruturas advindas do mais originário funcionamento da 

vida e do corpo até o seu sentido mais amplo e concreto. Digamos que o corpo é o 

fundamento da experiência e da percepção, ele é a maior expressão de uma filosofia que 

procura compreender o encontro do homem com o mundo. De modo simples, o mundo 

aparece como um mistério aos olhos do homem e para que possamos compreendê-lo é preciso 

redescobri-lo.  

 Num mesmo sentido, a subjetividade nos perpassa assim como o mundo, ela se 

manifesta no ato de perceber. Podemos dizer que a subjetividade está atrelada ao corpo ou 

atravessa o encontro da consciência corpórea com o mundo. Antes, suprimida pelo idealismo 

clássico, era vista como um interior sem exterior, agora, na fenomenologia merleau-pontiana, 

ela é um movimento perceptivo constante da consciência: “o mundo que eu distinguia de mim 

enquanto soma de coisas ou de processos ligados por relações de causalidade, eu o redescubro 

“em mim” enquanto horizonte permanente...”18. 

 O propósito do presente trabalho consiste em realizar uma análise da fenomenologia 

merleau-pontiana privilegiando este aspecto que se nos revela primordial, a saber: a relação 

homem-mundo, da qual sobressaem os conceitos de corpo e subjetividade. No intento de 

pensar o entrelaçamento entre corpo e subjetividade, partiremos da problemática relação 

corpo-alma, cartesiana, caminhando para a concepção de sujeito fenomenológico, tal como foi 

pensado por Merleau-Ponty. Deste modo, transitaremos pela relação do autor com as ciências 

e a sua proposta de análise sobre noções fundamentais como, além de corpo e subjetividade, 

as de experiência e percepção, até chegarmos a sua proposta fenomenológica que pensa a 

união corpo-consciência. Para tal, propomos uma leitura entre a Fenomenologia da percepção 

e A estrutura do comportamento, nos detendo, sobretudo, à primeira obra. Em suma, nosso 

interesse consiste em analisar, o projeto de Merleau-Ponty, a partir de como ele se dispõe a 

apresentar o sentido dos fenômenos como uma expressão do corpo-próprio e como 

 
18 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 9. 
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desempenha a tarefa de descrever a região originária do sensível que antecede a 

“representação” do mundo. 

 A estruturação de nossos capítulos se apresenta da seguinte maneira: 

 No primeiro capítulo, O percurso de Merleau-Ponty, desenvolvemos a problemática 

união corpo-alma em Descartes e a interpretação de Merleau-Ponty sobre a relação corpo-

consciência, sobretudo na obra Fenomenologia da percepção. Em seguida, detivemo-nos 

sobre a importância da filosofia de Husserl e da redução fenomenológica para a obra de 

Merleau-Ponty, a interpretação merleau-pontiana da noção de corpo-próprio e o 

desenvolvimento dela para uma nova concepção do envolvimento entre homem e mundo. 

Rompendo com as dicotomias do racionalismo moderno, desenvolvemos também a ligação 

entre a obra de Merleau-Ponty e a de Bergson: autor importante para a interpretação do corpo 

e da atitude natural humana, a obra de Bergson interpretada revela uma significativa 

aproximação e influência nos trabalhos de Merleau-Ponty. 

 No segundo capítulo, Merleau-Ponty e a preocupação com as ciências, dedicamo-nos 

à discussão da importância das ciências para a filosofia de Merleau-Ponty. A partir da obra A 

estrutura do comportamento, tratamos da revisão ontológica empreendida por Merleau-Ponty 

em busca da compreensão do comportamento humano e da percepção, como a discussão 

sobre o corpo e a consciência. Portanto, nesse momento do trabalho apresentamos a leitura de 

Merleau-Ponty sobre o homem, desde a sua ordem fisiológica buscando mostrar uma certa 

superação do mecanicismo que permeia as ciências da vida. Desenvolvendo o corpo e a 

subjetividade em outras instâncias, retomamos a vida como fundo primordial da filosofia de 

Merleau-Ponty. Para isso, realizamos uma discussão com a psicologia clássica, o que nos 

reconduziu, através do interesse de nossa interpretação sobre o comportamento humano e a 

percepção, ao tema inicial. 

 Em nosso terceiro capítulo, Corpo e subjetividade na Fenomenologia da percepção, 

temos como central a ideia de “Mundo percebido”, capítulo da obra Fenomenologia da 

percepção em que Merleau-Ponty desenvolve as dimensões do corpo e da subjetividade a 

partir das psicopatologias que analisa. Por fim, nosso intento consiste em pensar o corpo no 

mundo e sua dimensão a  partir da experiência. A sensação, a intersubjetividade, a 

corporeidade e a linguagem compõem este capítulo final ilustrando as relações entre homem e 

mundo, preocupação central do nosso trabalho. 
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O PERCURSO DE MERLEAU-PONTY 
 
 
 
 

Em seu pensamento célebre, Pascal mostra que sob um certo ponto de 
vista eu compreendo o mundo e que sob um outro ponto de vista ele 
me compreende. Deve-se dizer que é sob o mesmo ponto de vista: eu 
compreendo o mundo porque para mim existe o próximo e o distante, 
primeiros planos e horizontes, e porque assim o mundo se expõe e 
adquire um sentido diante de mim, quer dizer, finalmente porque eu 
estou situado nele e porque ele me compreende. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 547)  
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1 Preâmbulo 

 

 

 Neste primeiro capítulo, trataremos da interpretação que Merleau-Ponty desenvolve de 

algumas questões fundamentais da fenomenologia. Nesta tarefa, consideraremos a presença 

de três grandes pensadores, Descartes, Husserl e Bergson, nas reflexões de Merleau-Ponty 

acerca desta questão que se nos apresenta como fundamental, a saber: a relação homem-

mundo. Da união entre corpo e alma em Descartes, passando pelo conceito husserliano de 

consciência e pelos dualismos bergsonianos, Merleau-Ponty elaborará sua fenomenologia a 

partir de uma verdade do mundo atestada para o sujeito por meio da experiência.  

 O interesse deste capítulo é o de esclarecer, a partir da obra Fenomenologia da 

percepção e de outros célebres textos de Merleau-Ponty, os pilares de sua filosofia e as 

influências que contribuíram para fundamentar sua proposta. Desse modo, veremos 

primeiramente o problema da união corpo e alma, para, logo em seguida, estabelecer uma 

relação do pensamento merleau-pontiano com a fenomenologia de Husserl e com a filosofia 

de Bergson. Pensamos, com isto, esclarecer melhor conceitos que são centrais para o presente 

trabalho, tais como subjetividade, experiência e corpo. Veremos, ainda, como estes conceitos 

nos levarão ao tema que analisaremos no segundo capítulo – a importância da reflexão sobre 

as ciências na filosofia de Merleau-Ponty -  e como recaem sobre a temática central do 

presente trabalho que é, como anunciamos acima, a relação corpo-subjetividade, à qual 

dedicaremos todo o nosso terceiro capítulo. 
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2 Sobre a união corpo-alma – Merleau-Ponty e Descartes 

 

 

 Merleau-Ponty propõe, em sua Fenomenologia da percepção, a elaboração de um 

“novo cogito” ou “verdadeiro cogito” advindo da experiência. Segundo o filósofo, a 

diferença entre ilusão e percepção é  intrínseca, ela é própria da percepção, e a verdade da 

percepção pode somente ser compreendida na percepção dela mesma, ou seja, na própria 

experiência da percepção. O problema da verdade perceptiva desdobra-se na filosofia 

merleau-pontiana a partir do tema da união entre corpo e alma e da tentativa de trazer à 

fenomenologia a tarefa de pensar a própria experiência. Colocando-se no caminho de uma 

fenomenologia existencial19, Merleau-Ponty leva a cabo uma crítica do cartesianismo e do seu 

legado para, a partir daí, desenvolver a interpretação de um “novo cogito”20.  

  Com as obras de 1637 e 1641, Discurso do método e Meditações metafísicas, René 

Descartes, inaugurou diversos caminhos na história da filosofia e, em busca de um 

fundamento do conhecimento, levantou a grande questão acerca da relação entre o homem e o 

mundo. Descartes propôs preceitos preparatórios para alcançar verdades, via o desconhecido 

como algo inseguro e passível de dúvidas, sua busca pelo conhecimento verdadeiro das coisas 

o fez insistir em uma filosofia racional, exigindo assim, para o conhecimento, que se 

constituísse seguindo uma “cadeia de razões”. Neste sentido, sua filosofia, em virtude de um 

racionalismo que tenta suprimir a experiência, ao distinguir no homem as instâncias res 

cogitans e res extensa, nos sugere uma distância entre evidência e intuição e entre homem e 

mundo. 

 De modo muito diferente, Merleau-Ponty tenta resgatar a aproximação entre o sujeito 

e as coisas por meio de uma análise descritiva da experiência. Acreditando que a 

fenomenologia, assim como qualquer outro pensamento, requer como investigador alguém 

 
19 Comum ao pensamento de Heiddeger, Sartre e Merleau-Ponty, a “fenomenologia existencial” exprime  que a 

“fenomenologia é também uma filosofia que coloca as essências na existência e não espera chegar a um 
entendimento do homem e do mundo a partir de qualquer ponto que não o da sua facticidade”. Segundo 
Mark A. Wrathall, em A companion to phenomenology and Existentialism, a palavra “existência” possui 
diferentes significações para Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty.  Para Merleau-Ponty, esta palavra reúne 
uma gama muito ampla de fenômenos que inclui as coisas do mundo. O que aproxima esses autores da 
concepção de  “fenomenologia existencial” é o método com o qual percorrem para compreender os 
fenômenos.  E algo que os diferencia é o modo como designam o  “ser”, em Merleau-Ponty, por exemplo, 
concebemos o "ser" a partir do papel do corpo vivido na percepção. DREYFUS e WRATHALL, 2006, p. 
46-48. (Tradução nossa). 

20 A expressão “novo cogito” se refere ao título Cogito tácito, noção que será desenvolvida por Merleau-Ponty 
na Fenomenologia da percepção. 
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que observe os problemas de sua época e de sua tradição, Merleau-Ponty elabora um novo 

modo de pensar.  No caminho de uma fenomenologia que aproxima o homem do mundo, ele 

rompeu com todas as concepções que poderiam impedir de pensar o homem segundo uma 

perspectiva que ultrapassasse certa tradição21. Talvez o seu maior interesse estivesse não em 

lograr maiores êxitos que os dos filósofos anteriores, mas em resgatar, ou seja, tornar 

novamente visível aquilo que foi esquecido22. Merleau-Ponty busca mostrar, em sua trajetória, 

que a filosofia muitas vezes esconde aquilo que precede toda a nossa existência. Ele tornou 

visível a necessidade de se colocar, nesta tradição fenomenológica, a tarefa de pensar a 

expressão da experiência pela própria experiência. 

 É assim que Merleau-Ponty, abrindo caminhos diferentes dos de seus antecessores, 

desconstrói, em Fenomenologia da percepção, todo o peso de uma filosofia do homem que, 

até então, fora mais uma filosofia sobre o homem. A filosofia merleau-pontiana se distancia 

de um pensamento racionalista na medida em que privilegia a percepção como uma noção que 

surge da experiência, por isso, suas reflexões giram em torno de uma filosofia do homem, 

pois resgata o fundo inumano do qual originam-se todas as relações do homem com o mundo. 

Ao contrário das “filosofias do homem”, que tentaram explicar todos os fenômenos da relação 

homem-natureza, do conhecimento e da experiência por meio de representações, atribuindo ao 

homem capacidades reflexivas anteriores à experiência, o pensamento de Merleau-Ponty se 

esforça em compreender, ou descrever, aquilo que há de original e fundante no 

desenvolvimento do conhecimento e do fenômeno da percepção. 

 Estas filosofias, que insistentemente postularam conceitos determinantes para explicar 

a origem da percepção e a consciência humana, se dividem no que se chamou de Grande 

racionalismo e de Pequeno racionalismo, um pensamento clássico e outro moderno. Merleau-

Ponty identifica o primeiro por uma busca de fundamentos comuns entre a metafísica e o 

conhecimento da natureza. O segundo, o Pequeno racionalismo, desenvolve-se sob uma 

ruptura entre a filosofia e a natureza com o surgimento das ciências da natureza, concebendo 

assim, uma separação entre o homem e o mundo, entre o interior e o exterior. Esses vestígios 

desdobraram-se sobre a filosofia como um problema, no qual a relação do sujeito com o 

 
21 Aqui estamos tratando das concepções modernas empiristas, as mesmas, compreendidas por Merleau-Ponty 

são visões objetivistas que antecedem o mundo ao homem, no sentido de que o assimilam numa relação de 
separação e de apreensão exteriorizada do mundo, e não por meio de uma relação de envolvimento entre 
sujeito e mundo, de  fato. 

22 Merleau-Ponty pensa a fenomenologia como uma busca, uma descrição das essências da percepção. Isto é 
notadamente visível logo no prefácio de sua obra Fenomenologia da percepção. 
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mundo passou a ser tema central.  

 Deste modo, Merleau-Ponty concebe que o problema da relação homem-mundo 

transita de um pensamento clássico, Grande racionalismo, que emerge no séc. XVII, até o 

pensamento moderno, o Pequeno racionalismo, que surge a partir do séc. XX como uma 

tradição conservada do Grande racionalismo. O pensamento clássico, com o advento do 

cogito cartesiano, rompe com a relação homem-mundo criando dualismos. Merleau-Ponty se 

refere a este pensamento como sendo o responsável por uma reconstrução do saber que tenta 

fundamentar o conhecimento humano a partir da razão. Neste sentido, a filosofia cartesiana, 

embora tenha inaugurado novos rumos para o pensamento e inovado em relação à filosofia e 

às ciências clássicas, fundou um distanciamento do homem do mundo que elimina o corpo 

humano, a realidade e a ação humana. Tudo passa a ser considerado por um mecanismo, o 

corpo, as relações culturais, a ética e o conhecimento.  

 A dualidade res cogitans/res extensa marca um novo período e um novo modo de 

conceber o homem e o mundo. Desse modo, a fenomenologia surge com o intento de resgatar 

esses problemas, enfatizando o envolvimento do homem no mundo, a relação entre corpo e 

consciência, resgatando tudo aquilo que as correntes intelectualista e idealista suprimiram, a 

consciência não é pensada apenas por meio de uma transcendentalidade e o corpo muito 

menos por uma mecanicidade. Com isto, Merleau-Ponty nos apresenta a fenomenologia como 

um “estilo de pensamento” que busca efetuar um resgate do mundo pré-objetivo, o qual a 

ciência não consegue vincular com o conhecimento. Retomando o problema inicial da 

fenomenologia, para desempenhar a tarefa de compreender a ligação entre homem e mundo, 

Merleau-Ponty elabora suas reflexões. Visando uma nova maneira de pensar, o filósofo se 

coloca frente a duas questões: o que é a fenomenologia? Que filosofia é essa? Pois pensar de 

onde advém a experiência significa também pensar por meio de uma fenomenologia que 

resgata a origem mesma da experiência.  

 Em A prosa do mundo no capítulo intitulado A linguagem indireta e as vozes do 

silêncio, Merleau-Ponty, de modo elogioso, nos apresenta Descartes como “uma dessas 

instituições que se esboçam na história das ideias antes de nela aparecer em pessoa, como o 

sol anunciando-se antes de revelar de repente uma paisagem renovada”.23 A filosofia 

cartesiana já avistava, a seu modo, o estatuto ontológico do “ser” numa relação de 

dependência com o mundo à procura da “instituição” do conhecimento. Merleau-Ponty, ao 

 
23 Merleau-Ponty, M. A prosa do mundo, 2002, p. 160. 
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tentar compreender o Cogito tácito, elucida o distanciamento da consciência na filosofia de 

Descartes e Kant, e, no desenvolvimento de sua interpretação, analisa a ligação entre a 

consciência e o mundo como fundamento da experiência. 

 A retomada da experiência pela fenomenologia rompe com a ideia de um movimento 

de retorno idealista à consciência que se pode reconhecer em Descartes e Kant. O que a 

fenomenologia quer é descrever a experiência e, por isso, desaprova as representações 

científicas clássicas  que expressam análises ou explicações pré-estabelecidas sobre ela, a 

fenomenologia procura realizar descrições puras.24 Kant, segundo Merleau-Ponty, se 

aproximou de Descartes com suas análises reflexivas ao pensar o sujeito como uma condição 

de possibilidade distinta da experiência do mundo perdendo o seu lugar para um relato ou 

uma reconstrução. É no âmbito desta proximidade que, logo no início de Fenomenologia da 

percepção, Merleau-Ponty escreve: 

 
Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 
determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu não posso pensar-me como uma 
parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, 
nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo 
por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo 
sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da 
ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência 
com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente 
despertar essa experiência do mundo do qual ela é expressão segunda. A ciência não 
tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser  que o mundo percebido, pela simples 
razão de que ela é uma determinação ou explicação dele.25 

 

 

 O pensamento filosófico das representações, apontado por Merleau-Ponty, encara 

sujeito e mundo por meio de relações bilaterais, a experiência do mundo é dada como um 

“instante” e o sujeito como condição de possibilidade no mundo. Diferentemente de Descartes 

e Kant, Merleau-Ponty dirá que o mundo não surge de uma “série de sínteses” que estaria 

ligada às sensações, mas ele já existe antes que me possa ser dada qualquer análise sobre ele, 

ele está posto antes que qualquer análise possa ser feita. A ideia de uma análise reflexiva na 

filosofia merleau-pontiana segue o caminho inverso, isto é, não existe constituição prévia do 

mundo. Assim, reflexão e “apreensão” do mundo surgem a partir do que é dado ao sujeito, e 

como expressa Merleau-Ponty, o sujeito é dado a si mesmo: 

 
24 Veremos no próximo tópico, sobre a influência do pensamento husserliano na filosofia de Merleau-Ponty, 

como o pensamento fenomenológico se esforça em ultrapassar as concepções da ciência clássica que 
envolvem a discussão entre sujeito e mundo. 

25 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 3. 
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O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele, e seria artificial 
fazê-lo derivar de uma série de sínteses que ligariam as sensações, depois os 
aspectos perspectivos do objeto, quando ambos são justamente produtos da análise e 
não devem ser realizados antes dela. A análise reflexiva acredita seguir em sentido 
inverso o caminho de uma constituição prévia, e atingir o “homem interior”, como 
diz Santo Agostinho, um poder constituinte que ele sempre foi.26 

 

 

 Merleau-Ponty retoma a filosofia cartesiana para problematizar a noção de cogito, e 

com isto, estabelecer para a filosofia a experiência como fundamental à relação homem-

mundo. Tendo em vista que a experiência das coisas não é uma verdade definitiva, Merleau-

Ponty admitirá que existe uma verdade na projeção das experiências. Em Fenomenologia da 

percepção, o filósofo busca uma compreensão da união entre corpo e alma e, a partir disso, 

retoma o Cogito sob a seguinte questão: pensar sobre como a vida que se passa no exterior 

alcança uma forma de pensamento ou uma forma espiritual no sujeito, a saber, aquele que 

projeta as coisas por meio da experiência.  

 A cisão clássica entre filosofia e ciência, instaurada pelo pensamento cartesiano, se 

desenvolveu, sob um Pequeno racionalismo, por meio de um pensamento técnico e 

operatório, por criações artificiais da ciência que tentavam explicar a percepção humana. As 

ciências que se constituíram a partir da tradição cartesiana, o Pequeno racionalismo, por meio 

de instrumentos técnicos, fortificou um pensamento determinista e calculista sobre a 

percepção. A opacidade do sujeito em Descartes, a ausência de percepção, declara uma 

postura fortemente ligada ao racionalismo que permaneceu na filosofia e nas ciências 

modernas em função do privilégio da razão à experiência humana. Essa opacidade, advinda 

do pensamento cartesiano, permaneceu sob concepções, até o século XX, que encaravam a 

relação homem-mundo, o comportamento, o conhecimento e a experiência, por meio de 

causalidades e séries, encarando assim, a consciência do homem como a única responsável 

pela aquisição de conhecimentos, ideias, e o seu corpo como uma “máquina” movida por uma 

exterioridade na qual a percepção não poderia ter sua origem. 

 O aparecimento das ideias, originário do mais constante direcionamento do sujeito às 

coisas, é tomado na filosofia merleau-pontiana como um fenômeno da experiência, entendido 

pela relação sujeito-objeto, o qual produz todo o conhecimento humano acerca do mundo. 

Dando vazão a uma originalidade de leitura em sua fenomenologia e buscando compreender o 

papel do sujeito na apreensão de sentido no mundo, mundo tal que é constituído pelas 
 
26 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 5. 
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percepções, ou melhor pela experiência sensível, Merleau-Ponty  realiza, buscando ultrapassar 

a concepção clássica, uma nova leitura da união entre corpo e consciência. Este é um dos 

motivos centrais da Fenomenologia da percepção. 

 Talvez, a divisa “Cogito ergo sum” tenha sido o grande impulso para tentar desvendar 

o mistério da constituição de sentido no mundo. A filosofia moderna, baseada na ideia de que 

o sujeito constitui o seu próprio mundo, trouxe à tona a necessidade de pensar a seguinte 

questão: como seria possível ao sujeito conhecer o sentido das coisas senão estiver envolvido 

no mundo por meio da experiência? 

 Em  L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, Merleau-Ponty 

estabelece que, segundo Descartes, a relação do corpo à alma não é clara em Meditações 

metafísicas, pois Descartes pensa as ideias de res cogitans e res extensa como estando uma 

aplicada à outra, uma distinção sobre elas que nos faz pensar que a união fica em segundo 

plano. O método cartesiano passa próximo de pensar a alma como forma do corpo, primeiro 

por refletir uma separação e, posteriormente, por pensar uma união substancial. Sobre essa 

relação, Merleau-Ponty afirma: “a alma, vista do corpo, aparece como se aplicando a este 

corpo e dotada de uma extensão por contágio. Mas trata-se apenas da alma dos outros, e não 

da alma enquanto alma. De fora, encontramos o caráter extenso de sua extensão, de dentro, só 

se pode apreendê-la pela reflexão”27. 

 Esta passagem do curso de 1947-8 revela a compreensão da ideia de subjetividade, 

pois a alma é, para Merleau-Ponty, unida ao corpo, ela não guia o corpo e não pode ser vista 

de fora como seu direcionamento. Nesta perspectiva, podemos pensar que é possível que a 

alma seja vista de fora por uma relação com outra alma, isto é, com a alma do outro. A 

extensão da alma só se dá com a alma do outro e refleti-la de modo interior só será possível se 

for possível pensá-la em nós mesmos, de modo que pensá-la do exterior, de fora, só é possível 

se pensarmos a alma do outro. Desse modo, a alma forma uma unidade com o corpo de tal 

modo que está unida a ele e não pode ser pensada separadamente. 

 A esta primeira impressão, de uma supremacia da alma perante o corpo, Merleau-

Ponty anunciará a possibilidade de uma fenomenologia que pensa o corpo e a consciência em 

um mesmo patamar, sem estabelecer uma preponderância de uma sobre a outra, seriam 

fundantes de uma mesma relação do sujeito com o mundo. 

 Segundo Merleau-Ponty, o mundo está dado antes de qualquer coisa e de qualquer 

 
27 Merleau-Ponty, M. L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, 2014, p. 15. 
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análise que possa ser feita dele. A dúvida metódica levou Descartes a certezas que se reiteram 

todas no cogito, “mas as relações entre o sujeito e o mundo não são rigorosamente bilaterais: 

se elas o fossem, a certeza do mundo em Descartes, seria imediatamente dada com a certeza 

do Cogito”28. O mundo está dado ao sujeito como uma condição de possibilidade por meio da 

experiência, mas enquanto reflexividade ele se encontra numa síntese entre a percepção e o 

pensamento e é por meio dela que é reconstituído o cenário da percepção.  

 Para Merleau-Ponty a filosofia cartesiana sustenta uma separação entre homem e 

mundo, e acima de todas as relações há uma preocupação primária que é a de fundamentar o 

conhecimento claro e distinto das coisas. Descartes, em suas preocupações práticas com a 

certeza e, consequentemente, com a medicina, ao assumir a existência do cogito na segunda 

meditação e, posteriormente, ao indagar sobre a natureza do pensamento, conclui que o sentir 

está atribuído ao homem por intermédio dos órgãos do corpo. O filósofo, com efeito, ainda na 

segunda meditação, afirma: 

 
Enfim, sou o mesmo que sente, isto é, que recebe e conhece as coisas como que 
pelos órgãos dos sentidos, posto que, com efeito, vejo a luz, ouço o ruído, sinto o 
calor. Mas dir-me-ão que essas aparências são falsas e que eu durmo. Que assim 
seja; todavia, ao menos, é muito certo que me parece que vejo, que ouço e que me 
aqueço; e é propriamente aquilo que em mim se chama sentir e isto, tomado assim 
precisamente, nada é senão pensar.29 

 

 

 Percebemos na passagem acima uma aproximação do ato de pensar com o sentir 

corpóreo. De todo modo, Descartes crê que o espírito nos conduz muito mal quando 

consideramos mais verdadeiro e claro aquilo que os sentidos, “as coisas corpóreas”, nos 

apresentam, segundo ele “o espírito apraz-se em extraviar-se”30. Há duas problemáticas no 

pensamento cartesiano, segundo Merleau-Ponty: a primeira e primordial é o distanciamento 

entre o sujeito e o mundo, dado pela afirmação “Penso, logo sou” que antecede a existência 

do sujeito ao mundo e recusa antecipadamente a experiência; a segunda é a ruptura entre alma 

e corpo que despreza os sentidos corpóreos, isto é, o corpo é entendido como uma mera 

extensão do pensamento (Cogito), ou melhor, como matéria. Merleau-Ponty afirma que a 

dúvida metódica não nos faz perder nada, visto que o mundo e tudo que se liga a ele está 

integrado ao Cogito, isto é, à unidade do mundo cartesiano, que levará a cabo posteriormente 

a construção de uma unidade da consciência. 
 
28 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 4. 
29 Descartes, R. Meditações metafísicas, 1983, p. 93. 
30 Ibid. 
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 A fenomenologia, tal como Merleau-Ponty procura formulá-la nesta época, constitui, a 

partir da experiência, a ideia do “eu” enquanto parte constituinte do mundo, deste modo, a 

constituição do mundo passa por um entrelaçamento  do sujeito com a vida e o pensamento, 

assim como afirma Osvaldo Fontes Filho: 

 
Constituinte de seus pensamentos particulares, sem que os veja nascer em plena 
clareza, pois que somente se conhece através deles, o eu do fenomenologista é uma 
particular subjetividade, distinta do “eu em ideia” das Meditações, pois que este é 
insensível a toda existência que não seja solução absolutamente apodítica. Afinal, 
uma subjetividade em contato com a própria vida e com o próprio pensamento, 
anterior a toda palavra, “prova de mim por mim”, mas que “tem sobre si e sobre o 
mundo tão somente uma apreensão escorregadia”, não constitui o mundo: “advinha-
o em torno dela como um campo que ela não se atribuiu”.31 

 

 

 Merleau-Ponty vê a experiência como “motivo” para resgatar o que a filosofia 

moderna, cartesiana, pôs de lado. A gênese do sentido das coisas advém de uma participação 

do sujeito no mundo, isto é, estar no mundo significa “estar na verdade”32. A consciência, 

substância do Cogito cartesiano, segundo a fenomenologia merleau-pontiana é, ainda nas 

palavras de Osvaldo F. Filho, “a dimensão do ser que excede o conteúdo efetivo de cada um 

de seus pensamentos; potência negadora que se revela apenas indiretamente no que a 

preenche, nos pensamentos que a particularizam”33.  

 O fato da consciência34 ou aquilo que a aflora foi, de certo modo, esquecido, 

favorecendo cada vez mais uma dualidade: se antes dada como homem e mundo, agora 

definimos essa dicotomia entre sujeito e objeto. O Cogito cartesiano é o “eu em ideia” e o 

“eu” da ideia, puro pensamento ao encontro das certezas do conhecimento, enquanto o “eu” 

de Merleau-Ponty está em pleno movimento em direção ao mundo, é o “eu” da percepção, do 

sentir e da consciência. 

 Na terceira parte da Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty elucida essa 

dicotomia homem-mundo que, enraizada no pensamento objetivo, compreende a relação entre 

o homem e as coisas (objetos) por meio da apreensão e da representação. Segundo Merleau-

Ponty, a filosofia cartesiana carrega em si mesma uma verdade, a verdade do Cogito se faz 

 
31 Fontes Filho, O. Merleau-Ponty na trama da experiência sensível, 2012, p. 59. Os trechos entre aspas são da 

Fenomenologia da percepção. 
32 Ibid. 
33   Ibid. 
34 A expressão remete ao princípio kantiano que exprime o objeto da experiência, o qual pode ser 

compreendido como   Cogito cartesiano. Na filosofia merleau-pontiana, o fato da consciência não é um 
objeto, pois a consciência é intencional. 
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existir na medida em que no retorno das coisas ou das “ideias ao eu” há o encontro do sujeito 

com o projeto das coisas. As coisas são transcendentes, segundo Merleau-Ponty, contudo, diz 

o filósofo, “isso significa que eu não as possuo, não as percorro, elas são transcendentes na 

medida em que ignoro aquilo que elas são e em que afirmo cegamente sua existência nua”.35 

 A separabilidade entre o homem e o mundo em Descartes, seria um erro, pois o 

“espírito” só pode conhecer algo por meio da sensação, a partir dela são possíveis as relações 

com as coisas, mas é necessário, antes de tudo, que as coisas existam para um sujeito. Ao 

tentar unir dois extremos, o objetivo e o subjetivo, para fundar a noção de mundo, a 

fenomenologia se coloca a serviço de uma “reativação”, se podemos assim dizer, de um 

estado pré-humano, de um estado anterior a tudo o que é artificial. A fenomenologia seria 

então, uma espécie de busca de vestígios sob o tempo da experiência.  

 Merleau-Ponty busca uma espontaneidade radical, isto é, aquilo que é subjetivo (para 

si) antes mesmo que se torne adquirido ou edificado pelo pensamento. Segundo ele, foi o 

modo interrogativo da filosofia moderna que, levando o pensamento ao esquecimento, 

projetou modos transcendentais e possibilidades. O grande problema do cogito cartesiano, 

segundo o filósofo, é o de desligar o homem ou distingui-lo do mundo. A interpretação do 

cogito, desenvolvida por Merleau-Ponty, contrapõe a construção cartesiana do homem e do 

conhecimento fundado em uma cadeia de razões à experiência permanente de um mundo a ser 

percebido pelo sujeito: 

 
o mundo que eu distinguia de mim enquanto soma de coisas ou de processos ligados 
pelas relações de causalidade, eu o redescubro “em mim” enquanto horizonte 
permanente de todas as minhas cogitationes e como uma dimensão em relação à 
qual eu não deixo de me situar. 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”.36 

 
 

 A certeza da existência do sujeito no mundo já está expressa para a fenomenologia 

como um fato “inalienável”, assim como o pensamento de existir que ele tem de si mesmo e a 

ideia de mundo que é dada a ele na própria experiência. Para Merleau-Ponty, o filósofo é 

aquele que, ao invés de pensar a experiência, expressa a experiência pela experiência, e 

 
35 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 494. 
36 Id,  p. 12. 
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renuncia às representações. Para isso, Merleau-Ponty recorreu a Husserl e encarou a redução 

fenomenológica como um ensejo para revelar a experiência ou o espanto diante da 

perplexidade do mundo. Ao mesmo tempo em que essa redução é transcendental, ela é 

eidética, isto é, antes mesmo de refletirmos acerca do mundo estamos unidos a ele. Em suma, 

não transitamos para a reflexão filosófica sem antes “passarmos do fato de nossa existência à 

natureza de nossa existência, do Dasein ao Wesen”.37  

 A fenomenologia, ao interessar-se pelo envolvimento do homem com o mundo, se 

preocupa em transitar pelas essências, compreende que é necessário analisar a passagem do 

Dasein ao Wesen, “do fato de nossa existência à natureza de nossa existência”38. Como 

veremos a seguir, isso ocorre com a suspensão husserliana, mas por ora devemos esclarecer 

que, para Merleau-Ponty, a essência não está para a fenomenologia como uma meta, mas 

como um meio, e isso é o que é preciso compreender. A fenomenologia procura compreender 

o engajamento do sujeito no mundo, nela não há uma submissão da percepção ao olhar 

reflexivo sem que esta esteja unida à tese do mundo ou ao interesse pelo mundo. 

 Uma filosofia da experiência que não se reduz ao empirismo nem ao intelectualismo é 

uma filosofia que evoca interioridade, não a interioridade egológica, mas uma interioridade 

que está no mundo. O mundo, como diz Merleau-Ponty, “é não aquilo que eu penso, mas 

aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas 

não o possuo, ele é inesgotável”39.    

 Merleau-Ponty avança em sua fenomenologia quando, frente ao problema da 

subjetividade, vê a noção de corpo como central na relação entre o sujeito e o mundo. Para 

Merleau-Ponty, não existe “homem interior”, o homem está no mundo e sua sensibilidade 

perceptiva se confunde com um movimento sem começo e sem fim, uma evidência da 

indistinção entre o objetivo e o subjetivo.  

 

 

2.1 Subjetividade e experiência – a polissemia do Cogito 

 

 Como vimos, anteriormente, o tema da experiência na fenomenologia de Merleau-

Ponty enseja um retorno ao envolvimento entre homem e mundo, a este envolvimento na 

 
37 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 11.. 
38 Id, p. 12. 
39 Id, p. 18. 
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história da filosofia se atribuía a ideia de um “interior” que se relaciona com o “exterior”. A 

filosofia de Merleau-Ponty busca recuperar a subjetividade, ela abrange, aí, uma camada 

primordial da vida humana, possibilita ao sujeito jogar-se para fora de si em direção ao 

mundo e, no entanto, conhecer as coisas sem possuí-las. 

 Merleau-Ponty aponta para um sujeito da percepção que o pensamento operatório40 

ignora. Antes de uma fenomenologia da linguagem que vai atentar para o sentido, o filósofo, 

ainda na Fenomenologia da percepção, vai ao encontro de uma investigação da existência. 

Pensar em um movimento que direciona o homem ao mundo envolve um corpo, pelo qual, 

irredutível à objetalidade41, alcança um sentido no e pelo mundo. A subjetividade nasce 

assim, por uma descontinuidade de atos, ela é a potencialidade do corpo em descobrir, 

significar, ultrapassar os diversos sentidos. Por isso, a fenomenologia se esforça em descrever 

a significação do sentido em operação, e apreender o sentido em questão consiste em 

privilegiar o próprio pensamento através do corpo e da palavra. A subjetividade está no 

“presente”, na percepção que lança o sujeito, não para criar constatações ou definições sobre o 

mundo, nem mesmo para instalar nele uma parte interior do mundo: na contramão do grande 

racionalismo moderno, Merleau-Ponty se coloca na situação da arte, para nutrir-se do “sentido 

bruto” das coisas que as filosofias “ativas”42 deixaram de lado. Em A dúvida de Cézanne, o 

filósofo revela a abstração que opera o ato de pintar com o mundo visível: 
 
 
Antes da expressão, existe apenas uma febre vaga e só a obra feita e compreendida 
poderá provar que se deveria ter detectado ali antes alguma coisa do que nada. Por 
ter-se voltado para tomar consciência disso no fundo de experiência muda e solitária 
sobre que se constrói a cultura e a troca de ideias, o artista lança sua obra como o 
homem lançou a primeira palavra, sem saber se passará de grito, se será capaz de 
destacar-se do fluxo de vida individual onde nasce e presentifica, seja a esta mesma 
vida em seu futuro... O sentido do que vai dizer o artista não está em nenhum lugar, 
nem nas coisas, que ainda não são sentido, nem nele mesmo, em sua vida 
informulada. Invoca a passagem da razão já feita, em que se fecham os “homens 
cultivados”, a uma razão que abrangeria suas próprias origens.43 
 
 

 A tarefa da arte consiste numa operação da expressão, ela tenta colocar diante de nós, 

ou projetar, aquilo que o pintor apresenta numa tentativa que não é objetiva diretamente, mas 

 
40 Merleau-Ponty se refere ao “pensamento operatório” quando, em sua obra O olho e o espírito, procura 

esclarecer a ideia de pensamento artificial criado pelas ciências, concebendo o sujeito como uma “máquina 
humana”. 

41 O termo “objetalidade” representa aqui a experiência reduzida ao objeto.  
42 O termo designa a Metafísica e as ciências clássicas.  
43 Merleau-Ponty, M. A dúvida de Cézanne, 1980, p. 121. 
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que tende a traduzir as coisas que ele apresenta. Como escreve Merleau-Ponty, “o pintor 

retoma e converte justamente em objeto visível o que sem ele permaneceria encerrado na vida 

separada de cada consciência: a vibração das aparências que é o berço das coisas”.44 O 

deslindar das aparências exprime a experiência de uma consciência, como uma palavra que 

nomeia e coloca para nós a coisa a ser reconhecida, ela reitera aquilo que nos aparecia como 

confuso. 

 Em Sobre a fenomenologia da linguagem, Merleau-Ponty elucida como a consciência 

exprime suas percepções. O subjetivo, segundo o filósofo, envolve o objetivo. A linguagem 

nos exprime o pensamento, ela é um instrumento, há uma dialética entre linguagem e 

pensamento. A experiência da palavra é uma ação que transita de uma consciência silenciosa 

a uma consciência da expressão. Esta ação da linguagem envolve uma intenção do corpo: 
 
Minha mira corporal dos objetos de meu ambiente é implícita e não supõe qualquer 
tematização, qualquer “representação” de meu corpo, nem do meio, A significação 
anima a palavra, como o mundo anima meu corpo, graças a uma surda presença que 
desperta minhas intenções, sem desdobrar-se diante delas.45 

 

 Sujeito e mundo são completamente inseparáveis. Em Fenomenologia da percepção 

vemos que o mundo permanece subjetivo e o sujeito pelo seu movimento transcendente por 

meio da experiência concebe o sentido. Para Merleau-Ponty, a tarefa de descrever o mundo 

não deve ir de encontro com o mundo, essa oposição criada pelas filosofias racionalistas 

acaba por renovar o esquecimento do ser e do sentido. A descrição fenomenológica, ao falar 

da experiência do corpo, se arrisca em interiorizá-la e, no mesmo sentido, ao evitar uma 

exteriorização objetal, pode situá-la fora do mundo, cunhando novamente uma separação 

entre sujeito e mundo. 

 No pensamento de Merleau-Ponty, o Cogito é, a recuperação da verdade da 

experiência, visto que em toda sua obra esse termo apresenta uma certa polissemia. “O Cogito 

não designa o homem como consciência ou subjetividade”46, mas traz à tona a dimensão na 

qual o homem se encontra. Essa polissemia na filosofia merleau-pontiana aparece de três 

modos, como expressão filosófica em torno de uma busca pelo sentido da experiência afim de 

fundar um “conhecimento definitivo”; como uma busca das evidências do mundo pela 

ingenuidade da fé perceptiva; ou até mesmo como uma interpretação reflexiva da evidência 

 
44 Merleau-Ponty, M. A dúvida de Cézanne, 1980, p. 130. 
45 Id. Sobre a fenomenologia da linguagem, 1980, p. 134. 
46 Dupond, P. Vocabulário de Merleau-Ponty, 2010, p. 11. 
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do mundo. Em seus Cursos no Collège de France, Merleau-Ponty distingue esses modos 

como cogito vertical e cogito horizontal, mas em sua Fenomenologia da percepção, temos 

sua distinção sobre o Cogito tácito e o Cogito falado.  

 O Cogito cartesiano, segundo Merleau-Ponty, é um cogito falado, mediado pela 

linguagem, mas que remete a um cogito tácito que é, segundo sua formulação, a “presença de 

si a si, sendo a própria existência”47, anterior à filosofia. O Cogito tácito funda o Cogito 

falado, pois a linguagem pressupõe um silêncio que é a consciência da linguagem. Nas 

palavras de Merleau-Ponty, “o cogito falado funda o cogito tácito, no sentido em que esse 

silêncio da consciência “ainda não se pensa e precisa ser revelado” e só se tornará 

verdadeiramente cogito através da expressão (cogito falado)”.48 

 Merleau-Ponty, na terceira parte da Fenomenologia da percepção, intitulada O ser-

para-si e o ser-no-mundo, aponta o cogito tácito como aquele que antecede o cogito falado. O 

sentido da linguagem, para o filósofo, não é constituído pela linguagem nem mesmo pela 

consciência. Na afirmação cartesiana da palavra cogito ou da palavra sum, podemos 

compreender um sentido empírico, porque elas visam o fundar de um pensamento, mas não 

visam a experiência em si. Segundo Merleau-Ponty, eu não poderia ler Descartes, “se eu não 

estivesse, antes de toda fala, em contato com minha própria vida e meu próprio pensamento, e 

se o Cogito falado não encontrasse em mim um Cogito tácito”49. Descartes nos lança o “eu 

penso” como a condição de “sou para mim”, o que Merleau-Ponty interpreta como um 

“acontecimento transcendental que o Cogito reencontra”.50 

 
Era esse Cogito silencioso que Descartes visava ao escrever as Meditações, ele 
animava e dirigia todas as operações de expressão que, por definição, sempre erram 
seu alvo já que elas interpõem, entre a existência de Descartes e o conhecimento que 
dela adquire, toda a espessura das aquisições culturais, mas que não seriam nem 
mesmo tentadas se em primeiro lugar Descartes não tivesse uma visão de sua 
existência. Toda a questão é compreender bem o Cogito tácito, só colocar nele 
aquilo que verdadeiramente ali se encontra e não fazer da linguagem um produto da 
consciência, sob o pretexto de que a consciência não é um produto da linguagem.51 

 
 
 Merleau-Ponty interpreta a filosofia cartesiana com vistas à noção de cogito tácito: 

intrínseco ao sujeito, ele é a própria consciência silenciosa que se institui antes do sujeito se 

 
47 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 541. 
48 Ibid. 
49 Id, p. 539. 
50 Id, p. 546. 
51 Id, p. 539. 
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lançar à palavra, isto é, antes da afirmação de que “sou no mundo” possuo consciência da 

minha existência, o cogito tácito é um cogito do “pensar”, mas que só é cogito porque se 

exprime a si mesmo. Nesse sentido, Merleau-Ponty evoca a ideia de subjetividade como 

ligação entre o sujeito e o mundo, ou melhor, relação de inerência do sujeito ao mundo. 

Segundo o filósofo, “o ponto essencial é apreender bem o projeto do mundo que nós 

somos”52. O mundo é inseparável das visões que temos sobre ele, não existe nenhuma 

apreensão que dê sentido a uma coisa e que seja capaz de assegurar a unidade a priori da 

minha experiência.  

 A própria universalidade do mundo se encontra no sujeito e na sua individualidade. 

Para Merleau-Ponty nós nunca compreenderemos o mundo se fizermos dele um objeto, mas 

se o compreendermos como o campo de nossa experiência, podemos nos dar conta de que as 

nossas sensações nunca se encerram até que chegamos a uma reflexão objetivante. “Um 

mundo que nunca é, como diz Malebranche, senão uma 'obra inacabada', ou que, segundo a 

expressão que Husserl aplica ao corpo, não está 'nunca completamente constituído' ”.53 

 Deste modo, Merleau-Ponty esboça uma fenomenologia muito própria, interessada na 

experiência do sujeito. Em seu pensamento, há uma ideia de “unidade aberta do mundo” que 

ele denomina uma unidade indefinida da subjetividade. A unidade do mundo se assemelha à 

unidade do “Eu” que, antes de ser experimentada é invocada a cada percepção, “a cada vez 

que obtenho uma evidência, e o Eu universal é o fundo sobre o qual se destacam essas figuras 

brilhantes54, é através de um pensamento presente que formo a unidade de meus 

pensamentos”55. A “unidade aberta ao mundo” interpreta um Cogito tácito que acompanha o 

projeto original do mundo, o sujeito é também, nas entrelinhas, experiência.  
 

É esse advento, ou ainda esse acontecimento transcendental que o Cogito 
reencontra. A primeira verdade é “Eu penso”, mas sob a condição de que por isso se 
entenda “eu sou para mim” estando no mundo. Quando queremos ir mais longe na 
subjetividade, se colocamos em dúvida todas as coisas e em suspenso todas as 
nossas crenças, só conseguimos entrever o fundo inumano através do qual, segundo 
a expressão de Rimbaud, “nós não estamos no mundo”, como o horizonte de nossos 
envolvimentos particulares e como potência de algo em geral que é o fantasma do 
mundo. O interior e o exterior são inseparáveis. O mundo está inteiro dentro de mim 
e eu estou inteiro fora de mim.56 

 
 
 
52 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 543. 
53 Id, p. 544. 
54 Merleau-Ponty refere-se à unidade do mundo e à unidade do “Eu” universal  como figuras brilhantes. 
55 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 545. 
56 Id, p. 546. 
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 O sujeito de Merleau-Ponty está em situação57 no mundo e é uma possibilidade de 

situações, sendo no mundo efetivamente corpo, ele está ligado à essência do mundo porque a 

sua existência como subjetividade é uma e é a mesma que sua existência como corpo e 

existência de mundo. Como corpo, o sujeito é inseparável deste “corpo-aqui” e deste “mundo-

aqui”, como diz Merleau-Ponty, “o mundo e o corpo ontológicos que reconhecemos no 

coração do sujeito não são o mundo em ideia ou o corpo em ideia, são o próprio mundo 

contraído em uma apreensão global, são o próprio corpo como corpo-cognoscente”.58 

 A unidade do mundo aparece fundada na unidade da consciência e o mundo não é um 

processo constitutivo. As aparências concordam com as ideias porque os nossos pensamentos 

“errantes” e os acontecimentos da vida se apreendem à vida do sujeito que retorna a si mesma 

e se projeta em falas, atos, intenções. O problema clássico da racionalidade encontra-se aí: 

tentar explicar as concordâncias por um mundo em si ou por um espírito absoluto. Para 

Merleau-Ponty “só se precisa reconhecer estes fenômenos que fundam a nossa experiência”.59  

 A distinção entre imaginário e o saber primário das nossas percepções faz, para 

Merleau-Ponty, com que o fenômeno do mundo escape de todos os nossos sentidos, é como 

querer uma distinção “feita por mim antes da análise”60, por meio de critérios antes mesmo da 

própria experiência. Nesse sentido, a fenomenologia merleau-pontiana se coloca frente à 

tarefa de explicitar esse saber primordial das coisas e tentar descrever a percepção do mundo 

como aquilo que funda a ideia de verdade.  

 Compreendemos que não é plausível, por este viés, separar sonho de realidade, visto 

que, se interrogarmos as nossas percepções e colocarmos em dúvida o “real”, a nossa análise 

distintiva já está sendo realizada. Por isso mesmo, o sujeito está para o mundo antes mesmo 

que se possa colocá-lo em suspenso, a experiência que ele tem de mundo é real assim como a 

que possui do imaginário: “Certo dia e de uma vez por todas algo começou que, mesmo 

durante o sono, não pode mais parar de ver e 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”61. 

 A principal questão, sobre esse problema, não é colocar o sujeito em interrogação ou 

questionar se ele percebe ou não verdadeiramente o mundo, antes de tudo, é preciso afirmar, 

 
57 A ideia de “situação” aparece na filosofia merleau-pontiana ligada as ideias de liberdade e subjetividade, 

aqui ela elucida a existência do sujeito no mundo assim como a existência do mundo para o próprio sujeito. 
58 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 547 
59 Id, p. 548. 
60 Id, p. 13. 
61 Id, p. 545. 
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como fez a fenomenologia husserliana, “o mundo é aquilo que nós percebemos”62.  

 A relação entre pensamento e imagem foi um dos grandes problemas do racionalismo 

moderno. Pensadores como Descartes, Leibniz e Hume esforçaram-se por pensar a identidade 

de natureza entre imagem e sensação. Se pensarmos pelo cartesianismo, a imagem assume o 

mesmo estatuto do erro e, então, haveria o mundo do pensamento e o mundo da imagem, 

sendo que neste último o homem teria um modo de apreensão do mundo incompleto, 

truncado. A noção de imagem nos aparece como o domínio da aparência, uma aparência à 

qual nossa condição de homem dá uma substancialidade.  

 Na esteira do pensamento husserliano, Merleau-Ponty vê na subjetividade uma 

condição própria do sujeito apreender a realidade das coisas que devem ser distintas por um 

conhecimento, mas que, de antemão, sugerem por meio da experiência uma capacidade 

perceptiva intencional. A capacidade perceptiva do sujeito é intencional porque no ato da 

percepção há um envolvimento entre o sujeito que percebe e a coisa percebida, a consciência 

se lança em direção ao percebido. A noção de intencionalidade, advinda da filosofia de 

Husserl, mostra-se para Merleau-Ponty como um movimento de entrelaçamento entre sujeito 

e mundo. O mundo existe previamente, mas só se torna mundo para o sujeito que percebe na 

medida em que constitui uma ligação com ele. Talvez, por isto, uma redução completa 

aniquilaria o significado da experiência.  

 A tentativa epistemológica adentra o campo do real e do imaginário em primeira 

instância como necessidade de distinguirmos aquilo que é “de fato” verdadeiro e o que nos é 

dado aparentemente. Se pudéssemos perceber o mundo de forma constituinte, o veríamos 

como um objeto passível de uma verdade que o “habita”. Em contrapartida, ao tentarmos 

superar essa possível separação entre sujeito e mundo, podemos nos ater à participação do 

sujeito no mundo e pensar numa constituição conjunta. Merlau-Ponty, não separando o sujeito 

do mundo, avista essa relação fundante: 

 
O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei da constituição; ele é o meio 
natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções 
explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou antes, não existe 
“homem interior”, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. 
Quando volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da 
ciência, encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao 
mundo.63 

  
 
62 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p.  14. 
63 Id, p. 6. 
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 Este sujeito “consagrado ao mundo” possui uma relação vital, as coisas surgem e 

ganham vida na consciência do sujeito por meio de uma relação puramente corpórea. Deste 

modo, se intérpretes como Carlos Alberto Ribeiro de Moura e Renaud Barbaras pensam a 

filosofia de Merlau-Ponty como uma  “filosofia da consciência”64, podemos compreendê-la 

como uma tentativa de pensar o problema do cogito à luz de uma consciência corporificada, 

mas que possui o papel de apreender as coisas que se mostram à ela.  

 Em O visível e o invisível, Merleau-Ponty retoma o problema do cogito, o compreende 

como um ser pré-objetivo que, diante do mundo bruto, torna visível o fenômeno. A partir 

disso, Merleau-Ponty desconstrói a ideia de redução, esta só é legítima se exprimir um retorno 

ao mundo vivido e ao interior da consciência constituinte. A redução está para além de uma 

concepção empirista, ela nos concede a experiência como fonte, mas sem nos reduzir a 

“estados de consciência” ou a nossa percepção a ideia de “forma” ou “imagem”. A “fé 

perceptiva”... 

 
envolve tudo o que se oferece ao homem natural no originário de uma experiência-
matriz, com o valor daquilo que é inaugural e presente pessoalmente, segundo uma 
visão que para ele é última e não poderia ser concebida como mais perfeita ou 
próxima, quer se trate das coisas percebidas no sentido ordinário da palavra ou de 
sua iniciação no passado, no imaginário, na linguagem, na verdade predicativa da 
ciência, nas obras de arte, nos outros ou na história. Não prejulgamos relações que 
possam existir entre essas diferentes camadas, nem ainda que sejam camadas, e uma 
parte de nossa tarefa é estabelecê-las  segundo o que a interrogação de nossa 
experiência bruta ou selvagem nos tiver ensinado.65 

 
 
 Partindo da experiência, essa “filosofia da consciência” busca resolver o problema da 

união entre corpo e alma, trazendo à luz do cogito tácito a ideia de uma consciência que 

repousa sob o silêncio. Ao lançar o cogito tácito, Merleau-Ponty, quer resgatar a experiência 

bruta antes de qualquer racionalização que possa ser feita dela. Veremos, adiante, essa 

tentativa explícita dos textos de Merleau-Ponty sobre linguagem, concebidos a fim de 

problematizar a consciência unida ao corpo. Talvez sua filosofia não tenha alcançado uma 

completa filosofia sobre o corpo, as distinções entre cogito e cogito tácito mostram uma 

distância entre o seu projeto e a sua realização efetiva. 

 Para tal propósito, Merleau-Ponty buscará na filosofia de Husserl os conceitos 

 
64 Aparece o tema, respectivamente, nos seguintes textos de Carlos Alberto Ribeiro de Moura e Renaud 

Barbaras, Racionalismo e crise: Estudos de filosofia moderna e contemporânea e De l'être du phénomène. 
Sur l'ontologie de Merleau-Ponty. 

65 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível, 2012, p. 155.  
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necessários para uma “filosofia da experiência”. O filósofo retornará ao primordial da 

construção do sujeito no mundo e no que o possibilita estar dentro dele e ao mesmo tempo 

fora, isso significa que Merleau-Ponty, na tentativa de unir o homem ao mundo, o pensará 

como incorporado ao mundo. A consciência de um sujeito corpóreo trará a consistência 

necessária para uni-lo ao mundo. Tentaremos mostrar como isso ocorre, a seguir. 

 

 

3 A fenomenologia – Merleau-Ponty e Husserl 

 

 

 A fenomenologia de Merleau-Ponty se põe a compreender o papel da consciência na 

apreensão do conhecimento pelo sujeito. O conceito de consciência, alcançado por Husserl é 

interpretado por Merleau-Ponty em sua obra Fenomenologia da percepção. A ideia de 

consciência  aparece na obra ligada ao corpo, ela é apresentada, como temos visto, como 

consciência corpórea. 

 Husserl, nas lições reunidas sob o título A ideia da fenomenologia (1907), concebe o 

caminho fenomenológico como um método da crítica do conhecimento. Para o filósofo, “a 

existência da cogitatio, da vivência, é indubitável enquanto se experimenta e sobre ela 

simplesmente se reflete, o apreender e o ter intuitivos e diretos da cogitatio são já um 

conhecer”.66 A consciência, nesse sentido, está entrelaçada com a experiência, o ato de 

conhecer do sujeito é “imanente”, termo que Husserl designa para o conhecimento das coisas 

que estão ao alcance da consciência por meio da vivência. E o que não está ao alcance da 

consciência como real ou efetivo, Husserl denomina como transcendente, isto é, o que não é 

dado de modo imanente. 

 Merleau-Ponty assim como Husserl, compreende a fenomenologia como uma tentativa 

de filosofia transcendental, por mais que ela seja uma tentativa de uma filosofia exata, ela 

possui como tarefa fundamental descrever a experiência tal como ela é. Em sentido 

epistemológico, vemos que a fenomenologia tem o papel de investigar como se dá o 

conhecimento a partir da experiência. A fenomenologia então, é a ciência do fenômeno, ela 

trata daquilo que se manifesta à consciência. Dito de outro modo, a fenomenologia procura 

compreender como as coisas alcançam a consciência. Esta filosofia realiza uma busca pela 

 
66 Husserl, E. A ideia da fenomenologia, 2000, p. 9. 
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essência do conhecimento que, para Merleau-Ponty, significa uma busca não só por definir as 

essências da consciência ou da percepção, mas também uma filosofia que “repõe as essências 

na existência”67. 

 A recepção merleau-pontiana da filosofia de Husserl é central para a construção de um 

laborioso “estilo de pensamento”, como se referia Merleau-Ponty à fenomenologia. Esse novo 

modo de conceber a relação homem-mundo, busca na origem da fenomenologia, a expressão 

husserliana: “retornar às coisas mesmas”68. Voltar às coisas significa retornar à expressão 

primeira do mundo, resgatar o mundo vivido ou num mesmo sentido: a experiência do 

mundo. Em contrapartida às ciências e ao pensamento que insistentemente observam o sujeito 

por meio de causalidades ou como parte do mundo, a filosofia de Merleau-Ponty se põe a 

compreender a origem, as essências da percepção por meio de uma atitude filosófica. 

 As lições sobre A ideia da fenomenologia já elucidam a necessidade de uma distinção 

entre a atitude natural espiritual e a atitude espiritual filosófica: da primeira provém as 

ciências naturais e a segunda é a mais importante para a fenomenologia, pois é a que se 

empreende na crítica do conhecimento e é capaz de atingi-lo, ela é esclarecida, mas, ainda 

assim, revela um lado obscuro sobre a possibilidade do conhecimento. É por isso que Husserl 

admitirá que o conhecimento é uma vivência psíquica, visto que ele é uma forma de vivência, 

na qual o sujeito percebe porque o conhecimento se dá na consciência. Diante da essência do 

conhecimento, do sujeito que conhece e do sentido ou modo do conhecimento, Husserl dirá 

que somente os fenômenos são dados verdadeiramente. 

 A fenomenologia, como uma atitude intelectual, tenta retornar à experiência, recuperar 

a verdade da percepção. À procura da veracidade do conhecimento é preciso, antes, 

estabelecermos que o que é percebido pela cogitatio não pode ser passível de dúvida, por mais 

que o conhecimento seja questionado, porque o conhecimento é distinto do objeto que 

conhecemos. A consciência é transcendental, para Husserl. Ela possui um modo de ser, e o 

seu modo de ser é a intencionalidade. A consciência é intencional, porque a consciência é 

sempre consciência de alguma coisa, e a intencionalidade dela é um transcender em direção a 

àquilo que não é ela mesma, a coisa.  

 O método elaborado por Husserl, a fim de fundar a fenomenologia como uma ciência 

que estuda o conhecimento, propõe um pensamento intelectual filosófico que pretende 

alcançar as coisas como elas se apresentam a nossa consciência. Com vistas a isso, ele cria o 
 
67 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, p. 1. 
68 Id,  p. 3. 
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método denominado epokhé ou redução fenomenológica. 

 A epokhé, suspensão de todo juízo, entra em jogo como um método de distanciamento 

entre o homem e as impressões primárias. Digamos que o método husserliano é, por um viés 

epistemológico, a chave para a problematização da distinção do conhecimento certo e seguro 

acerca do mundo. Vemos o sentido verdadeiro da percepção, ela não é uma “ciência do 

mundo”, a consciência só surge a partir desse ato entre sujeito e mundo denominado 

“percepção”, ela é o fundo e todos os atos se destacam a partir dela e também por ela os atos 

são pressupostos. O sentido verdadeiro da redução fenomenológica se encontra aí: 

 
Sem dúvida, não existe questão em relação à qual Husserl tenha despendido mais 
tempo em compreender-se a si mesmo – também não existe questão à qual ele tenha 
mais frequentemente retornado, já que a “problemática da redução” ocupa nos 
inéditos um lugar importante. Durante muito tempo, e até em textos recentes, a 
redução era apresentada como o retorno a uma consciência transcendental diante da 
qual o mundo se desdobra em uma transparência absoluta, animado do começo ao 
fim por uma série de apercepções que caberia ao filósofo reconstituir a partir de seu 
resultado.69 

 
 

 A redução fenomenológica husserliana possibilita à fenomenologia de Merleau-Ponty 

pensar a origem da percepção, por isso, o filósofo atentará para a “volta às coisas mesmas” 

para analisar, a partir da experiência do sujeito, a fecunda relação entre consciência e mundo. 

Nos trabalhos manuscritos de Merleau-Ponty que culminaram em sua obra O visível e o 

invisível, o filósofo anuncia uma interrogação acerca da “fé perceptiva”70. Ele afirma: 

 
a “fé perceptiva” envolve tudo o que se oferece ao homem natural no original de 
uma experiência-matriz, com o vigor daquilo que é inaugural e presente 
pessoalmente, segundo uma visão que para ele é última e não poderia ser concebida 
como mais perfeita ou próxima, quer se trate das coisas percebidas no sentido 
ordinário da palavra ou de sua iniciação do passado, no imaginário, na linguagem, 
na verdade predicativa da ciência, nas obras de arte, nos outros ou na história”.71 

 
 

 Merleau-Ponty compreende a experiência do sujeito no mundo como aquela que pode 

ser suspensa, contudo, a experiência não pode ser colocada em dúvida. A “fé perceptiva”72 

envolve a experiência original da experiência, ela se funda na camada mais original que é a da 

 
69 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 6. 
70 Termo que Merleau-Ponty elabora para tratar do conhecimento natural do homem na experiência. 
71 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível,  2012, p. 155. 
72 A “fé perceptiva”, em Merleau-Ponty, se refere à fé comum do homem natural e do filósofo assim que abre 

os olhos. A fé perceptiva está presente na experiência humana comum, na ingenuidade das verdades 
pressupostas.  
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percepção. Enquanto a ciência que julga conhecê-la, se institui como um modo de 

compreendê-la, mas não está ligada numa relação direta com a experiência original ou bruta, 

como enuncia Merleau-Ponty,  cabe então, à fenomenologia desvelar o sentido mais 

originário da experiência ou retomar o mundo da experiência, sem que ainda haja estabelecido 

relações de conhecimento. 

 A ligação entre a redução fenomenológica e “fé perceptiva” surge, muito fortemente, 

na Fenomenologia da percepção. A fenomenologia, como uma descrição da percepção, 

encara o método da redução como uma suspensão, um retorno ao mundo pré-reflexivo, ao 

encontro da “fé perceptiva” presente no fundo inumano a partir do qual a percepção se funda. 

Para Merleau-Ponty, a racionalidade é tão proporcional quanto a experiência, nesse caso, a fé 

perceptiva já encontra-se no  revelar-se do mundo. Se nós estamos no mundo já estamos 

condenados ao conhecimento, a descrição fenomenológica, segundo o filósofo, não é pura, ela 

aparece na experiência, porque estamos no mundo e vivemos as relações. A redução 

fenomenológica é um distanciamento do mundo que nos revela nele, isto é, um espantamento 

diante do mundo que nos faz retornar ao presente e à origem de nossa percepção. A “fé 

perceptiva” aparece nesse reencontrar-se com o mundo, o aparecimento dele a nós é um 

reaprender no horizonte da experiência efetiva. 

 Por esse viés, a fenomenologia merleau-pontiana, a partir da filosofia de Husserl e, em 

especial da obra de Eugen Fink, supõe a experiência como fundamento da união entre 

consciência e corpo. Merleau-Ponty se opõe ao idealismo, porque tal corrente filosófica reduz 

o fenômeno do mundo à condição de possibilidade da experiência, com isto acaba 

radicalizando algumas noções filosóficas. Ao radicalizar a noção de facticidade73, o autor não 

exclui a relação entre fato e razão, mas dá primazia à experiência na medida em que a 

facticidade é a base de toda criação de sentido.  

 A facticidade, em O visível e o invisível, surge-nos como uma relação entre o cogito e 

o mundo, na qual a coisa já está dada antes mesmo que se suponha a possibilidade, o ser é 

dado à consciência e esse é um ponto fundamental da fenomenologia merleau-pontiana. É 

preciso haver, sem suposição de posse do conhecimento, a idealidade da consciência, é a 

partir dela que se conquista a facticidade do mundo, mas não do modo idealista, no qual se 

exige que o existente se reconheça antes enquanto existente no ato da apreensão de alguma 

coisa, mas de tal modo que a unidade da consciência se dá por um ato de ligação com o 
 
73 A facticidade é reconhecida por Merleau-Ponty como a vivacide do corpo, desencadeada pela percepção, a 

facticidade é um fenômeno fundante do corpo. 
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mundo, porque o mundo é dado ao sujeito e o sujeito já é dado a si mesmo. A percepção não 

está relacionada à ordem de juízos, ela é a todo instante movida por sensações, a minha 

percepção não se funda necessariamente em relação às representações. A percepção, nas 

palavras de Merleau-Ponty, 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”74.  

 A redução fenomenológica não é como um retorno à consciência transcendental, em 

que a consciência seria desdobrada numa transparência. Como critica Merleau-Ponty: não 

cabe ao filósofo analisar as percepções sobre o mundo, pois as percepções revelam uma 

manifestação do sentido das coisas ao sujeito que percebe. Segundo Merleau-Ponty, a redução 

corre o risco de ser idealista ao tratar o mundo como indiviso para os sujeitos, a partir da 

compreensão de uma hylè75 que é apreendida por uma significação que define a consciência, 

também pela ideia de que o mundo não ultrapassa nem se distingue da “significação 

mundo”76. Diferentemente desta concepção, Merleau-Ponty não separa o homem do mundo, 

“o mundo é aquilo mesmo que nós nos representamos, não como homens ou como sujeitos 

empíricos, mas enquanto somos todos uma única luz e enquanto participamos do Uno sem 

dividi-lo”77.  

 Outra noção muito importante advinda do pensamento husserliano é a subjetividade. 

Na interpretação de Merleau-Ponty, ela ganha dimensão no aspecto da relação de percepção 

do mundo pelo sujeito. A fenomenologia, ao unir-se à tese do mundo, compreende que o 

sujeito está para o mundo, é em relação ao mundo, do começo ao fim, e que a redução 

completa não é possível, visto que o homem não é o espírito absoluto. Para Merleau-Ponty, a 

redução fenomenológica é a “fórmula de uma filosofia existencial”78. Nossa existência está 

presa ao mundo de tal modo que é necessário estar atento às essências para compreender o 

engajamento do sujeito no mundo, isto significa que a existência só alcança a sua facticidade 

por meio da idealidade. 

 A idealidade da consciência é mais desenvolvida a partir do tema da linguagem, ao 

qual tanto Husserl quanto Merleau-Ponty se dedicaram, mas sempre buscando manter, na 

visão do segundo, uma discussão da relação viva do sujeito com a experiência. Sobre este 

 
74  Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 6. 
75  Hylè é entendido na Fenomenologia da percepção como um “fenômeno de grau superior”. 
76  Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 6. 
77  Id, p. 7. 
78  Id, p. 11. 
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tema, Merleau-Ponty desenvolveu, em seu texto Sobre a fenomenologia da linguagem de 

1960, um esforço de aproximação com o pensamento husserliano que se destaca por 

apresentar contribuições importantes para temas centrais da fenomenologia, tais como a 

consciência, a intencionalidade, a subjetividade e o corpo. A linguagem na perspectiva de 

Merleau-Ponty, por sempre ter sido considerada como um objeto ou uma tradução do 

pensamento, como instrumento  ou pensamento de caráter externo, proporciona uma maior 

liberdade de discussão. 

 A relação de Merleau-Ponty com Husserl se dá pelo fio condutor que a redução 

evidencia, embora a redução fenomenológica em Merleau-Ponty seja voltada estritamente 

para uma ligação indubitável entre homem e mundo, pelo modo como o mundo se apresenta à 

consciência e por ela ser um incessante movimento em direção às coisas, por ser o mundo, 

antes, um cogito silencioso do que uma certeza que se aponta sobre as coisas, suas ideias, por 

isso, se aproximam muito das apresentadas por Eugen Fink.  A consciência sempre como 

consciência de alguma coisa e de alguém nos traz a certeza de que ela não é fechada em si, de 

que não existe interior. O que chama a atenção de Merleau-Ponty, é o propósito da 

fenomenologia em unir o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo, na medida em que 

não instaura sob o sujeito uma consciência absoluta ou um espírito intelectual.  

 A consciência merleau-pontiana parte daí para ser observada como um movimento que 

não realiza aquisições sobre o mundo, mas que se dispõe aberta a ele, “reaprender a ver o 

mundo”79 não significa para esta nova filosofia explicitá-lo, mas, anterior a compreendê-lo, 

significa descrever o sentido da experiência, compreender a fundação do ser, a origem do 

fenômeno no Lebenswelt80 ou mundo-da-vida.  

 Sobre a noção de intencionalidade, vale ressaltar o importante e esclarecedor artigo de 

Sartre, Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, no qual 

afirma que 

 
“a consciência e o mundo são dados de uma só vez: por essência exterior a 
consciência, o mundo é, por essência relativo a ela... Conhecer é “explodir em 
direção a”... Ser é explodir para dentro do mundo, é partir de um nada de mundo e 
de consciência para subitamente explodir-como-consciência-no-mundo. Se a 
consciência tentar se reconstituir, coincidir enfim consigo mesma, então 
imediatamente, a portas fechadas, se aniquilará. Essa necessidade da consciência de 
existir como consciência de outra coisa que não ela mesma, Husserl a chama de 

 
79 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 19. 
80 Lebenswelt ou mundo-da-vida é um termo criado por Husserl para designar o mundo pré-reflexivo, anterior 

a qualquer análise, determinação ou reflexão. 
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“intencionalidade”.81 

 

 A compreensão de Sartre da ideia de intencionalidade aproxima-se da interpretação de 

Merleau-Ponty, pois toma a consciência como um direcionamento incessante que não se 

esgota. A partir disso, o mundo fenomenológico se estende, para Merleau-Ponty, como um 

mundo em que as percepções não se desligam da subjetividade e a atitude fenomenológica, 

como uma filosofia da gênese.  

 A consciência numa relação entre interioridade e exterioridade está intimamente ligada 

ao corpo, conceito ao qual, dedicaremos maior atenção mais adiante. Veremos a interpretação 

merleau-pontiana sobre a relação corpo-consciência, a partir das contribuições de Husserl à 

constituição da fenomenologia. Em especial, a importância dessa união para o 

desenvolvimento da filosofia de Merleau-Ponty e para a elaboração de um trabalho 

fenomenológico que compreende o corpo como parte fundamental da relação homem-mundo. 

 

 

3.1 Experiência e corpo – a distinção entre Körper e Leib 

 

 Na fenomenologia de Merleau-Ponty, o corpo está envolvido no vivido, no sentido de 

que a experiência faz-se a partir de um envolvimento do sujeito no mundo. O sujeito é 

designado, na fenomenologia merleau-pontiana, como um sujeito que possui consciência e 

corporeidade. Ao compreender o corpo como um corpo vivente, Husserl institui a noção de 

corpo-próprio. O  corpo que até a filosofia moderna foi encarado como uma matéria (Körper), 

é na visão de Merleau-Ponty, corpo-próprio (Leib).  

 O “corpo objetivo”, compreendido como um modo de ser de uma coisa é distinto do 

“corpo fenomenal” ou “corpo próprio”. Na Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty 

elucida que o corpo do homem é diferente do corpo do animal que é decomposto e analisado, 

matéria (Körper),  pois o corpo é para o sujeito, segundo o filósofo, a certeza do “eu”. A 

união entre corpo e consciência é revelada sob esse corpo próprio (Leib), um corpo vivente e 

atrelado a uma consciência perceptiva. A fenomenologia, ao conceber a reflexão do modo de 

presença do objeto ao sujeito, também volta-se para tentar compreender a concepção do 

sujeito e do objeto. 
 

 
81 Sartre, J. Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, 1968, p. 2. 
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… o corpo, tal como o vivemos, parece implicar o mundo, e a palavra, uma 
paisagem de pensamento. Todavia, isto seria somente uma aparência: diante do 
pensamento sério, meu corpo permaneceria objeto, minha consciência permaneceria 
consciência pura e a coexistência de ambos, o objeto de uma apercepção, cujo 
sujeito permaneceria como pura consciência.82 

 
 
 A redução fenomenológica husserliana, como vimos, retoma a imediatidade do mundo 

da vida, do Lenbenswetlt, ela é a abertura de uma filosofia existencial. Para Merleau-Ponty, 

recolocar as essências na existência é revelar, de certo modo, o In-der-Welt-Sein83 que se 

manifesta sob a redução fenomenológica. Segundo Benedito Nunes, uma fenomenologia que 

se consagra como uma fenomenologia da percepção: 
 

é uma Fenomenologia do ato de perceber e do percebido, da noesis e do noema; 
aquele se confunde com o percipiente e o último, com o percebido, seja objeto ou 
coisa. O percebido é que me defronta; o seu noema descrito acha-se presente, algo 
que também me confronta apreendido em “carne e osso”.84 

  

 A consciência e o corpo são entrelaçados, a interpretação da fenomenologia de 

Merleau-Ponty nos propõe pensar que o sujeito não é um mero sujeito pensante e que o objeto 

não é apenas objeto percebido, eles são ligados pelo mundo e por uma visada pré-objetiva. 

Segundo Merleau-Ponty, o ser-no-mundo possui essa visada pré-objetiva, como se ele se 

lançasse no mundo incorporando o que o cerca. O que os une é a percepção que, como uma 

capacidade que não é completamente da atividade espiritual, se alia às coisas na medida em 

que as incorpora.  

 O corpo-próprio, segundo Merleau-Ponty, ancora o homem ao mundo, ele acompanha 

a extensão do visível. O corpo, um dos pontos principais de sua fenomenologia, nos remete ao 

mundo pré-reflexivo, a uma região mais originária que constitui a subjetividade e a 

objetividade.  

 A noção de corpo-próprio ou corpo fenomenal é “um sensível entre os sensíveis” que, 

segundo a explicação de Pascal Dupond, “é aquele no qual se faz uma inscrição de todos os 

outros.”85 Na filosofia de Merleau-Ponty, o corpo que cria consciência é o corpo-sujeito que 

vai ao encontro do mundo percebido: “o corpo-próprio está no mundo assim como o coração 

no organismo; ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o 

 
82 Merleau-Ponty, M. Sobre a fenomenologia da linguagem, 1980, p. 137. 
83 In-der-Welt-Sein ou ser-no-mundo, princípio da filosofia de Heidegger em que Merleau-Ponty se apoia para 

tratar enquanto princípio do Dasein. 
84 Nunes, B. Physis, Natura – Heidegger e Merleau-Ponty, 2004, p. 273. 
85 Merleau-Ponty apud Dupond, 2010, p. 13 
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interiormente, forma com ele um sistema.”86 

 O corpo dá condições para todos os outros objetos existirem, ele não é um objeto, 

visto que, “o que impede de ser alguma vez objeto, de estar alguma vez 'completamente 

instituído' é o fato de ele ser aquilo por que existem objetos”.87 O corpo-próprio ou corpo-

sujeito, evidencia a facticidade do sujeito no mundo e nos coloca diante do fenômeno da 

experiência, “ele é a própria existência em seu movimento de transcendência”.88 

 Assim, para a filosofia de Merleau-Ponty, os objetos exteriores existem no mundo pela 

permanência do meu corpo que se faz presente para mim e que se encontra no meio deles, 

esse corpo que me faz sentir e perceber o mundo: “quando toco uma mão com a outra, minha 

mão tocada sente, as duas se alternam entre 'tocante' e 'tocada', o corpo possui a capacidade de 

prover essas 'sensações duplas' ”.89 

 O corpo, mediador do conhecimento, exerce um papel de conhecedor no ato de tocar e 

ser tocado, de “tocar-se tocando”90, ao contrário dos objetos que não possuem essa mesma 

capacidade, o corpo-próprio realiza um múltiplo envolvimento. O corpo-próprio revela o 

homem no mundo como corpo e evidencia a percepção primeira do sujeito no mundo. Este 

corpo não se prende à ideia de objetividade, nem mesmo se guarda numa subjetividade, na 

medida em que ele é no mundo, ele se exterioriza em minha interioridade e se interioriza para 

mim em minha exterioridade. 

 Ao ultrapassar a noção de corpo como Körper, com o olhar da ciência para o corpo 

como substância, Merleau-Ponty resgata o Leib em Husserl, para descrevê-lo, em sua 

fenomenologia, como uma síntese da percepção. A experiência concreta do sujeito no mundo 

advém da corporeidade, o contato direto com o mundo vela as evidências, por isso, faz-se tão 

necessária a redução, para a suspensão do juízo e a tomada de consciência do sujeito como 

corpo no mundo. 

 A atitude de tentar unir consciência e corpo mostra que o conhecimento não detém o 

sentido das coisas. O Leib é o corpo que vivencia, o corpo que abre portas para a experiência, 

que nos leva às raízes da subjetividade, a reconhecer que o nosso corpo que percebe é 

desperto para o mundo e não engendra possibilidades nele, mas o vivencia. 

 A corporeidade, na filosofia merleau-pontiana, é o que dá sentido ao mundo 

 
86 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 273 
87 Id,  p. 136. 
88 Merleau-Ponty apud Dupond,  2010, p. 13 
89 Merleau-Ponty, Fenomenologia da percepção, 2011,  p. 137. 
90 Ibid. 
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percebido, à experiência perceptiva, ligação originária do homem com o mundo. Essa ligação 

não se esgota na experiência efetiva das coisas, não está atrelada apenas ao contato carnal, ela 

se encontra nas entranhas do imaginário também. O corpo é um conjunto, constitui um drama 

único, visão, sexualidade, motricidade, é uma unidade expressiva em direção ao mundo 

sensível. 

 
O sujeito é corporificado ou incorporado, “meu corpo não é um mero objeto no 
mundo, como o veem tanto os dualistas cartesianos quanto os materialistas 
tradicionais, mas algo que eu “vivo”, algo que habito, como veículo de minha 
experiência subjetiva”. É tão verdadeiro dizer que meu corpo sou eu como eu sou o 
meu corpo”.91 

 

 Seguindo este viés, Merleau-Ponty problematiza as concepções objetivistas sobre o 

corpo e, influenciado pelos problemas da fisiologia moderna, elabora uma teoria da 

percepção. Ao tentar encontrar o fundamento de uma teoria do esquema corporal, descobre 

que ela, no fundo, é uma teoria da percepção. Ao alcance de uma fenomenologia que se 

dispõe a pensar a união entre a consciência e o corpo, Merleau-Ponty propõe, logo de início, 

um reencontro do saber que temos do próprio corpo, porque segundo o filósofo, este saber 

sempre esteve conosco, pois somos corpo. 

 Se considerarmos três interpretações da noção de consciência em Merleau-Ponty, 

veremos que elas caracterizam o tema de modos distintos. Luiz Damon S. Moutinho nos 

apresenta, em seu texto Merleau-Ponty e a “filosofia da consciência”, uma crítica às 

interpretações de Carlos Alberto R. de Moura e de Renaud Barbaras sobre o tema, e nos 

sugere, ainda, uma nova interpretação sobre a “filosofia da consciência” de Merleau-Ponty. 

 De acordo com Moutinho, Moura avalia que, na filosofia de Merleau-Ponty, mais 

especialmente na Fenomenologia da percepção, a ideia de corpo é deslocada ante a resolução 

do problema do cogito, o corpo não é unido à alma, ele se torna “veículo da alma”. O autor 

ressalta, ainda que, segundo Moura, Merleau-Ponty trai a si mesmo quando, por um “deslize”, 

utiliza a metáfora de que o corpo é o “veículo do ser-no-mundo”.  

 Para Moutinho, a crítica de Moura implica que a problematização de um cogito tácito 

está numa possibilidade de alcançar um certo platonismo, visto que Merleau-Ponty entregaria 

ao corpo-próprio um cogito tácito como se ele fosse “o piloto em seu navio”. Para Moutinho, 

a interpretação de Moura baseia-se na ontologia sartriana e acaba opondo o ser ao não-ser, 

 
91 Matthews, E. Compreender Merleau-Ponty, 2010, p. 71. 
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identificando a consciência como não-ser. Moutinho indaga: “como unir uma consciência 

compreendida como nada a um corpo próprio que é ser?”92 

 Outra crítica, a tecida por Renaud Barbaras, se aproxima, segundo Moutinho, à feita 

por Moura. Para Moutinho, Barbaras aponta que Merleau-Ponty, mesmo tendo realizado uma 

dura crítica ao intelectualismo, engendrou um pensamento tributário do mesmo, ademais ele 

teria conservado em sua filosofia a linguagem de Husserl. Merleau-Ponty deveria ter sido 

mais radical? O maior problema, para Barbaras, expõe Moutinho, foi a mudança na noção de 

transcendência entre a Fenomenologia da percepção  e O visível e o invisível. A renovação da 

noção, trouxe à tona os problemas da obra de 1945. A idealidade é compreendida na 

Fenomenologia da percepção a partir do corporal, “a origem da fala tem um sentido 

estritamente empírico e trata-se de derivar seu modo próprio de significância dos gestos 

vitais”93.  

 Na leitura de Moutinho, Barbaras ainda aponta que Merleau-Ponty, mesmo 

constatando que a relação entre signo e sentido não é natural, se dispõe a solucionar o 

problema da expressão tentando colocar em evidência a “motivação” que origina o signo a 

partir dos gestos do corpo. É daí que a ideia de um corpo vivo ganha força, contudo, para 

Renaud Barbaras é aí que a originalidade da expressão se perde. Moutinho destaca que o 

grande problema está na procedência da linguagem, deveríamos distingui-la em camadas sob 

uma idealidade do percebido? 

 A partir da leitura dessas duas interpretações feitas, Moutinho, por sua vez, nos conduz 

a um não desprendimento de Merleau-Ponty de uma “filosofia da consciência”. A proposta 

merleau-pontiana, segundo o intérprete, em qualificar o ser como um sujeito na obra 

Fenomenologia da percepção mostra a tentativa de declarar um pertencimento do sujeito ao 

mundo, contudo esse “pertencimento” não advém da carne ou da corporeidade, mas da vida 

ou do seu viver. Ao procurar fundar originariamente o sujeito ligado ao corpo, Merleau-

Ponty, na visão de Moutinho, dá à consciência a própria garantia da qual a vida se exerce no 

sujeito. Segundo Moutinho, não é porque temos consciência do mundo que podemos 

vivenciá-lo, mas é porque somos em vida e somos inseridos no tecido do mundo que podemos 

ter consciência. 

 A vida é verdadeiramente o grande “motivo” de uma fenomenologia. A essência da 

 
92 Moura, Carlos Alberto. Racionalidade e crise: Estudos de história da filosofia moderna e contemporânea, 

2001, p. 314. 
93 Barbaras, R. De l'être du phénomène, 1991, p. 189. 
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vida está na grande fenomenalização dela mesma, o corpo aparece como uma “realização da 

vida”, ela então, não pode subordinar o “ser do mundo” à consciência. O problema que 

Moutinho enxerga, à luz da leitura de Renaud Barbaras, é o de que Merleau-Ponty ao fugir 

dos dualismos acaba o instituindo quando pensa na corporeidade. E ao tentar superar uma 

“filosofia da consciência”, leva até as últimas consequências a ideia de um sujeito entrelaçado 

ao mundo, para Moutinho, Merleau-Ponty desdobra-se sobre duas concepções, “carne do 

mundo” e “sujeito” para descrever o sujeito como parte da carne do mundo. 

 O grande problema da mundaneidade do sujeito está nessa transição do aparecimento 

da consciência, o corpo deixa de ser “sujeito” para ser um mediador, isto é, ele serve ao 

aparecimento do mundo. Segundo Moutinho, “Merleau-Ponty dissolve o corpo no mundo, 

mas às custas da correlação. Para evitar um monismo óbvio, ele reabilita a “carne do mundo” 

e a “carne própria”, mas, ao fazê-lo, reabilita a correlação, mas na forma do dualismo”.94 

Nesse aspecto, é conferido à “carne do mundo” o mesmo sentido da “carne própria”, isto é, o 

de “sentir”.  

 Moutinho realiza uma leitura muito próxima da feita por Barbaras, acredita que 

somente se superará uma “filosofia da consciência” quando se recusar a passagem de uma 

“carne própria” a uma “carne do mundo” e admitir uma única carne, pois a “carne ontológica” 

se desenvolve por meio de uma fenomenalização do mundo em relação a um sujeito que o faz 

aparecer. Tudo isto se deve então, a um sujeito que possui a sua carne imbricada ao mundo e 

que o faz aparecer apenas como um mediador. Talvez, por isto, Merleau-Ponty tenha se 

importado tanto com certa indivisão, o filósofo nos descreve uma natureza que possui vínculo 

com o que há na “natureza fora de nós”. Fugindo do imaterialismo, a filosofia merleau-

pontiana, segundo Moutinho, busca mostrar que da “natureza” surge uma totalidade entre 

homem, espírito e história.  

 Se a “natureza em nós” nos permite conhecer a “natureza fora de nós”, há um vínculo 

que, segundo Moutinho, conduz a uma ontologia. Existe um viés que nos leva às camadas 

mais profundas, segundo ele, “passamos à natureza enquanto somos da natureza, ao mundo 

enquanto somos do mundo”.95 Somos corpo do mundo, mas não por uma posse, na transição 

ao mundo, segundo a afirmação de Merleau-Ponty: “nós vemos as coisas mesmas, o mundo é 

isso que nós vemos”96, é o ponto de partida do corpo para o “subjetivo”. Parafraseando 

 
94 Moutinho, L. Merleau-Ponty e a “filosofia da consciência”, 2012, p. 147. 
95 Id, p. 148. 
96 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível, 2012, p. 204. 
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Moutinho, por uma ontologia indireta97, o nosso filósofo recusa todo o formalismo em torno 

do “ser”, a passagem da “carne própria” à “carne do mundo” dá vida  a uma “carne única”. 

 Por meio dessas análises, podemos compreender que a vida encontra-se, na filosofia 

de Merleau-Ponty, no plano da experiência e do corpo, e que a vida da consciência passa 

antes pelo homem. As análises consideradas acima nos ajudam a melhor compreender o 

problema da consciência que nos demos por objetivo elaborar neste tópico. Merleau-Ponty vê 

a proposta do mundo em comunhão com o sujeito numa abertura ao real. No campo originário 

da constituição dos fenômenos o real aparece diante da relação representação versus mundo, a 

subjetividade se apresentará a Merleau-Ponty como a problemática da contemporaneidade 

que, a partir da redução fenomenológica de Husserl, se deslocará para a transcendência.  

 Outro filósofo importante no cenário fenomenológico francês é Bergson, a sua 

preocupação em compreender a ligação entre consciência e espírito muito influenciou no 

percurso de Merleau-Ponty. O pensamento de Bergson, de um modo geral, compartilha das 

investigações acerca das relações entre o vivido e pensa o tempo como mediador entre a alma 

e o corpo. O método que elenca para compreender tais relações ilustra a importância da 

imediatidade da experiência vivida em sua filosofia. A partir disso, tentaremos compreender 

em que medida a filosofia bergsoniana aparece nas elaborações fenomenológicas de Merleau-

Ponty. 

 A atitude natural do homem é um tema predominante na filosofia de Bergson que se 

aproxima da discussão de Merleau-Ponty sobre a relação homem-mundo. Em torno do 

problema do conhecimento, Bergson reconhecerá que o tema central da filosofia é a vida. Sua 

filosofia procurará resolver os problemas tradicionais da filosofia. Para isto propõe uma 

filosofia nova. A filosofia de Bergson, como se referia o próprio filósofo, é uma filosofia que 

não só tenta resolver problemas clássicos, mas que também elege novos problemas, 

característica muito própria, segundo ele, do pensamento filosófico. 

 À luz da ideia de um sujeito natural, veremos como as contribuições da filosofia de 

Bergson são importantes para a reflexão acerca da unidade entre consciência e mundo em 

Merleau-Ponty. Assim, tentaremos analisar, tomando como referência a própria leitura que 

Merleau-Ponty faz de Bergson, de que maneira o pensamento do autor de Matéria e memória 

contribui para preparar a análise do tema específico do presente trabalho. 

 
 
97 A expressão “ontologia indireta” remete-se a uma ontologia que se elabora diretamente pela experiência, 

pela relação homem-mundo. 
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4 O tema vida na Fenomenologia da percepção 

 

 

 Em Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty reconhece que a descrição da 

experiência evidencia a grande importância em recuperar algo da discussão sobre os dados 

imediatos da experiência e a relação concreta do homem no mundo. Para isso, o filósofo 

critica os diversos caminhos que a filosofia tomou e os diversos sistemas que foram criados 

para compreender tal relação, buscando constituir uma análise filosófica liberta de 

pressupostos. Dessa maneira, os temas da fenomenologia em sua origem, a crítica ao 

pensamento e à racionalidade científica, operadas a partir das contribuições de Husserl, levam 

a fenomenologia merleau-pontiana a uma atitude filosófica muito própria. 

 A necessidade de uma análise descritiva da experiência é a tentativa de uma filosofia 

“natural”, isto é, o esforço em compreender como funciona o processo de envolvimento da 

consciência antes que se instaure o saber ou antes que ocorra a sedimentação dela no 

conhecimento racional. Esta fenomenologia tenta romper com a ideia de uma consciência 

reflexiva que antecede a presença do real em nossa experiência. A ontologia merleau-pontiana 

se coloca a responder essas questões, a saber, a anterioridade das coisas, a ausência de algo 

antes que seja dado como uma presença. 

 Para Merleau-Ponty, o dado originário é a ausência e o ser emerge do vazio, ou seja, 

da experiência e, então, o ser não pode ser tomado como uma presença. É sob a ausência de 

algo ou sob o dado originário que a experiência surge de forma contínua, não estabelecendo 

assim uma presença efetiva do ser, visto que a experiência não se finda nem mesmo é 

constituída na consciência.  

 Por esse viés, o filósofo retoma questões que a metafísica se ocupou de esclarecer. 

Bergson se dispõe a recuperar o valor dos dados imediatos da experiência sensível e, neste 

sentido, a busca pelo que condiciona o real constitui um ponto de convergência com o projeto 

filosófico de Merleau-Ponty, motivo em comum presente nesses pensamentos.  

 O motivo para o qual a metafísica deveria se voltar, e pelo qual a fenomenologia ergue 

a sensibilidade e a experiência ante o racionalismo é a vida. Merleau-Ponty, em seus cursos, 

reunidos na obra L'union de L'âme et du corps, de 1947-1948, na décima primeira lição sobre 

Matéria e memória de Bergson, torna clara a preocupação fundamental da filosofia 
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bergsoniana: distinguir os tons da vida mental da vida psicológica e evidenciar a atenção da 

filosofia para a vida. 

 Num mesmo sentido, a filosofia de Merleau-Ponty impõe uma atenção à vida, na 

medida em que desenvolve o tema da experiência. Nessa filosofia a experiência sensível é 

vital e é a partir dela que se dá o acontecimento elementar da percepção. A nova filosofia da 

percepção se situa na imbricação entre o corpo e o  mundo, ela é também uma filosofia sobre 

a gênese do sentido. Assim, Merleau-Ponty traça um percurso para desvendar a ligação entre 

sujeito e objeto, consciência e mundo, critica o retorno idealista à consciência e questiona os 

sistemas filosóficos, empirista e intelectualista, por ignorarem o fato de que a consciência é 

atrelada ao mundo. 

 Em Bergson fazendo-se, texto que compõe a obra Signos, Merleau-Ponty retoma o 

pensamento do autor de Matéria e memória ressaltando a sua importância a uma renovação de 

sua própria filosofia.  

 
A única coisa que Bergson afinal de contas almejou foi escrever livros que 
vivessem. Ora, não há outra forma de dar testemunho disso senão dizendo de que 
modo ele está presente em nosso trabalho, em quais páginas de sua obra, com nossas 
preferências e nossas parcialidades, julgamos, como os ouvintes de 1900, senti-lo 
em “contato com a coisa”.98 

 
 

 É um texto sobre a segunda fase de Bergson, que, segundo Merleau-Ponty, já era 

conhecido e que pertencia a todos. Haveria dois bergsonismos, duas fases: a primeira que se 

caracterizou pela audácia e luta, e a segunda que mostra um Bergson formulando conceitos, 

fazendo bem aquilo que denominava como tarefa da filosofia. 

 Para Merleau-Ponty, a filosofia bergsoniana procura acompanhar o nascimento das 

coisas, o fazer e refazer livre, o nascimento das coisas, do novo e de tudo aquilo que torna-se 

contínuo. A noção de tempo aparece no topo da filosofia bergsoniana como característica 

fundante da relação homem-mundo, uma vez que a intuição fundir-se-á nela, pela experiência, 

constituindo a ideia de duração. Nas palavras de Merleau-Ponty: 

 
…o tempo sou eu, sou a duração que apreendo, está em mim a duração que se 
apreende a si própria. E a partir desse momento estamos no absoluto. Estranho saber 
absoluto, já que não conhecemos nem todas as nossas lembranças, nem sequer toda 
a espessura de nosso presente, e meu contato comigo mesmo é “coincidência 
parcial” - conforme uma expressão que Bergson empregará amiúde e que, a bem 

 
98 Merleau-Ponty, M. Signos, 1991, p. 202. 
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dizer, cria problema. De todo modo, quando se trata de mim, é por ser parcial que o 
contato é absoluto, é por estar preso em minha duração que a conheço como 
ninguém, é por ela me exceder que a experiência que tenho dela é a mais estreita e a 
mais próxima que se poderia conceber.99 

 
 

 A experiência em Bergson está para além daquilo que é vivido pelo sujeito, ela se 

estende para além de uma intuição do mundo, aliás, a intuição é intuição da duração. Sujeito, 

espaço e objeto são compreendidos a partir de um princípio que, segundo Merleau-Ponty, 

retomando a expressão bergsoniana, “reconsidera todas as coisas sub specie durationis”.100 

Bergson compreende que o mundo é feito de  estruturas, organizações, um espaço em que as 

coisas se desenham por meio de uma espécie de extensão ou uma “maneira de durar”.101 

Merleau-Ponty elucida ainda: “O tempo não é colocado no lugar do ser, é compreendido 

como ser nascente”.102 

 A experiência então, na perspectiva bergsoniana, realizada pela unidade entre homem 

e vida, se consolida no tempo. Em Fenomenologia da percepção, o tema vida ligado à 

experiência aparece fundamentado em uma questão primordial: a percepção. A experiência 

perceptiva é o ponto originário da minha relação com o mundo, sou atingido pelo mundo. 

Tendo em vista que a experiência na concepção merleau-pontiana é vivida, essa 

experienciação originária é vista por uma ligação carnal entre o perceber e o percebido. Em 

Bergson, o composto entre alma e corpo se configura numa ligação em que “a duração é o 

meio no qual a alma e o corpo encontram sua articulação, porque o presente e o corpo, o 

passado e o espírito, diferentes em natureza, passam contudo um para o outro”.103 A intuição, 

para Merleau-Ponty, não é a percepção pura, visto que a primeira se abre no tempo dispondo 

de um passado e visando um futuro, como um “duplo impulso”,104 sob o qual a intuição reúne 

o passado e o presente. 

 Consciência em Bergson significa memória, em Merleau-Ponty o campo perceptivo é 

nutrido pela experiência do sentido da realidade que só pode ser dado pela intencionalidade, 

por esse direcionamento incessante ao mundo, pelo qual a consciência não cessa. A percepção 

expõe o campo fenomenal sobre o qual são permanentes o sentir e o conhecer: 

 
99 Merleau-Ponty, M. Signos, 1991, p. 203. 
100 Id,  p. 204. 
101 Em Matéria e memória de 1896, Bergson tratando da unidade entre alma e corpo conduz a sua filosofia 

claramente à ideia de duração.  
102 Merleau-Ponty, M. Signos, 1991, p. 204.  
103 Ibid.  
104 Merleau-Ponty faz uso no texto Bergson fazendo-se da expressão criada por Maurice Blondel, revelando a 

sua clareza ao compreender a ideia de intuição bergsoniana. 
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O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como 
lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o sujeito que percebe 
devem sua espessura. Ele é o tecido intencional que o esforço de conhecimento 
procurará decompor... A tese muda da percepção é a de que a experiência, a cada 
instante, pode ser coordenada à do instante precedente e à do instante seguinte, 
minha perspectiva às das outras consciências – a de que todas as contradições 
podem ser removidas, a de que a experiência monádica e intersubjetiva é um único 
texto sem lacuna – a de que aquilo que agora é para mim indeterminado tornar-se-á 
determinado para um conhecimento mais completo que está como que 
antecipadamente realizado na coisa, ou antes, que é a própria coisa.105 

 
 

 Podemos aproximar Merleau-Ponty de Bergson se considerarmos o tema de uma 

retomada da atitude natural, no sentido “pré-humano” do mundo. A filosofia da experiência 

tornará possível que o mundo apareça de forma verdadeira quando ela esclarecer sua 

“inerência vital”.  

 Na contramão das filosofias que se empenharam em explicar a constituição das coisas, 

tentando objetivar os fenômenos e definir o sentir como uma qualidade, as filosofias de 

Merleau-Ponty e Bergson se colocam diante do sujeito como corpo vivo, provido de um “eu”,   

reconhecem, pela história da metafísica, que o corpo e a subjetividade foram suprimidos . 

“Assim, enquanto o corpo vivo se tornava um exterior sem interior, a subjetividade tornava-se 

um interior sem exterior, um espectador imparcial”.106  

 O campo fenomenal está para além de uma operação intelectual, segundo Merleau-

Ponty, tratar a percepção como conhecimento significa  

 
mutilar a percepção por baixo, tratá-la de imediato como um conhecimento e 
esquecer seu fundo existencial é mutilá-la por cima, já que é considerar como 
adquirido e deixar passar em silêncio o momento decisivo da percepção: o 
surgimento de um mundo verdadeiro e exato.107 

 
 

 Em suma, tratar a percepção sem reconhecer sua origem como um processo vital é 

suprimi-la da sua existência, visto que não é possível conceber uma fenomenologia que 

enfatiza o mundo fenomenal sem que pensemos na experiência perceptiva do sujeito. A 

atenção à vida expressa nos cursos de 1947-1948, de Merleau-Ponty, parte de uma 

compreensão a partir da restauração do corpo no mundo, o filósofo compartilha com Bergson 

a interpretação de que “a percepção não é uma simples inspeção das coisas: é uma 

 
105 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 84. 
106 Id, p. 88. 
107 Id, p. 85. 
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antecipação exercida pelo corpo”.108  

 A investigação sobre a ideia de corpo inerente ao mundo, em contraposição à visão 

científica de corpo isolado, biológico, aparece logo na primeira parte da obra Fenomenologia 

da percepção. Merleau-Ponty no capítulo intitulado O corpo, analisa o corpo sob a 

perspectiva de  uma fisiologia mecanicista e de uma psicologia clássica em consonância a de 

corpo-próprio fenomenológica. Por esse viés, concebe o Mundo percebido, terceiro capítulo 

da obra, como o mundo da percepção, tal como mostra em seus cursos: “o sujeito como corpo 

na presença do mundo”109 é o sujeito não dissociado do mundo natural.  

 O mundo percebido tenta ser desvelado na filosofia de Bergson. O filósofo da duração 

procura descrever o ser bruto da imediatidade da vida e redescobrir no mundo percebido o 

“novo” e pré-reflexivo entre o espectador e o mundo, entre o ser e o eu. Nesse sentido, a 

filosofia da experiência recupera a sensibilidade a fim de romper com as marcas do 

platonismo. Contra as afirmações desse pensamento clássico, Merleau-Ponty, ao longo de sua 

obra, se manteve numa articulação epistemológica, sujeito e objeto, homem e natureza, 

passividade e atividade. Por isso, sua filosofia é um estudo abrangente desde os clássicos e do 

pensamento moderno a uma Fenomenologia da percepção que, embora seja um dentre outros 

grandes trabalhos, é a afirmação de uma filosofia da experiência.  

 As aproximações entre homem e natureza, sujeito e objeto, cunhadas pela filosofia 

merleau-pontiana, realizadas por meio de estudos da biologia, da psicologia, se configuram 

como uma recusa de pressupostos criados para explicar os fenômenos da experiência e não 

apenas descrevê-los.  

 Deste modo, a Fenomenologia da percepção aproxima-se do pensamento de Bergson, 

seja pela retomada dos dados sensíveis, pela crítica à metafísica, ou pelo simples fato da 

filosofia bergsoniana ser uma inspiração presente na filosofia de Merleau-Ponty. Destarte, 

como veremos a seguir, os questionamentos das ideias de consciência e corpo, e os 

entrecruzamentos a partir de temas como: vida e experiência, ilustram a filosofia nesta 

primeira metade do século XX e o papel que Bergson e Merleau-Ponty desempenharam na 

constituição deste cenário filosófico. 

 

 

 
108 Merleau-Ponty, M. L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, 2014,  p. 84. Trecho 

com tradução nossa. 
109 Ibid. 



52 

 

4.1 Experiência: Merleau-Ponty e Bergson 

 

 Reunir a experiência e a percepção à atitude natural da vida é uma tarefa que Bergson 

e Merleau-Ponty se propuseram fazer. Não nos interessa aqui penetrar em todos os meandros 

e explorar a profundidade da filosofia de Bergson, mas, antes, elencar em que pontos 

Merleau-Ponty é, em grande medida, devedor deste pensamento e tentar  aproximações por 

meio de questões comuns aos dois filósofos. 

 Vimos, anteriormente, que o tema da experiência é intrínseco à ideia de vida ou 

vitalidade em Merleau-Ponty e Bergson. Em seu texto A consciência e a vida, Bergson vai à 

questão primordial da filosofia quando questiona: 

 
O que é perturbador, angustiante, apaixonante para a maior parte dos homens nem 
sempre é o que ocupa primeiro lugar nas especulações dos metafísicos. De onde 
viemos? Que somos? Para onde vamos? Eis questões vitais, diante das quais nos 
colocaríamos imediatamente se filosofássemos sem passar pelos sistemas.110 

 
 

 Segundo Bergson, os metafísicos passaram longe da questão fundamental da filosofia, 

pois passaram ao largo do problema da origem e da natureza do homem ao se dirigirem a 

questões que julgavam mais importantes. Há aí uma crítica à filosofia, no sentido de que ela 

foi exposta a um jogo de certezas pelos pensamentos que, por uma força de raciocínio, a 

antecipavam à experiência. Essas certezas cunhadas não se preocupavam com os principais 

aspectos e questões que a própria filosofia coloca, pois se as questões que a filosofia levanta 

giram em torno da vida, a principal problemática, segundo Bergson, consiste em pensar a 

experiência antes de tudo vivida. 

 Propondo pensar a filosofia não como uma sistematização do pensamento, mas a partir 

de “diversas regiões” da experiência, Bergson aponta então, para uma direção inevitável: a 

consciência. Para ele, o solo da materialidade é uma das grandes preocupações que o 

metafísico deveria colocar em primeira instância, visto que a consciência descende de uma 

questão geral que é a existência. Seguindo esta perspectiva, a filosofia bergsoniana é marcada 

por três conceitos: duração, memória e élan vital. A intuição, como método desta filosofia, 

está ligada a todos eles. 

 A fenomenologia de Merleau-Ponty se aproxima do pensamento de Bergson, de início, 

 
110 Bergson, H. A consciência e a vida, 1974, p. 75. 
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pela crítica à metafísica tradicional. Em Fenomenologia da percepção, é apresentada uma 

perspectiva da experiência atrelada ao sujeito, o mundo existe para o sujeito porque ele se 

reconhece no mundo, desse modo, o mundo não pode ser pensado separado do sujeito. 

Segundo Marcus Sacrini A. Ferraz, Merleau-Ponty “mantém a delimitação subjetiva da 

investigação, ou seja, mantém a consideração do mundo sempre em referência às capacidades 

do sujeito.” Ainda, segundo ele, Merleau-Ponty “apaga a diferença entre mundo 

fenomenológico e mundo puro e simples.”111 A  aproximação  entre  Merleau-Ponty e 

Bergson se apresenta, desse modo, muito presente na Fenomenologia da percepção e ao 

longo dos trabalhos de Merleau-Ponty, pela preocupação em pensar uma nova abordagem 

ontológica e   investigar o conceito de natureza. 

 O estudo sobre o conceito de natureza, realizado por Merleau-Ponty, dirige-se a uma 

investigação histórica do conceito realizada por uma transição da definição cartesiana de 

mundo natural a uma concepção contemporânea nas obras de Husserl e Bergson. O projeto de 

investigação da natureza leva Merleau-Ponty a uma busca pelo Ser bruto e pelo Espírito 

selvagem112, o filósofo demonstra uma aproximação com as ciências biológicas para 

compreender a manifestação da vida emergindo da natureza, suas investigações sobre a 

relação homem-natureza transitam de um estudo da ordem vital, da estrutura, para a ordem 

humana.  

 Em Elogio da filosofia, lição inaugural no Collège de France, em 1953, Merleau-Ponty 

encontra em Bergson o filósofo que pretende conhecer a relação entre sentido e evento, isto é 

conhecer o ser em seu devir. Ademais, concebe suas proximidades com o filósofo por instigar 

uma filosofia sem opor a matéria ao espírito. O espírito torna-se o que é ao se investir na 

matéria, ao se exprimir. Merleau-Ponty, neste texto, apresenta Bergson como um pensador 

que realiza a passagem da filosofia de um pensamento da impressão para um pensamento da 

expressão. Para Merleau-Ponty e Bergson, cabe ao filósofo penetrar no ser, pela percepção ou 

pela intuição é possível que o ser que se dá na exterioridade nos atinja de dentro. É possível 

então, conhecer o sentido do ser a partir da experiência. 

 Para melhor compreender as relações do homem no mundo, Bergson e Merleau-Ponty 

tratam da distinção entre as capacidades do homem e dos animais. Bergson analisa que a 

atividade mental do homem ultrapassa suas atividades cerebrais e que a vida é uma exigência 

 
111 Ferraz, M. O realismo metafísico de Merleau-Ponty, 2007, p. 16. 
112 Espírito selvagem pode ser expressado como uma atividade  de força nascida do “eu posso”, um sentimento 

do querer-poder, uma experiência ativa. 
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de invenção, ele a apresenta como uma “evolução criadora”. Para Bergson, “a natureza é um 

imenso florescimento de imprevisível novidade”.113  

 A filosofia bergsoniana, como parece ficar agora mais claro, é importante para a 

constituição de uma nova ontologia. Essa filosofia abre caminhos para que Merleau-Ponty 

elabore sua concepção do Ser bruto como uma atividade própria do homem: “O Ser é o que 

exige de nós criação para que dele tenhamos experiência”.114 A partir do conceito de natureza, 

Bergson analisa a diferença entre as formas de vida, a humana e a dos animais, o animal vive 

sob hábitos, enquanto o humano ultrapassa os hábitos pela liberdade e pela atividade criadora. 

A experiência é uma arte criadora, por esse viés Merleau-Ponty se voltou para a arte, a fim de 

explicitar a experiência criadora e o Ser bruto, isto é, a indivisão entre homem e mundo. Nas 

palavras de Marilena Chaui: 

 
O originário para o homem não é a gênese ideal que as filosofias da consciência 
propuseram – ou o ser posto -, mas aquilo que imediatamente o articula sobre outra 
coisa que não ele mesmo; aquilo que introduz em sua experiência, conteúdos e 
formas mais antigas do que ele e dos quais ele não é o senhor... É esse mundo-
natureza que a pintura de Cézanne deseja alcançar, a natureza em estado nascente, 
antes do homem e antes que o homem nela tenha depositado suas pegadas ou seus 
rastros. E esse mundo-natureza faz com que o homem esteja imerso em múltiplas 
temporalidades, algumas dispersas, outras concentradas, algumas mais velhas do que 
ele, outras criadas por sua ação ou por sua mera presença, de sorte que passado e 
futuro não são momentos de um presente que já foi ou que ainda será, mas 
dimensões de uma temporalidade aberta, feita de retomadas, sedimentações e 
criações. Passagem de uma filosofia da posição para uma filosofia da gênese, a nova 
ontologia traz, juntamente com a imbricação e a reversibilidade entre natureza e 
temporalidade, uma nova concepção de historicidade, que será proposta justamente 
pela noção de instituição.115 

 
 
 Em Bergson fazendo-se, Merleau-Ponty atribui à filosofia de Bergson a ideia de 

intercorporeidade a partir da ideia de duração dos instantes vividos pelo sujeito. A 

intercorporeidade, termo marcante no pensamento de Merleau-Ponty, expressa na filosofia 

bergsoniana a reiteração dos acontecimentos vividos compartilhados entre os sujeitos. Essa 

noção de experiência é compreendida por Merleau-Ponty como aspecto fundamental da vida. 

 A filosofia da experiência comprometida com uma historicidade fundamental, exprime  

na linguagem e na arte as suas raízes. O tema vida, na filosofia de Merleau-Ponty, apresenta-

se como um processo de evolução e de criação, como um estado nascente que é dado no ato 

da fundação do ser ou como a ideia de verdade é fundada pela percepção. Nessa nova 
 
113 Bergson, H. A consciência e a vida, 1974, p. 87. 
114 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível, 2012, p. 245. 
115 Chaui, M. Merleau-Ponty: da constituição à  instituição, 2012, p. 156. 
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interpretação, não é a subjetividade que constitui a realidade. Para Merleau-Ponty, para que a 

realidade seja instituída é necessária a criação ou o instante no qual o Ser vem a ser, como fez 

Matisse: 

 
Matisse, instalado num tempo e numa visão de homem, olhou o conjunto atual e 
virtual de sua tela e dirigiu sua mão para a região que chamava pincel, para que o 
quadro fosse o que ele se tornava. Matisse resolveu por um gesto simples o 
problema que, para a análise e num momento posterior, parece comportar um 
número infinito de dados, assim como, segundo Bergson, a mão na limalha de ferro 
obtém de uma só vez um arranjo complicado. Tudo se passou no mundo humano da 
percepção e do gesto, e é o artifício do registro em câmera lenta que nos dá uma 
versão fascinante do acontecimento, fazendo-nos crer que a mão de Matisse passou 
milagrosamente do mundo físico, em que uma infinidade de soluções são possíveis, 
ao mundo da percepção e do gesto, em que somente algumas são. No entanto, é 
verdade que a mão hesitou, que ela meditou, é verdade portanto que houve 
escolha...116 

 

 A consciência está ligada à matéria pelo sentir, ela é movida pela experiência criadora 

que, na medida em que suscita a relação daquele que cria, também revela o Espírito selvagem, 

o impulso criador, ou, como Bergson denomina, o impulso vital, élan vital. O desvelar da vida 

ou o advento dela está no ato de criação. E o que torna possível essa experiência é a falta de 

alguma coisa, a lacuna, assim como Merleau-Ponty elucida em seus textos sobre linguagem: 

que a consciência silenciosa é a intenção de alguma coisa, o espírito selvagem é a intenção de 

uma ação significadora sob a qual a intenção é inseparável do gesto.  

 Nesse sentido, a experiência perceptiva elucida o abandono da ideia de uma 

subjetividade pura e propõe a abertura para a existência. Ela sedimenta a cultura pela obra do 

gesto, entre aquilo que é intencionado e o que é expresso, entre a intenção da consciência 

silenciosa e a consciência de fato. O Espírito selvagem e o Ser bruto são entrelaçados, são da 

mesma carne do nosso corpo e das coisas, como elucida Marilena Chaui: 

  
Carne: habitadas por significações ou significações encarnadas, as coisas do mundo 
possuem interior, são fulgurações de sentido, como as estrelas de Van Gogh; como 
elas, nosso corpo não é uma máquina de músculos e nervos ligados por relações de 
causalidade e observável do exterior, mas é interioridade que se exterioriza,  é e faz 
sentido. Se elas e nós nos comunicamos não é porque elas agiriam sobre nossos 
órgãos dos sentidos e sobre nosso sistema nervoso, nem porque nosso entendimento 
as transformaria em ideias e conceitos, mas porque elas e nós participamos da 
mesma Carne.117 

 
 

 
116 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível, 2012, p. 91. 
117 Chaui, M. Merleau-Ponty: a obra fecunda, 2014, p. 1. 
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 Somos habitados pelo corpo, participamos intimamente da natureza, estamos ligados 

por relações encarnadas, por uma espontaneidade sem a qual não poderíamos conhecer. A 

experiência, foco da fenomenologia de Merleau-Ponty, é exposta em sua obra como uma 

atenção à vida. A busca pela originalidade dos fenômenos nos coloca a necessidade de melhor 

investigar a relação entre homem e natureza.  

 A experiência da vida, da percepção, do corpo e do outro, levam a fenomenologia 

merleau-pontiana a recorrer à Bergson, segundo nossa compreensão, para resgatar a 

experiência e torná-la fundamental no processo de uma experiência do verdadeiro. Fato é que 

Bergson em suas obras constitui um múltiplo movimento entre a ideia de passado e a ideia de 

presente, para ele, segundo Merleau-Ponty, “a experiência do verdadeiro não pode deixar de 

projetar-se no tempo que havia precedido”.118 Expressa por Merleau-Ponty: 

 
...a percepção originária que encontramos em nós e aquela que transparece na 
evolução como o seu princípio interior entrelaçam-se, avançam ou enredam-se uma 
na outra. Quer encontremos em nós a abertura ao mundo, quer apreendamos a vida 
pelo interior, trata-se sempre da mesma tensão entre uma duração e uma outra 
duração que a ladeia do exterior.119 

 
 

 A tarefa de Bergson, sobre pensar a vida do seu interior, encaminhou sua reflexão para 

uma filosofia que promove a interrogação sobre as questões da filosofia e que elege o tema 

vida como central. A sua concepção sobre duração tenta capturar as percepções da vida em 

um contexto sempre da continuidade, a percepção é uma direção para a qual o sujeito se 

dirige. 

 Além de retomar as questões da metafísica, Bergson estabelece uma crítica ao 

pensamento moderno em relação ao paralelismo que este estabelece entre a alma e o corpo.  

Para Bergson, a concepção metafísica de um paralelismo influenciou as ciências do século 

XVII, “para dar corpo às esperanças da física moderna”120. Não se sabia até então, se a alma 

exprimia os estados do corpo ou se o corpo exprimia os estados da alma. Merleau-Ponty na 

mesma esteira, deslinda uma crítica às ciências clássicas e formula uma nova relação entre 

corpo e consciência a partir do estudo dos movimentos, dos gestos, das atitudes e do 

comportamento humano. A noção clássica de corpo, como uma máquina que possui um 

mecanismo como de um relógio, ensejou Bergson a pensar a vida cerebral e a vida mental, 

 
118 Merleau-Ponty, M. Elogio de la  filosofia, 1957, p. 27. (Trecho com tradução nossa). 
119 Id. Signos, 1991, p. 207. 
120 Bergson, H. A alma e o corpo, 1974, p. 94.  
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tema que emoldura contemporaneamente um novo modo de pensar o homem. 

 
Significa dizer também que a vida do espírito não pode ser um efeito da vida do 
corpo, que tudo se passa, ao contrário, como se o corpo fosse simplesmente utilizado 
pelo espírito e que a partir daí não temos nenhuma razão para supor que corpo e 
espírito estejam inseparavelmente ligados um ao outro. É claro que não vou tratar, 
sem estar preparado, e durante este meio minuto que me resta, do mais grave 
problema que a humanidade pode colocar. Mas não quero eludi-lo. De onde viemos? 
Que fazemos aqui? Para onde vamos?121 

 

 

 Surgem aí questões centrais. A filosofia bergsoniana, na visão de Merleau-Ponty, está 

muito mais preocupada, a seu modo, em pensar a percepção como algo próprio da experiência 

e o ser como o tempo em seu estado nascente. A questão da origem da experiência imediata 

nos interessa nesta filosofia, pois se aproxima daquilo que Merleau-Ponty propõe sob um 

olhar diferente. Em O visível e o invisível, no fim das notas de trabalho, Merleau-Ponty 

afirma: “Trata-se de se pensar que a filosofia não pode mais pensar segundo esta clivagem: 

Deus, o homem, as criaturas.”122 Vemos que para o filósofo não há um ponto de partida exato, 

seja vindo da filosofia ou da ciência, mas que o mundo da experiência é enigmático, que 

existe um solo originário e de que há uma inerência ao mundo, e isso deve ser investigado. 

 A partir das interpretações analisadas neste capítulo, poderemos agora centrar nossa 

atenção sobre a compreensão merleau-pontiana de experiência e, assim, dedicaremos nosso 

segundo capítulo à análise de como Merleau-Ponty pensa as ciências. Veremos que as 

ciências analisadas por Merleau-Ponty nos conduzirão ao tema central do presente trabalho, 

isto é, à ligação entre subjetividade e corporeidade, que desenvolveremos em nosso terceiro 

capítulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
121 Bergson, H. A alma e o corpo, 1974, p. 103. 
122 Merleau-Ponty, M. O visível e o invisível, 2012, p. 245. 
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II 
 
 
 
 
 

MERLEAU-PONTY E A PREOCUPAÇÃO COM AS CIÊNCIAS 
 
 

 
 

Ao falar de um primado da percepção, é claro, não quisemos jamais 
dizer (o que seria voltar às teses do empirismo) que a ciência, a 
reflexão, a filosofia fossem sensações transformadas ou que valores 
fossem prazeres diferidos e calculados ...Não se trata de reduzir o 
saber humano ao sentir, mas de assistir ao nascimento desse saber, de 
torná-lo para nós tão sensível quanto o sensível, de reconquistar a 
consciência da racionalidade, que se perde ao crê-la óbvia, que se 
reencontra, ao contrário, ao fazê-la aparecer sob um fundo de 
natureza inumana. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 49) 
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1 Preâmbulo 
 
 
 
 Neste segundo capítulo, que intitulamos Merleau-Ponty e a preocupação com as 

ciências, buscaremos analisar a importância do estudo das ciências realizado por Merleau-

Ponty e algumas das críticas proferidas pelo filósofo às ciências que tratam da vida, 

especificamente, o modo como as teorias da psicologia estabelecem concepções sobre o 

corpo, o comportamento e a experiência, e encaram o fenômeno da percepção. As análises de 

Merleau-Ponty acerca das ciências são de fundamental importância para compreendermos a 

relação entre corpo e subjetividade. A estrutura do comportamento ilustra o projeto merleau-

pontiano de uma fenomenologia sobre a experiência natural, nesse sentido, a obra nos conduz 

à revisão ontológica proposta pelo autor e a uma nova abordagem sobre a relação homem-

mundo. Passando assim, pela relação de Merleau-Ponty com as ciências clássicas e modernas, 

abordaremos a discussão sobre o fenômeno no âmbito das ciências, a fim de esclarecer a 

importância dessas análises para a formulação de uma fenomenologia da percepção que 

privilegia o corpo e a subjetividade. 

 No primeiro tópico, tentaremos esclarecer a ideia de comportamento e mostrar por que 

ela é importante para a filosofia merleau-pontiana. No segundo tópico, iremos propor a 

compreensão de como a ideia de comportamento, nesta filosofia, se relaciona aos conceitos de 

experiência e percepção. E, por fim, no terceiro tópico, tentaremos analisar em que medida 

essas ideias anteriores se ligam à noção de corpo. O interesse central deste capítulo é o de 

esclarecer a relação do pensamento de Merleau-Ponty com as ciências e suas inquietações em 

torno da psicologia e da fisiologia. Não detemo-nos aqui a uma reflexão epistemológica, por 

mais que as preocupações de Merleau-Ponty se aproximem desta, mas, antes, a uma reflexão 

das fundamentações de suas teses fenomenológicas. Em suma, analisaremos temas que 

motivaram o estudo do corpo, do conhecimento e da percepção, e são recorrentes na obra do 

filósofo. 
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2 O comportamento 

 

 

 Em A estrutura do comportamento de 1942, nos deparamos com uma linha de análise 

que Merleau-Ponty percorrerá até a Fenomenologia da percepção de 1945. As obras 

dialogam, imbricam-se sobre o propósito que, a nosso ver, se articula da seguinte maneira: 

primeiro pensar a estrutura vital da relação homem e natureza e, depois, pela tentativa 

rigorosa de construir uma fenomenologia que investigue com profundidade a consciência 

perceptiva e a relação entre corpo-alma.  

 A estrutura vital, abordada na Estrutura do comportamento, é discutida tanto pela 

ideia de vida, como pelo sentido do ser vivo. Isto significa que Merleau-Ponty une dois 

sentidos de pensar a vida, um que se encontra logo de início nesta obra e outro que conduzirá 

à Fenomenologia da percepção, a saber, o sentido da vida irrefletida da consciência e o 

sentido da vida como um movimento da existência. Um se comunica com o outro, o primeiro 

nos remete ao mundo pré-reflexivo e o segundo ao nascimento da percepção. Nesse sentido, 

as obras se complementam e estão estritamente relacionadas. 

 O movimento da vida, presente na obra de 1942, da qual nos ocuparemos a partir de 

agora, se apresenta  como um fenômeno que se desdobra para além do plano físico-químico. 

A vida se desdobra no mundo por um organismo que é uma manifestação daquilo que é vivo, 

o organismo é uma estrutura que se constrói interiormente e exteriormente. 

 Pensar essa estrutura como uma totalidade é romper, mais uma vez, com as dicotomias 

e dualidades. As noções de exterioridade e interioridade, presentes na ideia de estrutura de 

Merleau-Ponty, exprimem uma vitalidade que está acima da ordem física ou humana. 

 A partir da problemática relação entre consciência e natureza posta em A estrutura do 

comportamento, dirigimos-nos à noção de comportamento. A ciência clássica, entendendo a 

natureza como “uma multiplicidade de acontecimentos exteriores uns aos outros e ligados por 

relações de causalidade”123, é retomada e analisada por Merleau-Ponty que proporá a 

compreensão de uma ligação consciência-natureza estendendo-a às relações da vida 

psicológica, orgânica e social. O comportamento será compreendido a partir dessas instâncias 

da vida humana. 

 O mundo, segundo Merleau-Ponty, sustenta relações objetivas por meio da 

 
123 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006,  p. 1. 
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consciência. Sabemos que a fenomenologia problematiza esse conjunto de relações objetivas 

que é o mundo e também que ela se fundamenta nas relações homem-natureza e corpo-

consciência. Para a fenomenologia merleau-pontiana, as relações do homem com o mundo 

não são meramente objetivas, elas perpassam uma interioridade. Nesse sentido, o 

comportamento é problematizado em torno do dualismo interioridade-exterioridade junto à 

preocupação de abarcar a totalidade dos fenômenos corpóreos e da consciência com vistas à 

ideia de unidade.   

 O comportamento, explicado por diversas teorias da psicologia clássica e até mesmo 

pela psicanálise de Freud, passou por muitas análises em meio às distinções clássicas entre 

“psíquico” e “fisiológico”. Indo de encontro com as considerações do comportamento como 

elemento apenas físico ou contido no sistema nervoso do homem, Merleau-Ponty retoma 

algumas interpretações para resgatar o sentido de comportamento. O que é o comportamento? 

A questão supõe uma explicação muito concreta do ponto de vista da ciência, entretanto, em A 

estrutura do comportamento, a noção se desdobra pelo entrelaçamento homem e natureza e 

pela ideia de consciência como estrutura. A análise do comportamento surgiu em oposição 

aos dados da experiência originária da consciência. Para Merleau-Ponty, é preciso recorrer às 

primeiras impressões, pois o comportamento não se desenvolve sem uma ligação ou intenção 

vinda do interior: 

 
Se estou numa sala escura e um foco luminoso aparece na parede e começa a 
deslocar-se, direi que ele “atraiu” minha atenção, que voltei meu olhos “para” ele, 
que em todos seus movimentos ele “arrasta” meu olhar. Apreendido do interior, meu 
comportamento aparece como orientado, dotado de uma intenção e de um sentido. A 
ciência parece exigir que rejeitemos esses caracteres como aparências sob as quais 
devemos descobrir uma realidade de um outro gênero.124 

 

 

 O comportamento refere-se, nas palavras de Merleau-Ponty, a uma intenção sobre 

alguma coisa. O olhar, descrito nesse trecho, dirige sua atenção na medida em que percorre as 

mudanças do foco luminoso. O comportamento se desenvolve então, de acordo com o 

movimento da luz, ele envolve a atenção do corpo sobre a coisa e isto não pode ser ignorado. 

 A interpretação da ciência parece não se valer das mesmas fontes, as mais variadas 

análises sobre o comportamento, teorias da psicologia de cunho objetivista, sequer 

consideram essa intenção mencionada no trecho acima. Ademais, a impressão primeira seria, 

por esse viés, apenas uma aparência e o fenômeno percebido estaria apenas no sujeito e não 
 
124 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 5. 
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na coisa. Nesse sentido, Merleau-Ponty rompe com uma cadeia de teorias da psicologia e da 

fisiologia clássicas, passando a considerar o organismo como um todo.  

 O comportamento abre portas em sua filosofia para a reflexão sobre o corpo humano, 

surge daí uma “filosofia da psicologia”. O corpo cria sentidos sobre o mundo e significações 

que se revelam a partir do comportamento, ele assume a sua existência a partir das suas 

atividades e por meio delas se desdobra na experiência. O corpo do qual falamos aqui é o 

corpo-próprio (Leib), o qual Merleau-Ponty retoma como corpo vivente, muito distinto 

daquela concepção de corpo como matéria (Körper), que foi analisada e conservada pelas 

ciências clássicas. 

 Esse corpo humano, na concepção merleau-pontiana, é repleto de estímulos, é afetado 

pelas coisas e por uma objetividade do mundo, ele é primordial na fundação da experiência. E 

a reação dele aos estímulos por si só não traduzem a dimensão do comportamento. Desse 

modo, a noção de comportamento na fenomenologia de Merleau-Ponty retorna ao problema 

da relação homem-mundo, mas agora, de modo mais específico, ao problema de como o 

corpo se comporta nessa relação constante com o mundo. 

 Ao pensar o organismo como um todo, Merleau-Ponty realiza uma análise de certos 

conjuntos de estímulos, a fim de fundamentar o fluxo de atividades que ocorrem no corpo na 

produção da experiência. Corpo e mundo participam ativamente dos estímulos, o primeiro se 

deixa afetar por eles e o segundo cria esses estímulos, não existindo assim uma causa comum 

entre eles. 

 Merleau-Ponty ao pensar o organismo como estrutura vê, a partir disso, uma 

totalidade, uma unidade vital, isto é, o organismo responde aos estímulos na medida em que 

se projeta no meio como estrutura ou totalidade. Nas palavras de Reinaldo Furlan, “a estrutura 

não se reduz à soma das partes, mas o significado de cada parte depende da estrutura de que 

participa”.125 Nesse sentido, não existem ordens diferentes de fenômenos, a ordem humana 

não se reduz à ordem física (da fisiologia). Merleau-Ponty pensa o comportamento como 

totalidade ou unidade vital, ou seja, considera a consciência ou percepção humana imbricada à 

ordem física e vital. 

 Elogiando o trabalho de Watson, sobre o projeto inicial de uma teoria do 

comportamento, antes de se tornar uma psicologia concreta, Merleau-Ponty reitera que sua 

reflexão sobre o comportamento propõe pensá-lo pela relação entre o indivíduo e o meio, ao 

 
125 Furlan, R. A noção de “comportamento” na filosofia de Merleau-Ponty, 2000, p. 2. 
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contrário do behaviorismo, que acabou se limitando ao estudo do sistema nervoso. A 

interação entre indivíduo e meio é proposta, logo de início, em A estrutura do 

comportamento. É possível pensar o comportamento sem que se recorra à fisiologia clássica, 

para a fenomenologia merleau-pontiana, a própria fisiologia, antes de estabelecer as relações 

de causalidade,  sustenta-se na ligação do ser vivo com aquilo que ele projeta no meio, em 

torno de si e pelas ações. Nesse sentido, a noção de comportamento  surge dessa ligação com 

o meio, ela está, para Merleau-Ponty, em um fluxo que ultrapassa as causalidades e que nos 

faz retomar as diversas ordens da vida. 

 Por meio de uma imbricação de ordens, em A estrutura do comportamento, Merleau-

Ponty apresenta a passagem da ordem vital para a ordem humana. Ultrapassando as noções de 

estruturas assumidas até então, o filósofo compreenderá que existe uma possibilidade de 

ruptura, uma nova ordem dos fenômenos. Para Merleau-Ponty, o homem projeta uma nova 

ordem de fenômenos, desde a sua diferença entre o animal até a projeção de sentidos que 

constituem o seu próprio meio, a partir do qual faz emergir comportamentos. 

 A concepção de comportamento reflexo, apresentada nos primeiros capítulos de A 

estrutura do comportamento é criticada por Merleau-Ponty por compreender o 

comportamento do homem através de relações lineares e pontuais. Ao apontar erros na 

clássica teoria do reflexo de Pavlov, Merleau-Ponty admite que a fisiologia moderna a teria 

alcançado ou superado. A ciência mecanicista, para ele, falha em muitas definições, “a 

clivagem entre o subjetivo e o objetivo teria sido malfeita, a oposição entre um universo da 

ciência, inteiramente fora de si, e um universo da consciência, definido pela presença total de 

si para si, seria insustentável?”126 

 A reflexologia pavloviana supõe as relações do homem com o mundo por meio de 

causalidades, o homem é designado como um conjunto de relações causais, é uma maneira 

ingênua de pensar o homem, segundo Merleau-Ponty. Essa concepção do comportamento 

ignora a real ligação entre subjetivo e objetivo, pois é pensada a partir de determinações: 

 
Se tenho fome e, absorvido pelo meu trabalho, estendo a mão para uma fruta 
colocada por acaso perto de mim e levo à boca, a fruta não age como objeto 
investido de um certo valor; o que aciona minha reação motora é um conjunto de 
cores e de luzes, um estímulo físico e químico. Se, por estar inatento, eu puser a mão 
ao lado do “objetivo”, uma segunda tentativa de preensão não deve ser vinculada a 
alguma intenção permanente, mas explicada simplesmente pela permanência das 
causas que tinham provocado a primeira. Se o comportamento parece intencional, é 

 
126 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 9. 
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por ser regrado por certos trajetos nervosos preestabelecidos de tal modo que de fato 
obtenho satisfação. A atividade “normal” de um organismo nada mais é do que o 
funcionamento deste sistema montado pela natureza.127 

 
 

 A teoria dos reflexos se contenta em pensar o comportamento por uma representação 

objetiva, por partes e processos exteriores. O comportamento, na visão de Merleau-Ponty, não 

encontra uma compreensão razoável se pensado a partir de uma ordem em que a resposta se 

adapta ao estímulo ou se pensado por uma conexão de partes, desde o lugar em que o estímulo 

é provocado até a reação. 

 Realizando uma descrição do organismo humano, Merleau-Ponty atribui a ideia de 

comportamento ao meio como uma totalidade integrada. O estímulo, o que afeta o organismo 

e se desdobra a um determinado comportamento, não age objetivamente. Segundo o filósofo, 

“devemos distinguir a presença “em si” do estímulo e sua presença “para o organismo” que 

reage”128.  

 Em contrapartida ao realismo científico, Merleau-Ponty irá descrever a situação do 

sujeito diante da consciência ingênua desprezada pelos cientistas. A teoria clássica do reflexo 

assume, segundo Merleau-Ponty, que, “no estudo científico do comportamento, devemos 

rejeitar como subjetivas todas as noções de intenção ou de utilidade ou de valor, porque não 

têm fundamento nas coisas e não são determinações intrínsecas delas”129. A reflexologia é 

uma concepção ou representação científica do organismo que fragmenta a multiplicidade de 

reações e estímulos em processos. Nesse sentido, Merleau-Ponty passa a analisar diversos 

experimentos, para ele a situação na qual o sujeito se insere é fundamental no estudo do 

comportamento. 

 Há um caráter determinista nesta teoria da reflexogia, visto que ela atribui ao estímulo 

uma causa pela qual o organismo se rende, sem que haja a possibilidade de vislumbrar nele 

um determinado sentido. Retomemos o exemplo de Weiszäcker, do gato descerebrado de 

Sherrington e Miller: “Um gato descerebrado vomita a água assim que ela é introduzida na 

faringe; mas a água adicionada de algumas gotas de álcool provoca um dobramento e 

movimentos na língua”.130  

 Segundo Merleau-Ponty, não podemos afirmar que essa resposta ocorre devido o 

determinado estímulo pela composição (água e álcool), mas devemos compreender pela 
 
127 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 9. 
128 Id,  p. 162. 
129 Id,  p. 8. 
130 Id,  p. 11. 
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disposição do organismo ao receber o estímulo e pela transformação que acontece na resposta, 

por meio da configuração dos estímulos que não se reduz a seus elementos fundamentais. 

 Um estudo qualitativo do comportamento é constituído por sentido e intenção. A 

fenomenologia merleau-pontiana vai às ciências acreditando na existência de uma ontologia 

da experiência, visto que a experiência é o ponto de partida de todas as especulações do 

pensamento científico. O maior intento de reservar à sua filosofia o estudo dessas concepções 

objetivistas sobre o meio, como a psicologia clássica, está em tornar visível que a realidade é 

imbuída de um sentido interno. 

 Contrariando a teoria behaviorista, o pensamento de Goldstein, muito importante para 

a obra de Merleau-Ponty e não apenas na obra A estrutura do comportamento, vai ao encontro 

de sua filosofia por compreender que o homem não pode ser decomposto em partes e 

funcionalidades independentes entre si. Levando em consideração a ideia de totalidade, os 

estudos de Goldstein para o desenvolvimento da Gestalt postulam que devemos considerar a 

conduta a partir da contextualização com o seu meio.  

 Apoiando-se na teoria Gestalt, Merleau-Ponty realiza uma interpretação do 

comportamento que rompe com a concepção de finalidade de situação-estímulo-reação. O 

comportamento, analisado por um viés de totalidade, é encarado por intermédios entre 

situações, estímulos e respostas. O organismo reage ou projeta um sentido, ou um valor, a 

uma forma conduzida pela percepção ou pelo comportamento. Como diz Merleau-Ponty, o 

organismo é uma “ideia” ou uma unidade de significação vital percebida.131 

 Na tentativa de compreender as relações entre consciência e natureza, Merleau-Ponty 

apresenta-se como crítico da reflexologia de Pavlov, de aspectos do behaviorismo de Watson, 

da psicanálise de Freud e de tantas outras teorias. Não nos cabe aqui a tarefa de examinar cada 

uma dessas críticas, mas pensar a tentativa merleau-pontiana de desconstruir a ideia de que o 

comportamento é estabelecido por regras, de que há determinadas funções cerebrais e que as 

reações aos estímulos seguem uma ordem pré-estabelecida, de que ele é uma ideia ou uma 

coisa. 

 Para percorrer uma interpretação que sustente a totalidade dos fenômenos, Merleau-

Ponty se apoiará em outros pilares, como afirma José de Carvalho Sombra: 
 

o comportamento torna-se via de acesso para a compreensão da vida corporal do ser 
vivo, por meio da teoria da forma e da noção de estrutura. A vantagem filosófica da 

 
131 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 164. 
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teoria da forma está em substituir a análise clássica do comportamento, feita pela 
psicologia experimental (acarretando sua decomposição ou atomização do mesmo), 
com prejuízo da perda da sua integração e unidade interna, pela análise do 
comportamento por níveis. Porque não é redutível à suas partes ou elementos, não é 
puro em si, mas é vida corporal e relação vivida de forma dialética com o meio 
exterior.132 

 

 O comportamento pensado como forma é a reunião de uma estrutura própria e de uma 

reação ou conduta. O comportamento, para Merleau-Ponty, não depende de estímulos, mas do 

“sentido da situação” que, segundo o autor, supõe uma visão não do “em si”, mas da ordem 

do “para si”. A estrutura do comportamento se dispõe a refletir acerca da experiência 

perceptiva,  nela o comportamento não se prende às coisas e nem à consciência, ele não se 

reduz a nada. O comportamento é, segundo Merleau-Ponty, “feito de relações, ou seja, ele é 

pensado e não em si, como qualquer outro objeto, o comportamento não é uma coisa, mas 

também não é uma ideia, não é o invólucro de uma pura consciência e, como testemunha de 

um comportamento, não sou uma pura consciência”.133  

 O comportamento é, para Merleau-Ponty, forma e deve ser pensado pela conexão entre 

a ordem vital e a ordem humana, para isto, ele recorre a diversos experimentos e casos. A 

interpretação merleau-pontiana do comportamento ultrapassa essas ordens e incorpora a 

vitalidade. A descrição do comportamento como forma pode ser encarada como um 

rompimento com uma dimensão simbólica (vivência espaço-temporal) que vemos na filosofia 

de Kant, por exemplo.  

 Recorrendo ao experimento de Köehler sobre os primatas, Merleau-Ponty investiga a 

relação dos animais com os objetos e como interagem com eles. Merleau-Ponty se dá conta de 

que os animais possuem uma relação funcional com os objetos, eles não podem mudar o seu 

ponto de vista sobre os objetos. Os experimentos de Köehler, retomados por Merleau-Ponty, 

consistem em observar os animais se utilizando de determinados objetos para alcançar certas 

finalidades. Por exemplo, um chipanzé nem sempre se utiliza de uma caixa como objeto para 

se sentar ou como apoio para alcançar um alimento, a simples presença do objeto não 

desencadeia no animal uma ação para uma determinada finalidade. Isso rompe com a ideia de 

que o comportamento animal está necessariamente ligado à ordem física. Mesmo que o 

chipanzé se utilize do objeto para desempenhar tais ações, isto não significa que o objeto 

tenha gerado uma finalidade. Podemos dizer que os estímulos contém valor expressivo e que, 
 
132 Sombra, José de Carvalho.  A subjetividade corpórea – a naturalização da subjetividade na filosofia de 

Merleau-Ponty, 2006, pg. 89.  
133 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 199. 
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no comportamento animal, há não só uma causalidade, mas também uma circularidade. 

 
O mundo, enquanto comporta seres vivos, deixa de ser uma matéria cheia de partes 
justapostas e ganha uma concavidade no lugar em que os comportamentos 
aparecem. 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 nosso 
pensamento, já que restaria saber em que, em qual fenômeno se apoia essa 
Einfühlung, que signo nos convida ao antropomorfismo. De nada serviria, ainda, 
dizer que o comportamento “é consciente” e que nos revela, como seu avesso, um 
ser para si escondido atrás do corpo visível. Os gestos do comportamento, as 
intenções que este traça no espaço ao redor do animal não visam ao mundo 
verdadeiro ou ao ser puro, mas ao ser-para-o-animal, ou seja, um certo meio 
característico da espécie; 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”.134 

 
 

 O chipanzé, nesse sentido, possui uma maneira própria de “existir”, pode remontar a 

sua postura animal, pode reunir as caixas ou levantá-las. Para Merleau-Ponty, quanto mais o 

objeto se encontra distante de alguma finalidade, menos possibilidade de uso ele terá. A 

distância espaço-temporal para o objeto como meio e fim pode ser mantida para o animal, 

pois ele não pode fabricá-lo e nem mesmo pode ir à sua procura. O homem, no entanto, pode 

agir, o homem dispõe do espaço e do tempo, o sentido do vivido então, é outro. O 

comportamento ganha, na visão de Merleau-Ponty, uma outra dimensão, ele se desdobra na 

experiência como uma “projeção fora do organismo de uma possibilidade que lhe é 

interior”.135. O comportamento não ocorre em tempo e espaço objetivos, como uma “série de 

acontecimentos físicos”, por isso ele adquire um valor próprio, um momento ou um 

“agora”.136 

 A fisiologia clássica, a seu modo quantitativo, encara o comportamento como 

direcionado por ações do sistema nervoso, especificando cada área que corresponde a uma 

determinada conduta. Não obstante, a Gestalt que possibilitou a Merleau-Ponty o estudo das 

psicopatologias, também se enquadrará como uma teoria objetivista por desconsiderar a 

especificidade da consciência, e será deslocada também para a Fenomenologia da percepção, 

onde Merleau-Ponty tentará ultrapassá-la. 

 O fenômeno do comportamento está para Merleau-Ponty, nessa dimensão espaço-

temporal e simbólica, no estreitamento com as coisas e no sentido que as coisas incorporam, 

 
134 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 197. 
135 Id,  p. 197. 
136 Id,  p. 196. 
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na experiência do mundo vivido.  A noção de comportamento surge assim, para compreender 

não só as ordens da vida ou as formas que existem no “mundo físico” e no corpo, mas, 

sobretudo, para compreender o conjunto ou a unidade. A seguir, dedicaremo-nos a analisar de 

que modo Merleau-Ponty vislumbra a totalidade realizando o enlace entre comportamento, 

percepção e experiência. 

 

 

3 Experiência e percepção 

 

 

 Vimos, anteriormente, que a noção de comportamento aparece na filosofia de 

Merleau-Ponty a partir das teorias clássicas da fisiologia e da psicologia. É importante 

ressaltar que a investigação do comportamento parte da ideia de estrutura e se direciona para 

um desdobramento no campo do vivido. Daí surgem a percepção e a experiência impregnadas 

nesse deslocar-se do homem para as coisas e não só ser afetado por elas. Para Merleau-Ponty: 

 
a experiência num organismo não é o registro e a fixação de certos movimentos 
realmente acabados: ela constrói aptidões, ou seja, o poder geral de responder a 
situações de um certo tipo por reações variadas que têm apenas o sentido em 
comum. As reações não são pois uma série de acontecimentos, mas trazem em si 
mesmas uma “inteligibilidade imanente”. Além disso, situação e reação associam-se 
internamente em razão de sua participação comum numa estrutura em que se 
exprime o modo de atividade peculiar do organismo. Assim, não podemos alinhá-los 
como a causa e o efeito: são dois momentos de um processo circular.137 

 
 
 

 Nesta passagem, Merleau-Ponty inicia sua fundamentação sobre a percepção que se 

realiza no ato da experiência, tornando claro assim, o comportamento como atividade do 

organismo. Existem dois lados, o organismo como receptor, que recebe o estímulo, e o 

organismo como aquele que responde a esses estímulos. Dado isto, podemos pensar que uma 

determinada situação revela um interior que não pode ser dado senão pelo exterior. Nesse 

sentido, o comportamento efetivo não está num sistema fisiológico, visto que o organismo 

projeta suas reações para fora de si, para além desse sistema físico-químico. Suas reações 

estão no campo da percepção, elas adentram o campo da experiência para torná-la um plano 

único. 

 
137 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 203. 
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 A percepção não se detém ao físico, “o mundo em seus setores que realizam uma 

estrutura, é comparável a uma sinfonia, e o conhecimento do mundo é assim acessível por 

duas vias”.138 Em A estrutura do comportamento, análises desenvolvidas por Merleau-Ponty 

se situam em meio a psicologia e a fenomenologia, compreendendo que a vida possui campos 

que se organizam segundo a estrutura que se compõem pela ordem física, pela ordem vital e 

pela ordem humana. A ordem física se constitui por relações físico-químicas do organismo, a 

ordem vital se caracteriza pela manutenção da vida e a ordem humana diz respeito às relações 

intersubjetivas. 

 Em meio a essas ordens, a consciência surge gradualmente, todas elas se concretizam 

na experiência e imbricam-se no ato da percepção. A consciência deixa de ser o lugar de si 

mesma e é exteriorizada nesse entrelaçamento, podemos dizer que a consciência não é só o 

lugar do pensamento. Merleau-Ponty reconhece que o comportamento possui uma relação de 

dependência com o “significado vital das situações”.139 

 Merleau-Ponty define também que as relações entre o indivíduo físico ou orgânico e 

aquilo que o cerca são relações dialéticas e não mecânicas. Segundo o filósofo, uma ação 

mecânica é aquela em que a causa e o efeito “são decomponíveis em elementos reais que se 

correspondem um a um”, nas ações elementares, “a dependência é de mão única, a causa é 

condição necessária e suficiente do efeito considerado na sua existência e na sua natureza”140. 

Neste aspecto, os estímulos físicos que agem no organismo suscitam uma resposta e esta varia 

qualitativamente enquanto o organismo quantitativamente, a reação aparece assim, mais 

dependente das propriedades dos estímulos do que do seu significado vital. 

 Acerca disso, Merleau-Ponty dirá que “não podemos designar um momento em que o 

mundo age sobre o organismo, já que o efeito mesmo dessa “ação” exprime a lei interior do 

organismo”.141 Nesse sentido, o comportamento sempre possui um sentido e depende da sua 

relação vital com o significado da situação. Merleau-Ponty então, passa a considerar 

necessário que pensemos a estrutura, a forma do comportamento.  

 Na filosofia merleau-pontiana, a ideia de natureza não é pensada como processos a 

serem conhecidos isoladamente, mas a partir de um envolvimento recíproco com o 

organismo. Existe aí uma configuração entre o interior e o exterior, o organismo e a natureza. 

 
138 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 206. 
139 Id, p. 206. 
140 Id, p. 240. 
141 Id, p. 251. 
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É desse interior que Merleau-Ponty salta para o campo perceptivo, no qual as ordens se 

enlaçam formando uma unidade ou totalidade. Deste modo, a relação entre o indivíduo e o 

meio se baseiam na ação dos estímulos sobre o organismo, gerando assim, não respostas 

locais, mas globais de acordo com o sentido que o organismo confere à excitação.  

 
Todo organismo”, dizia Uexkull, “é uma melodia que canta a si mesma”. Isso não 
quer dizer que ele conheça essa melodia e se esforce para realizá-la; significa apenas 
que é um conjunto significativo para uma consciência que o conhece, não uma coisa 
que repousa em si.142 

  
 

 O problema da consciência perceptiva é aí anunciado. A coisa que não repousa em si é 

a exterioridade mútua entre o organismo e aquilo que o rodeia. O organismo e a natureza 

aparecem agora por uma relação entre corpo, consciência e vida. “Na realidade, portanto, já 

introduzimos a consciência e o que chamávamos de vida já era a consciência da vida”.143 Ao 

ressaltar essas três noções: corpo, consciência e vida, percebemos que Merleau-Ponty está 

prestes a alcançar a  problemática relação corpo e alma. Podemos concluir, por ora, que a 

filosofia merleau-pontiana não exclui a consciência da percepção. Muito pelo contrário, a 

relação entre percepção e consciência, expressa no capítulo “A ordem física, a ordem vital, a 

ordem humana” de A estrutura do comportamento, é abordada como um fenômeno da vida. 

Citando Hippolyte, Merleau-Ponty afirma: 

 
O espírito da natureza é um espírito oculto. Não se manifesta sob a forma própria de 
espírito; é espírito somente para o espírito que o conhece: é espírito em si mesmo, 
mas não para si mesmo.” …O conceito nada mais é do que o interior da natureza... 
Se a vida é o aparecimento de um “interior” no “exterior”, a consciência é apenas a 
projeção no mundo de um novo “meio”, irredutível aos precedentes, é verdade, e a 
humanidade apenas uma nova espécie animal.144 

  
 

 A interpretação merleau-pontiana expressa acerca do espírito da natureza um “espírito 

oculto” que só se revela para o “espírito que o conhece”. A partir disso, veremos como o 

interior da natureza se desdobra no exterior, ou seja, como a consciência que é, como diz 

Husserl, sempre a consciência de alguma coisa, se projeta no mundo constantemente sem se 

prender às coisas.  

 A percepção, deste modo, está inserida numa “dialética de ações e reações”, isto é, o 
 
142 Buytendijk apud  Merleau-Ponty, 2006, p. 248. 
143 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 252. 
144 Id,  p. 251. 
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homem, para além de seu organismo físico, “forja um meio estável”.145 Merleau-Ponty ainda 

dirá que, no meio perceptivo, o indivíduo cria uma terceira dialética. À luz da filosofia de 

Hegel, Merleau-Ponty  elucida essa terceira dialética a partir da ideia de trabalho: 

 
o trabalho humano inaugura uma terceira dialética, já que projeta entre o homem e 
os estímulos físico-químicos “objetos de uso” (Gebrauchsobjekte) – as roupas, a 
mesa, o jardim -, “objetos culturais” – o livro, o instrumento de música, a linguagem 
– que constituem o meio próprio do homem e fazem emergir novos ciclos de 
comportamento.146 

 

 A vitalidade humana se constitui nesses “novos ciclos”, a percepção expande o campo 

psicologia-filosofia, pois se desencadeia numa teia de relações humanas. A percepção e a 

experiência são um todo para a consciência, a consciência está ligada à ação e o mundo se 

apresenta a partir dessas ligações vitais. Merleau-Ponty escolhe o termo trabalho para 

designar, a partir da filosofia hegeliana, “o conjunto das atividades através das quais o homem 

transforma a natureza física e viva”147. A dialética, desse modo, concebe a tríplice ordem, pois 

reúne a ordem física e vital e nos convida à ordem humana, a partir da qual desdobram-se 

ciclos de comportamentos. 

 A consciência perceptiva é melhor desenvolvida no quarto capítulo de A estrutura do 

comportamento, aliada às relações entre o corpo e a alma. Neste último momento da obra, 

Merleau-Ponty critica as teorias empirista e intelectualista, pois nelas há uma certa mutilação 

da experiência perceptiva. Elas compreendem que a consciência da percepção é falha quando 

é mediada pelos sentidos ou que o corpo não pode ser uma possibilidade de adquirir 

conhecimento, porque a consciência já contém a ideia do percebido no intelecto antes da 

experiência. No entanto, a experiência perceptiva no âmbito da fenomenologia de Merleau-

Ponty é concebida a partir da mediação corpórea. 

 As considerações científicas foram suficientes para que Merleau-Ponty diagnosticasse 

um problema entre as representações do corpo e a realidade. Para ele, não existem limites 

entre a consciência e a realidade, o mundo percebido, sobre o qual desenvolverá uma 

Fenomenologia da percepção, é a reunião dessas instâncias. O mundo percebido é o mundo 

da totalidade dos fenômenos ou da unidade da consciência. “O percebido é alcançado de uma 

maneira indivisível, e dotado de um interior que nunca termina de ser explorado”148.  

 
145 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 252. 
146 Id, p. 252. 
147 Id, p. 253. 
148 Soares, E. A crítica de Merleau-Ponty à psicofisiologia clássica, 2003, p. 9. 
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 Em torno disso, Merleau-Ponty elogia os psicólogos contemporâneos pela reflexão 

sobre um equilíbrio da vida psicológica que inclui o sentimento do indivíduo com a “realidade 

presente” ou o real. Para Merleau-Ponty, a consciência não se esgota em seus atos 

perceptivos, por isso, ela não pode ser pensada a partir de uma posse dos objetos. Para ele, a 

filosofia e a psicologia se inclinam para a noção de “consciência atual”, a pensar “existências 

individuais”, em nós ou fora de nós, a fim de compreender aquilo que há na percepção. 

 
Mas a filosofia não dispõe de uma ideia da consciência e de uma ideia da ação que 
tornariam possível entre elas uma comunicação interior. Que a consciência seja uma 
duração contínua ou um centro de juízos, nos dois casos essa atividade pura é sem 
estrutura, sem natureza. Correlativamente, a percepção e a ação tomadas naquilo que 
têm de específico, ou seja, como o conhecimento e a modificação de uma realidade, 
deveriam ser expulsas da consciência. Admitimos que é sua função própria 
“enraizar” a consciência no ser. Mas ao mesmo tempo recuamos ao juízo de 
existência a determinação de seu conteúdo.149 

 
 
 A comunicação interior que Merleau-Ponty aponta é possivelmente um horizonte para 

pensarmos uma consciência imbricada ao mundo. Isto significa, que a ideia de consciência 

não pode ser pensada como apreensão ou posse de objetos, nem definida como uma série 

entre aquilo que existe e o que a define. A ação, discutida por Merleau-Ponty, refere-se ao 

sentido de ação vital. É preciso compreender como se dá essa ativa passagem da percepção à 

ação da consciência. Vimos que a ação não se desvincula da consciência perceptiva, 

justamente por empenhar uma relação entre as ordens.  Merleau-Ponty compreende que: 
 

a psicologia da percepção não se tenha modificado profundamente em Bergson pelo 
fato de  ele tê-la aproximado da ação. Como a ação permanece entendida no sentido 
estreito de uma ação vital, e como a ação vital tende a nos adaptar “ao sólido não 
organizado”, o problema continua sendo o de saber como se constituem para nós os 
objetos da natureza, e nunca se pergunta se é exatamente a objetos desse gênero que 
a ação e a percepção humanas se dirigem em primeiro lugar.150 

 
 

 A fenomenologia merleau-pontiana se empenha em demonstrar como a percepção 

humana se constitui no campo sensorial. A percepção se dirige aos objetos por meio da 

experiência sensível corpórea, desse modo, a ação vital vislumbra os objetos como um todo 

indivisível. A percepção se realiza no campo sensorial possível, por nossas “necessidades, 

“tendências”, por nossa “atenção orientada”, nele os objetos se apresentam à nossa 

 
149 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 140. 
150 Id, p. 256. 
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“percepção efetiva”.151 

 A percepção, ainda segundo Merleau-Ponty, “é um momento da dialética viva de um 

sujeito concreto, participa de sua estrutura total e, correlativamente, tem como objeto 

primitivo não o “sólido não organizado” mas as ações de outros sujeitos humanos”.152 A partir 

daí, somos levados a pensar que a percepção participa das intenções humanas e não somente 

se relaciona aos objetos da natureza. Para Merleau-Ponty, a dialética viva está nas relações 

que a percepção estabelece entre a consciência e o mundo. As intenções humanas visam mais 

o verdadeiro do que as intenções sobre os objetos, pois as intenções sobre os objetos se 

limitam às suas qualidades puras (calor, frio, branco, preto) e as encaram como realidades 

provadas. Como elucida Merleau-Ponty, “A representação dos objetos de natureza e de suas 

qualidades e a consciência da verdade pertencem a uma dialética superior e teremos que fazê-

las aparecer na vida primitiva da consciência”.153 

 Merleau-Ponty enseja uma dialética superior que dê conta dos fenômenos como 

objetos da natureza e da consciência, que ele denomina “consciência da verdade”, remetendo 

a um significado humano. Para o filósofo, a percepção no âmbito da fenomenologia supera a 

realidade pressuposta por uma hierarquia:  

 
Mas nem o psíquico com relação ao vital nem o espiritual com relação ao psíquico 
podem ser tratados como substâncias ou mundos novos. A relação de cada ordem à 
ordem superior é a do parcial ao total. Um homem normal não é um corpo portador 
de certos instintos autônomos, anexado a uma “vida psicológica” definida por certos 
processos característicos – prazer e dor, emoção, associação de ideias – e encimado 
por um espírito que exporia seus atos próprios nessa infra-estrutura. O advento das 
ordens superiores, à medida que se realiza, suprime como autônomas as ordens 
inferiores e dá aos processos que as constituem um significado novo. Por isso, 
falamos de uma ordem psíquica ou espiritual.154 

 
 
 A passagem entre as ordens sugere uma noção de sujeito dividido em partes, 

distinguido entre a vida psíquica e a vida física, como se uma não estivesse inteiramente 

dependente da outra. As ordens inferiores se relacionam às ordens superiores por meio da 

experiência perceptiva e os fenômenos corporais atingem a consciência na medida em que 

ocorrem as sensações corpóreas. O corpo não pode ser considerado por partes, não existem 

mundos diferentes ou estruturas diferentes. O advento de uma ordem condiciona o advento de 

 
151 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 257. 
152 Id,  p. 258. 
153 Id,  p. 259. 
154 Id,  p. 280. 
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outra, formando assim, uma mesma ordem. 

 A experiência perceptiva sugere que pensemos o corpo e a consciência numa mesma 

medida. Vimos que a experiência não é redutível aos fenômenos do corpo, providos de uma 

ordem física, nem de uma ordem da consciência, imbuída de caráter impulsivo da natureza. A 

ordem humana, ensejada pela filosofia merleau-pontiana, abrange essas ordens e formula-se 

como aquela na qual todas realizam-se formando uma unidade.  

 A experiência e a percepção, desse modo, não se dão apenas pelo desdobramento do 

corpo perante as coisas e nem mesmo pelos fenômenos da natureza ou pelo meio que o afeta. 

A ordem humana elucida a passagem da ordem física à ordem vital, compreendendo assim, 

que a ação humana não se reduz às sensações ou ao condicionamento do homem, 

necessidades ou operações da vida. A ordem humana concretiza o corpo, a consciência, a ação 

e a vida.  

 Não há, na filosofia merleau-pontiana, um psiquismo nem um fisiologismo, mas há 

uma interação da consciência com um estado de coisas, um enlace entre o interior e o exterior. 

Merleau-Ponty investigou a especificidade de cada ordem, da ordem física gerou sua noção de 

comportamento, e da ordem vital, compreendeu uma consciência afetada pelo meio ou pela 

situação. A realização dessas duas instâncias da vida é analisada pela relação homem-

natureza, tendo como objetivo alcançar a fundação de uma ordem na outra.  

 Entre a percepção exterior e a percepção interior, Merleau-Ponty realiza um duplo 

movimento entre o físico e o psíquico, ele considera um erro compreendê-las como 

independentes uma da outra. O método objetivo, ora considera mais o exterior, ora aquilo que 

é adquirido pelo meio. Como por exemplo: um método que pode analisar uma certa estrutura 

das cores de um borboleta e comparar as reações que as cores causam em nós, “com a 

condição justamente de se ater apenas à identidade ou à diferença das respostas em presença 

desses estímulos dados, e de não projetar numa consciência da borboleta nossa experiência 

vivida das cores”155. Do mesmo modo, um método objetivo que se instaura no psíquico 

apreendido pelo meio, ou seja, uma concepção do vivido e não a experiência mesma, 

causando assim, uma introspecção. O método pode se tornar “um relatório em que a 

linguagem desempenha o papel de um adestramento geral, adquirido de uma vez por todas, e 

que não difere essencialmente dos adestramentos empregados pelo método objetivo”.156 

Merleau-Ponty elucida pela seguinte situação: 
 
155 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 284. 
156 Id, p. 285. 
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A criança que deve dizer quais cores lhe parecem semelhantes e o macaco que 
adestramos para colocar num pote todas as fichas da mesma cor estão na mesma 
situação. Nada muda quando o sujeito é encarregado de interpretar por si mesmo 
suas reações, o que é próprio da introspecção. Quando lhe perguntarem se pode ler 
as letras inscritas num quadro ou distinguir os detalhes de uma figura, ele não se 
fiará numa vaga “impressão de legibilidade”. Tentará ler ou descrever o que lhe está 
sendo apresentado.157 

 

 

 A relação entre interioridade e exterioridade, na perspectiva merleau-pontiana deve ser 

compreendida de outro modo. “A introspecção, logo que se traduz em linguagem, afirma uma 

coisa completamente diferente da existência de certas qualidades internas”158. A observação 

do exterior e a introspecção não podem ser tomadas como possibilidades de compreender a 

natureza, pois “o estado de consciência é a consciência de um estado. A consciência é sempre 

a consciência de alguma coisa”.159 Por esse viés, podemos compreender que o físico, o vital e 

o psíquico representam uma relação dialética do homem com o mundo formando uma 

unidade. 

 
A natureza física no homem não se subordina a um princípio vital, o organismo não 
conspira para realizar uma ideia, o psiquismo não é “no” corpo um princípio motor, 
mas o que chamamos de natureza já é consciência da natureza, o que chamamos de 
vida já é consciência da vida, o que chamamos de psiquismo ainda é um objeto 
diante da consciência.160 

 

 Para Merleau-Ponty, essas ordens são uma retomada e uma “nova estruturação” 

daquilo que precedem. Vimos o aspecto duplo que relaciona o homem à natureza, o superior e 

o inferior, o físico e a consciência e também que existe uma integração da consciência com a 

natureza. Pudemos compreender também uma dialética das ordens e uma tentativa de 

superação da mesma. Veremos, a seguir, como o corpo se constitui como elemento 

fundamental da concepção merleau-pontiana acerca da consciência perceptiva e da relação 

homem-mundo. 

 

 

4 O corpo 

 
 
157 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 285. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Id, p. 286. 
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 O corpo, conceito que será marcante ao longo de toda a obra de Merleau-Ponty, é 

central na obra A estrutura do comportamento. Explorado pelo viés das ciências, da 

psicologia e da fisiologia, o corpo apresenta-se como um problema na relação homem-mundo. 

No intento de conceber o corpo como partícipe efetivo no desenvolvimento da consciência 

perceptiva, Merleau-Ponty estabelece um diálogo com as ciências, tendo em vista um estudo 

da sua relação com a percepção. Podemos dizer que o corpo em sua obra ganha um novo 

estatuto: concebido como objeto pelo racionalismo, ele passa a ser encarado, por Merleau-

Ponty, como centro das relações de conhecimento. Imbuído de um caráter fenomenal, 

sensorial e atrelado à consciência, o corpo não é mais compreendido como partes extra 

partes, ele é dotado de capacidades extensivas sobre o mundo.  

 Em A estrutura do comportamento, o corpo é apresentado como aquele que nos revela 

aos objetos exteriores, situado no campo da percepção ele é o protagonista da experiência. No 

capítulo As relações da alma e do corpo e o problema da consciência perceptiva, Merleau-

Ponty retoma a consciência ingênua, alvo de críticas do pensamento racionalista, ela será 

primordial para a elaboração de sua obra posterior, a Fenomenologia da percepção. Neste 

tópico, veremos como a percepção está estritamente relacionada ao corpo na fenomenologia 

merleau-pontiana, privilegiando ainda A estrutura do comportamento. 

 Na interpretação de Merleau-Ponty, é necessário problematizarmos a ideia de 

percepção direta, pois ela é viável na concepção de uma ligação entre exterior e interior. Há 

uma diferença entre a percepção vivida e a percepção falada, uma é a consciência imediata da 

experiência e a outra é o relato da mesma. A partir disso, Merleau-Ponty confronta a ideia de 

consciência ingênua com um certo realismo atribuído à ela na história da filosofia: “Se nos 

reportarmos aos objetos tais como nos aparecem quando nele vivemos sem fala e sem 

reflexão, e se procurarmos descrever fielmente seu modo de existência, eles não evocarão 

nenhuma metáfora realista”.161 

 É preciso distinguir a consciência imediata do senso comum e da experiência falada. 

Para isto, Merleau-Ponty problematiza o caráter perceptivo da consciência imediata que é fio 

condutor para compreender  a experiência do corpo. Assim: 
 
 
Apesar de a consciência ingênua nunca confundir a coisa com a maneira que esta 
tem de aparecer para nós, e justamente porque ela não faz essa confusão, é a coisa 

 
161 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 287. 



77 

 

mesma que ela pensa alcançar, e não algum duplo interno, alguma reprodução 
subjetiva. Não imagina que o corpo ou que “representações” mentais produzam uma 
espécie de filtro entre ela e a realidade. O percebido é apreendido de uma maneira 
indivisível como “em si”, ou seja, como dotado de um interior que nunca terei 
acabado de explorar, e como “para mim”, quer dizer, como dado em pessoa através 
de seus aspectos momentâneos.162 

 

 A consciência da realidade se funda, deste modo, para além de manifestações sensíveis 

e não se institui como uma ordem de juízos na consciência. A experiência direta é vivida no 

plano da totalidade, ela é manifestada pela presença das coisas. As coisas aparecem à 

consciência ingênua como “seres perceptivos”. E a experiência perceptiva, mediada pelo 

corpo, não constitui uma barreira entre a consciência e a realidade. Segundo Merleau-Ponty, o 

percebido alcançado como um todo é dotado de um interior que não se esgota. 

 Em contrapartida ao realismo empírico, que se detém numa experiência exterior 

captada pelos “estados de consciência” e que ascendem a objetos sólidos do conhecimento, a 

mediação corporal é uma realidade carnal das coisas. A consciência ingênua merleau-pontiana 

é uma “transcendência aberta”163, dada a partir de uma mediação corporal que, por muitas 

vezes, nos escapa: 

 
quando assisto a acontecimentos que me interessam, mal tenho consciência das 
cesuras perpétuas que o batimento das pálpebras impõe ao espetáculo e elas não 
figuram na minha lembrança. Mas, finalmente, sei perfeitamente que sou senhor de 
interromper o espetáculo fechando os olhos, que vejo por intermédio dos olhos. Esse 
saber não me impede de crer que vejo as próprias coisas quando meu olhar pousa 
nelas. Isso porque o corpo e seus órgãos permanecem os pontos de apoio ou os 
veículos de minhas intenções e não são apreendidos como “realidades 
fisiológicas.164 

 

 O corpo revela, em seus movimentos, uma presença para as coisas exteriores, o corpo 

está “presente para a alma como as coisas exteriores”, a alma não é a causa dos movimentos 

corpóreos, a alma é “coextensiva à natureza”165. Segundo Merleau-Ponty, as nossas intenções 

são apresentadas pelos movimentos do corpo, elas são encarnadas e exprimem-se nele assim 

como as coisas que se mostram a nós. O sujeito, nesse sentido, não pode ser visto como um 

“microcosmo” ao qual são transmitidas mensagens do exterior. Pelo contrário, o olhar do 

sujeito estende-se sobre as próprias coisas. Segundo Merleau-Ponty: 
 

 
162 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006,  p.289. 
163 Id, p. 291. 
164 Ibid.  
165 Ibid.  
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agir sobre elas não é para ele sair de si, provocar num fragmento de extensão um 
deslocamento local, é fazer explodir no campo fenomênico uma intenção num ciclo 
de gestos significativos, ou soldar nas coisas em que vive as ações que estas 
solicitam por uma atração comparável à do primeiro motor imóvel.166 

 

 Concebemos o corpo como aquele que nos apresenta ao mundo, porque o conhecemos 

através do corpo. A filosofia merleau-pontiana envereda para a reflexão sobre o corpo como 

principal motivador do espetáculo homem-mundo. Para compreender o poder do corpo entre 

nós e o mundo, Merleau-Ponty sugere que renunciemos “à imagem que a experiência direta 

nos dá dele”167. Nesse sentido, Merleau-Ponty realiza uma crítica às concepções clássicas 

sobre o corpo. A problemática entre corpo e alma é retomada juntamente com a necessidade 

desse diálogo sobre a relação homem-mundo. 

 
O corpo fenomênico, com as determinações humanas que permitiam à consciência 
não se distinguir dele, vai passar à condição de aparência; o corpo “real' será o que a 
anatomia ou, em geral, os métodos de análise isolantes nos fazem conhecer: um 
conjunto de órgãos de que não temos nenhuma noção na experiência imediata e que 
interpõem entre as coisas e nós seus mecanismos, seus poderes desconhecidos.168 

 
 

 Merleau-Ponty aponta uma crítica à concepção dualista corpo-consciência, mais 

especificamente ao realismo que concebe relações de causalidade entre o corpo, como 

estímulo externo e a alma, como estímulo interno. Para Merleau-Ponty, o realismo possui 

falhas na tentativa de analisar o fenômeno perceptivo. O sujeito não está no mundo por meio 

de representações ou estados de consciência, ele vive no mundo da experiência, “num meio 

neutro relativamente às distinções substanciais entre o organismo, o pensamento e a extensão, 

num comércio direto com os seres, as coisas e seu próprio corpo”169. Mas, segundo Merleau-

Ponty, para compreender a percepção como tomada de posse das coisas no mundo é preciso, 

antes, compreender “a causa exterior da percepção e o objeto interior que ela contempla”.170 

A tentativa merleau-pontiana de pensar a união entre alma e corpo passa pela necessidade de 

analisar a relação entre as coisas exteriores ao sujeito e a percepção que ele tem das coisas. 

 
O mundo se desdobra: haverá o mundo real tal como é fora do meu corpo, e o 
mundo tal como é para mim, numericamente distinto do primeiro: será preciso 
separar a causa exterior da percepção e o objeto interior que ela contempla. O corpo 

 
166 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 292 
167 Id,  p. 293. 
168 Id,  p. 283. 
169 Ibid. 
170 Id, p. 294. 
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nele mesmo tornou-se uma massa material e correlativamente o sujeito dele se retira 
para contemplar em si mesmo suas representações.171 

 
  

 Percebemos aí, a necessidade de explicar a percepção, sem reduzi-la a efeitos em nós 

da ação das coisas exteriores. Merleau-Ponty critica as filosofias que procuram os “caracteres 

distintivos” do percebido nas próprias coisas e que compreendem a percepção como uma 

imitação, apenas como um desdobramento do sensível ou como uma “atualização na alma”172 

daquilo que é sensível exteriormente. Na tentativa de superar o realismo, que se fundamenta 

numa base causal, Merleau-Ponty se opõe à concepção de natureza como um conjunto de 

acontecimentos regidos por leis, pois, desse modo, a percepção seria um fragmento da 

natureza e o mundo percebido apenas uma função da realidade ou das qualidades primeiras. 

 
O problema é então determinar, no corpo condições adequadas da percepção. Assim 
como Descartes é obrigado à reservar à glândula pineal, como sede do senso 
comum, a mediação entre o corpo e a percepção, os fisiologistas tiveram que 
renunciar a atribuir à periferia do sistema nervoso valores espaciais ou cromáticos 
fixos e fazer que aqueles que são distribuídos na percepção nos diferentes pontos do 
campo visual dependam da inserção das excitações correspondentes nos circuitos 
associativos variáveis. A glândula pineal de Descartes desempenha o papel da zona 
de associação dos fisiologistas modernos.173 

 

 

 A associação realizada por Merleau-Ponty elucida o “pseudocartesianismo” dos 

cientistas e psicólogos. Descartes ao submeter as causas exemplares às causas ocasionais dos 

“sentimentos da alma”, acaba por criar uma causalidade em busca de justificar as percepções 

por representações fisiológicas no cérebro. Esta necessidade é um aspecto preponderante do 

realismo que, segundo Merleau-Ponty, obriga-nos a procurar no corpo um correspondente 

fisiológico do percebido. 

 Em Descartes, “é a alma que vê e não o olho”174. A fisiologia moderna retrucou essa 

afirmação, voltando-se contra Descartes a partir da seguinte afirmação: “É a alma que vê e 

não o cérebro”175. O estudo dos fenômenos do corpo mostra um desenvolvimento na 

interpretação da percepção corpórea, como elucida Merleau-Ponty: 
 

é pelo mundo percebido e suas estruturas próprias que podemos explicar o valor 
 
171 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 294. 
172 Id, p. 297. 
173 Ibid. 
174 Descartes apud Merleau-Ponty, 2006, p. 298. 
175 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 298. 
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espacial atribuído em cada caso particular a um ponto do campo visual. Os eixos de 
coordenadas do campo fenomênico, as direções que a cada momento recebem o 
valor de “vertical” e de “horizontal”, “direção frontal” ou “direção lateral”, os 
conjuntos que são marcados com o índice “imóvel” e com relação aos quais o resto 
do campo aparece “em movimento”, os estímulos coloridos que são vistos como 
“neutros” e determinam a distribuição das cores aparentes no resto do campo, os 
quadros de nossa percepção espacial e cromática não resultam, como efeitos, de um 
entrecruzamento de ações mecânicas, não são uma função de certas variáveis.176 

 
 
 O mundo percebido ultrapassa as ações mecânicas, para a filosofia merleau-pontiana, 

a estrutura se constrói em outras dimensões. O grande problema do realismo está em colocar a 

percepção na natureza e pensar a relação originária como uma ação causal. O pensamento 

cartesiano se empenhou primeiramente em abandonar as “coisas extramentais” que o realismo 

filosófico instituiu. O interesse de Descartes em retornar ao originário revela uma intenção de 

descrever a experiência do homem sem a influência do exterior. Nesse sentido, o 

cartesianismo, nas palavras de Merleau-Ponty, coloca-se no próprio interior da percepção. 

“Para além das explicações causais que fazem com que a percepção apareça como um efeito 

da natureza, Descartes busca sua estrutura interior”177. 

 A dúvida cartesiana traz em si uma solução, primeiro porque ela não pressupõe nada, 

segundo, porque, “desviando assim a atenção da visão e do tato que vivem nas coisas para o 

'pensamento de ver e de tocar', desnudando o sentido interior da percepção e dos atos do 

conhecimento em geral, ele revela ao pensamento o domínio indubitável das significações”178. 

Segundo Merleau-Ponty, Descartes estava muito próximo da ideia de consciência, visto que 

sua filosofia atenta a descrever as relações dos homens com os objetos aos atos mentais, 

visando uma clareza rigorosa. Contudo, o dualismo cartesiano, res cogitans/res extensa, 

encontra em Deus a união do “conhecimento da verdade e a prova da realidade"179, da 

intelecção e da sensação, mas não é na alma que ocorre essa integração. Segundo Reinaldo 

Furlan, os limites entre o corpo e alma permanecem: 
 

Mas, não encontramos também essa questão cartesiana em nosso cotidiano, em que 
uma Medicina cuida do corpo através de intervenções físico-químicas, e uma 
Psicologia que cuida da “alma” através de intervenções simbólicas, havendo, entre 
ambas, um espaço ocupado por um discurso misto que reconhece a influência do 
corpo nos estados da alma e vice-versa? Mais especificamente, por exemplo, esse é 
o caso das discussões entre psiquiatria e psicanálise sobre a origem e a cura das 

 
176 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 298. 
177 Id,  p. 302. 
178 Ibid. 
179 Id,  p. 305. 
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doenças mentais.180 

 
 

 No que diz respeito à união corpo-alma ou corpo-consciência, a filosofia merleau-

pontiana caminha para uma reflexão que possa descrever os fenômenos da percepção. 

Merleau-Ponty enseja uma revisão de todas as categorias da metafísica: “interior”, “exterior”, 

“sujeito”, “objeto”, todos esses conceitos modernos que criaram certos limites entre a relação 

corpo-alma. A partir da análise do comportamento, Merleau-Ponty desenvolve um modo de 

pensar que não se baseia na Metafísica.  
 

A análise do ato de conhecer leva à ideia de um pensamento constituinte ou 
naturante que funda interiormente a estrutura característica dos objetos. Para marcar 
ao mesmo tempo a intimidade dos objetos com o sujeito e a presença, neles, de 
estruturas sólidas que os distinguem das aparências, nós os chamaremos de 
“fenômenos” e a filosofia, na medida em que se atém a este tema, se torna uma 
fenomenologia, ou seja, um inventário da consciência como meio do universo. Ela 
retorna assim às evidências da consciência ingênua. 181 

 
 

 O tema da relação entre consciência e corpo, que aparece no desenvolvimento da obra 

A estrutura do comportamento em contraste com as concepções empirista e intelectualista, se 

desenvolve por uma outra concepção sobre a relação homem-mundo. O universo da ciência 

crê atingir, com eficiência, as camadas da vida humana, dispensando a experiência imediata e 

formulando afirmações de um mundo “superficial e mutilado”182. As ciências, segundo 

Merleau-Ponty, se colocam “num mundo 'completo' e real sem perceber que com relação a 

esse mundo a experiência perceptiva é constituinte. Encontramo-nos pois em presença de um 

campo de percepção vivido anterior ao número, à media, ao espaço, à causalidade”.183 

 Na filosofia merleau-pontiana, o corpo não é encarado como um mecanismo sobre o 

qual a alma age de fora dele. O corpo do sujeito, não limitado aos seus processos fisiológicos,  

é um corpo humano, pois é integrado ao funcionamento da vida, esta que se realiza para além 

das causalidades. Para fundamentar a relação entre o homem e o exterior, e a ideia de 

percepção, Merleau-Ponty recorrerá novamente à filosofia de Husserl: 
 

Se o conhecimento, em lugar de ser a apresentação ao sujeito de um quadro inerte, é 
a apreensão do sentido desse quadro, a distinção entre o mundo objetivo e as 
aparências subjetivas não é mais a de duas espécies de seres, mas a de duas 

 
180 Furlan, R. A noção de consciência n'A estrutura do comportamento, 2001, p. 12. 
181 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 308. 
182 Id,  p. 311. 
183 Id,  p. 337. 



82 

 

significações e, nessa perspectiva, ela é irrecusável. É a própria coisa que atinjo na 
percepção, uma vez que toda coisa na qual se possa pensar é uma significação de 
coisa, e chama-se justamente percepção ao ato no qual esta significação se revela a 
mim.184 

 

 

 Desse modo, a síntese de integração entre o físico, o psíquico e o vital formam uma 

unidade de diferentes interações. A percepção e a consciência se encontram nessa relação de 

interação com o mundo. As relações do sistema físico, das forças que agem sobre ele e o 

meio, atuam na ordem da consciência, ela é a condição pela qual todas as outras existem e 

sobre a qual se fundamentam. O comportamento, como desdobramento do corpo no mundo, 

pode ser pensado nos termos de uma dialética vital. Segundo Merleau-Ponty, é melhor 

pensarmos que a noção de comportamento se desorganizou e que passou a dar lugar a 

estruturas “menos integradas”.185 Passamos a pensar na ordem vital como aquela em que o 

corpo e a alma não se distinguem. E quando passam a ser pensados um integrado ao outro no 

conjunto de nossa experiência, não podemos mais pensar em causalidades. As análises 

merleau-pontianas alcançam uma solução sobre a relação consciência-mundo que nos dirige à 

atitude transcendental: 
 
 
Todos os problemas parecem suprimidos: as relações entre a alma e o corpo, 
obscuras quando por abstração se trata o corpo como um fragmento de matéria, 
esclarecem-se quando se vê nele o portador de uma dialética. Uma vez que o mundo 
físico e o organismo não podem ser pensados senão como objetos de consciência ou 
significações, o problema das relações entre a consciência e suas "condições" físicas 
ou orgânicas existiria apenas ao nível de um pensamento confuso que se apega a 
abstrações, ele desapareceria no domínio da verdade onde subsiste somente a título 
original a relação entre o sujeito epistemológico e seu objeto.186 

 
 

 As antinomias criadas em torno da experiência perceptiva fundam-se em 

ambiguidades, segundo Merleau-Ponty, a percepção se dá por fluxos temporais e “o que há de 

radicalmente contingente no perspectivismo vivido da percepção dá conta da aparência 

realista”, mas ela também “acede às próprias coisas, já que essas perspectivas são articuladas 

de uma maneira que torna possível o acesso a significações interindividuais, já que elas 

“apresentam” um mundo”.187 Esses fluxos temporais se desencadeiam no campo do vivido e a 

percepção age como um entrelaçamento da consciência e do mundo, ela apresenta o mundo. 

 
184 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 308. 
185 Ibid. 
186 Id,  p. 315. 
187 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 338. 
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 O corpo aparece como o mediador sem que haja barreira entre ele e o mundo, ele sente 

para uma consciência, formando assim, uma relação inseparável. 
 

Percebo as coisas diretamente, sem que meu corpo constitua um filtro entre mim e 
elas; ele é, como elas, um fenômeno dotado, é verdade, de uma estrutura original 
que, justamente, o apresenta para mim como um intermediário entre mim e o 
mundo, sem que ele seja de fato assim. Vejo com meus olhos, que não são um 
conjunto de tecidos e de órgãos transparentes ou opacos, mas os instrumentos de 
meu olhar. A imagem retiniana, à medida que a conheço, não é ainda produzida 
pelos raios luminosos que partem do objeto, mas esses dois fenômenos se parecem e 
se correspondem de uma maneira mágica através  de um intervalo que ainda não é 
espaço.188 

 
  
 A percepção, bem elucidada por Merleau-Ponty, surge de um movimento do olhar às 

coisas. Ela é intrínseca à sensação do corpo e por isso, podemos interpretar o fenômeno como 

um manifestar-se para um corpo. Nesta medida, a ideia de “consciência ingênua” reaparece, a 

percepção não está dada à vida, ela surge no instante da sensação, ou melhor, ela se funda no 

encontro do corpo com as coisas. A consciência, enquanto “consciência das coisas”189, faz-se 

aparecer a partir da percepção, pois a percepção é a experiência do mundo e o corpo é aquele 

que o experimenta.  

 Por esse viés, compreendemos que o intento de Merleau-Ponty é não só revisar uma 

ontologia, mas construir uma filosofia da experiência que a ciência não consegue abarcar. O 

intento de Merleau-Ponty está em descrever a percepção em seu estado nascente, original, ou 

fundar aquela que será mais tarde denominada Fenomenologia da percepção. Isso é o que nos 

encaminhará para o terceiro capítulo: Corpo e subjetividade na Fenomenologia da percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
188 Merleau-Ponty, M. A estrutura do comportamento, 2006, p. 338. 
189 Ibid. 
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III 

 

 

 

 

CORPO E SUBJETIVIDADE NA FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO 
 

 

 

 

A unidade do mundo é demais preliminar para poder ser possuída, 
por demais vivida para ser sabida. Desaparece, mal é reconhecida. É 
talvez por isso que uma fenomenologia da percepção, que aspirasse a 
dar-nos a filosofia de nosso-estar-no-mundo, é algo tão difícil quanto 
a busca do paraíso. A unidade do mundo a partir da qual se 
desdobrará todas as atitudes é apenas o horizonte de todas essas 
atitudes (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 13). 
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1 Preâmbulo 

 

 

 O interesse de nosso capítulo final é o de esclarecer de que modo esses conceitos, 

corpo e subjetividade, tendo em vista as análises que desenvolvemos até aqui, aparecem ao 

pensamento de Merleau-Ponty e se desenvolvem, por certo em toda a sua filosofia, mas 

particularmente na obra de 1945, Fenomenologia da percepção. O tema desdobrou-se até aqui 

por esta tentativa de esclarecer analiticamente a problematização de Merleau-Ponty acerca da 

relação corpo-consciência e sua tentativa de revisão ontológica, elaborada em sua obra de 

1942. Como vimos, a análise do filósofo sobre os problemas das ciências clássicas nos 

propõe, desde o início, uma filosofia centrada na ideia de corpo que, mais adiante, se 

direciona para uma filosofia da percepção envolvendo aspectos originais da vida humana. 

 Em torno desses elementos que constituem a vida humana, nosso intento se encaminha 

para a abordagem do mundo humano, mundo percebido, aquele que antecede todos os 

problemas filosóficos. O motivo continua sendo a vida, vida humana, advinda de uma atitude 

humana. Um “estilo”, que mais se interrompe do que se intera, assim como a vida que é um 

movimento inacabado. A vida é experiência de mundo, promovida por meio de um corpo 

natural, de um “eu” natural que é o sujeito da percepção, como veremos adiante. 
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2 Corporeidade e Mundo 

 

 

 Corpo e mundo, noções das quais a filosofia se apropria, entrelaçam-se numa teoria da 

percepção ou, como denomina Merleau-Ponty, confundem-se numa teoria do esquema 

corporal. Confundem-se porque um está em contato com o outro, o corpo está no mundo e o 

mundo está para o corpo. Como num ato de fusão a percepção surge para além de um corpo 

presente ao mundo, ela é um puro fenômeno que reitera-se na existência humana, irrompendo 

as dicotomias, sujeito e objeto, homem e mundo, ela surge quase como uma aquisição 

imediata do mundo, uma experiência do mundo. 

 As reflexões acerca da percepção propostas por Merleau-Ponty apresentam-se como 

uma fenomenologia da vida, se arriscam a pensar a unidade composta por homem e mundo. A 

corporeidade surge assim como uma manifestação da vida, um entrelaçamento do sujeito e do 

mundo percebido. Neste sentido, no primeiro capítulo da Fenomenologia da percepção, 

Merleau-Ponty recupera o conceito de corpo (Leib) frente às concepções da fisiologia clássica 

e mecanicista. Após uma revisão ontológica, o filósofo se coloca a problematizar as ideias de 

mundo vivido e  percepção, buscando pensar o humano em todas as suas instâncias. 

 O corpo perante o objeto, antes visto como partes extra partes, é recuperado em seu 

sentido amplo, Merleau-Ponty propõe pensar a percepção como ativa, o comportamento como 

uma experiência do corpo e a consciência do corpo como uma invasão ao corpo pelos fios 

intencionais que nos ligam ao mundo. Veremos, a seguir, como essa unidade entre corpo-

consciência se projeta em direção ao mundo. 

 Com vistas a uma fenomenologia da vida, Merleau-Ponty suscita discussões em torno 

das psicopatologias, da psiquiatria e das ciências da vida. Expressões da consciência e 

transformações no comportamento humano tornaram-se, para o filósofo, objetos de estudo 

para compreender a dimensão corpo-mundo. A noção de corporeidade, desenvolvida em toda 

a Fenomenologia da percepção, nos revela o corpo como aquele que sente e adquire 

experiências e a consciência corpórea como aquela que dá sentido às coisas no mundo e que 

ao mesmo tempo é consciência das próprias vivências. Nas palavras do filósofo: “O corpo é o 

veículo do ser no mundo e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles”.190 

 
190 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 122. 
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 O mundo se evidencia ao sujeito por meio do seu corpo, nos objetos tocáveis, nas 

imagens observadas, nos instrumentos tocados, até mesmo no texto que escrevo encontro a 

minha totalidade. O mundo se revela a mim, assim possuo consciência do meu corpo, pois 

“tenho consciência de meu corpo através do mundo”.191 

 O mundo suscita nossas intenções, sejam elas habituais ou atuais. O mundo que se 

revela completo diante de nossas projeções também pode se nos revelar cheio de carências. O 

fenômeno do membro fantasma, a afasia e a anosognose elucidam bem essas percepções de 

mundo, assim como a projeção e as intenções do sujeito mostram que a experiência do corpo 

está ligada às vivências dele.  

 A experiência do corpo próprio é imbuída de subjetividade, ela se encontra nas 

particularidades da vida e adquire sentido em suas diversas esferas, na motricidade, na 

sexualidade, na fala, na expressão, nos gestos, na linguagem, como nas palavras de Merleau-

Ponty: 
 

O que reúne as “sensações táteis” de minha mão e as liga às percepções visuais da 
mesma mão, assim como às percepções dos outros segmentos do corpo, é um certo 
estilo dos gestos de minha mão, que implica um certo estilo dos movimentos de 
meus dedos e contribui, por outro lado, para uma certa configuração de meu corpo. 
Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte.192 

  

 A configuração do corpo encontra-se em sua atividades humanas, na própria vida. Na 

pintura e na literatura encontramos uma significação que se apresenta pelo vivido, os sentidos 

que atribuímos à elas compõem uma segunda significação, aquela que é dada ou definida por 

nós posteriormente à experiência. A expressão da coisa gera expressões segundas, isto é, 

sentidos dados pela experiência. O corpo participa dessa significação do todo no mundo, ele é 

o suplemento inicial de toda a existência. As percepções de meu corpo aparecem segundo o 

seu contato com o mundo, numa vitalidade que produz sedimentações diversas. 

 A fala não possui a sua significação apenas nas palavras, ela revela o pensamento de 

quem fala e o seu modo de ser. A poesia é uma narrativa que expressa vozes e que incorpora 

sensações numa linguagem peculiar. A pintura causa a percepção de existência, composta por 

textura, cores, matizações, nuances, representações e abstrações, desdobra-se em planos 

capazes de nos fazer criar sentidos. A música, pelos sons, nos comunica ao mundo gerando 

múltiplas sensações. O corpo do homem é em sua totalidade um convite ao mundo, em todos 

 
191 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 122. 
192 Id,  p. 208. 
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os seus segmentos ele é uma obra de arte porque nos torna cada vez mais existentes, nos 

convoca ininterruptamente à vida. 

 O mundo percebido na Fenomenologia da percepção é compreendido a partir do 

corpo próprio (Leib) como mediador da experiência. Como um penetrar na vida humana, a 

recuperação do motivo inicial da filosofia na obra de Merleau-Ponty consiste em pensar o 

mundo que nos é revelado, aquele anterior ao mundo da ciência. Nesse sentido, assim como a 

filosofia e as ciências que procuram explorar o mundo percebido, a percepção advinda dos 

sentidos abre caminho para a compreensão dos fenômenos vividos. E a filosofia de Merleau-

Ponty busca de modo fecundo descrever o surgimento da percepção, isto é, mostrar como 

aparece a nós o  “mundo percebido”.  

 

2.1 Mundo percebido 

 

 A noção de percepção está atrelada ao mundo em toda a obra de Merleau-Ponty. Em 

Fenomenologia da percepção, a segunda parte da obra é dedicada ao tema “Mundo 

percebido”. Neste momento da obra, o primeiro capítulo tem por tema "o sentir", no qual 

Merleau-Ponty nos apresenta o sujeito perceptivo em meio a totalidade perceptiva, a ideia de 

sentir está para o sujeito como a percepção que vimos anteriormente. A configuração do 

esquema corporal adquire complexidade na obra merlau-pontiana quando nos damos conta de 

que a percepção “não deve nada àquilo que nós sabemos de outro modo sobre o mundo, sobre 

os estímulos tais como a física os descreve e sobre os órgãos dos sentidos tais como a biologia 

os descreve”.193  

 A percepção não pode ser entendida de um ponto de vista geral, exterior, também não 

pode ser apenas compreendida do interior. As percepções do sujeito surgem de uma ligação 

com o mundo e consistem em recontituí-lo a todo instante. Nesse sentido, a percepção não 

pode ser definida como estados ou maneiras do sujeito ser e também não pode ser descrita 

como acontecimento mental. Do orgânico ao vivente, ela não pode ser um acontecimento do 

mundo, ela é inteiramente uma “re-constituição”194 dele. 

 A percepção está para o sujeito no campo do vivido. O ser é para uma consciência sem 

se transformar em uma representação para ele, pois o mundo é para a consciência e ela é para 

 
193 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 279. 
194 A expressão merleau-pontiana  “reconstituição “ refere-se a percepção constante do mundo, movida por uma 

consciência intencional ela o re-constrói ativamente por meio dos sentidos. 
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o mundo. A consciência perceptiva visa o mundo por suas intenções, o mundo é um horizonte 

perceptivo que só se integra ao sujeito, ou torna-se um fora-dentro por se evidenciar à 

consciência. O mundo se oferece ao sujeito e nesse horizonte perceptivo a percepção sensível 

surge como uma manifestação do sensível, como elucida Osvaldo Fontes Filho: 

 
É próprio ao percebido estar sempre, de antemão, presente, de não ser o produto do 
ato de percepção, mas sua razão. Todo o esforço da filosofia reside, então, em 
renovar com o mundo como sentido de ser absolutamente distinto do representado. 
Razão para subordinar toda operação de recobrimento entre atos, enquanto resgate 
da presença do que fora subjetivamente visado, à experiência primeira na qual todo 
ser incondicionalmente assume seu sentido. Consciência, ato, objeto, vazio ou 
plenitude devem ser considerados a partir desse encontro originário, outro que não 
preenchimento por um ato de consciência.195 

 
 

 A relação entre mundo e vivido constitui uma unidade na qual o percebido, as coisas, 

tornam-se presentes ao sujeito numa correlação. Esse “renovar” o mundo ou a sua 

“reconstituição”  revela a espontaneidade do ato de perceber. A experiência primária, 

ressaltada por Oswaldo F. Filho,  contrária à representação, revela o sentido do percebido e 

como ele é concebido como razão da experiência subjetiva, na filosofia merleau-pontiana o 

sentido do percebido é concebido mas nunca é objeto de aquisição, ele se reconstitui 

justamente por estar presente a uma consciência de modo sempre originário.   

 A ontologia merleau-pontiana visa o fundo sob o qual a percepção se realiza, por isso 

a experiência é tão primordial. A percepção é sensível, ela manifesta-se tão profundamente 

que é anterior às distinções entre sensível e inteligível, ela nos investe de subjetividade. A 

fenomenologia merleau-pontiana compreende que a percepção é “uma falha deste grande 

diamante que é o mundo”.196 A consciência é intencional , por isso, não pode ser vista já em 

estado de intelectualismo.  

 A subjetividade que a percepção proporciona é, nas palavras de Merleau-Ponty, um 

estado pré-pessoal, uma vida da consciência subjetiva. Nesta vida da consciência que percebe 

temos “uma relação viva daquele que percebe com seu corpo e com seu mundo”.197 Nesse 

sentido, a filosofia merleau-pontiana pensa a sensação como uma significação de vitalidade, 

anterior à representação ela é a grande responsável pelo entrelaçamento do sujeito perceptivo 

nas coisas. 

 
195 Fontes Filho, O. Merleau-Ponty na trama da experiência sensível, 2012, p. 130. 
196 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 280. 
197 Ibid. 
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 O campo perceptivo revela essa comunhão de um corpo encarnado no mundo e que, 

para representá-lo é preciso reaprender a vivê-lo, retomá-lo ou reconstituí-lo pela consciência. 

Por outro lado, o intelectualismo que, subordinando todas as relações entre mundo e corpo 

próprio e se empenhando em produzir um pensamento capaz de produzir todas essas relações, 

não alcança a dimensão perceptiva porque antecipa a representação dela à experiência.  

 Com vistas à subjetividade e ao pensamento sobre o mundo, Merleau-Ponty analisa o 

sentir e a atribuição de sentidos pelas diversas maneiras do sujeito se adaptar ao mundo, ou 

antes, pelos modos como ele é tocado pelo mundo. Só é possível criar essas significações ou 

conferir sentido a elas, a partir de um pensamento que se reinsere na amplitude da sensação. 

 O mundo é percebido pela experiência primordial do corpo, como enunciam as 

palavras de Merleau-Ponty: 
 

será preciso despertar a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto 
percebemos o mundo com nosso corpo. Mas, retomando assim o contato com o 
corpo e com o mundo, é também a nós mesmos que iremos reencontrar, já que, se 
percebemos com nosso corpo, o corpo é um eu natural e como que o sujeito da 
percepção.198 

 

 

 O sujeito perceptivo não possui consciência de que percebe, o mundo se apresenta a 

ele como um acontecimento e a sensação como essa ligação viva do seu corpo com o mundo. 

A constituição do mundo para o sujeito não se encaixa em um sistema da experiência, ela se 

realiza nos “horizontes abertos pela percepção”.199 

 A fim de dar um novo estatuto à ideia de percepção, Merleau-Ponty investiga algumas 

psicopatologias em sua Fenomenologia da percepção. Seu interesse central consiste em 

mostrar que a sensação não se restringe a um estado de consciência ou a uma consciência de 

estado, nem a uma qualidade ou a um estado de qualidade.200  

 No capítulo terceiro, A espacialidade do corpo próprio e a motricidade, da 

Fenomenologia da percepção, encontramos a descrição de comportamento do sujeito em 

relação ao espaço corporal e ao espaço exterior. Ao considerarmos o corpo no espaço, vemos 

que ele possui movimentos que se realizam de acordo com suas ações. O corpo habita o 

espaço e o tempo, mas não se subordina a eles, ao contrário, ele os incorpora em cada 

experiência vivida. A noção de esquema corporal, desenvolvida por Merleau-Ponty, em 

 
198 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 278. 
199 Id, p. 280. 
200 Foi o que tentamos esclarecer através das análises desenvolvidas no capitulo anterior. 



91 

 

contrapartida à significação da experiência corporal que busca interpretar os movimentos do 

corpo a partir de estímulos, se baseia na relação entre a interoceptividade e a 

proprioceptividade.201 

 O problema do espaço, particularmente a partir de Kant, tornou-se um tema recorrente 

na filosofia e tem sido pensado de modos renovados pelas perspectivas fenomenológicas. De 

fato, é um tema relevante, por exemplo, em Husserl e Heidegger, mas por sua importância 

para as ciências, foi um conceito destaque nas reflexões de Bachelard e Canguilhem, tendo 

sido importante, ainda que de uma perspectiva diferente, também em alguns trabalhos de 

Michel Foucault. Em Merleau-Ponty o espaço corporal envolve o espaço do corpo, ele não é 

um fragmento perante o espaço. O espaço corporal e o espaço objetivo são, deste modo, 

coexistentes, embora eu precise antes do meu corpo fenomenal para vivenciar o espaço 

objetivo. 

 
Da mesma maneira, o sujeito posto diante de sua tesoura, sua agulha e suas tarefas 
familiares não precisa procurar suas mãos ou seus dedos porque eles não são objetos 
a se encontrar no espaço objetivo, ossos, músculos, nervos, nas potências já 
mobilizadas pela percepção da tesoura ou da agulha, o termo central dos “fios 
intencionais” que o ligam aos objetos dados. Não é nunca nosso corpo objetivo que 
movemos, mas nosso corpo fenomenal, e isso sem mistério, porque já era nosso 
corpo, enquanto potência de tais e tais regiões do mundo, que se levantava em 
direção aos objetos a pegar e que os percebia.202 

 

 A experiência corporal é de ordem fenomenal e toda a operação da vida passa por essa 

ordem. O corpo fenomenal já é o nosso corpo próprio no espaço objetivo, ele é um grande 

elemento na unidade constituída entre o sujeito e o mundo. O doente ilustra bem esta tese na 

medida em que possui o seu corpo como elemento da relação, isto é, ele não possui uma 

consciência tética daquilo que sente, nem mesmo uma consciência reativa a um determinado 

estímulo, revelando que o sujeito é o seu próprio corpo e seu corpo é “a potência de um certo 

mundo”.203 

 Na doença de Schneider, analisada por Merleau-Ponty, quando uma parte do corpo do 

doente é tocada e lhe questionam qual parte está sendo tocada, ele movimenta todo o seu 

corpo em busca de delimitar a parte, ele se refere à parte tocando-a e movendo, assim 

 
201 Proprioceptividade se refere à capacidade de identificar ou reconhecer a localização espacial do corpo e 

exteroceptividade diz respeito à capacidade do sujeito em entrar em contato com o estímulo presente no 
ambiente, isto é, à capacidade de sensação perceptiva. 

202 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, p. 152. 
203 Id, p. 154. 
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identifica o membro tocado. Se colocam o braço do paciente na horizontal, “ele só pode 

descrever sua posição após uma série de movimentos pendulares que lhe dão a situação do 

braço em relação ao tronco, a do antebraço em relação ao braço, a do tronco em relação à 

vertical”.204 Os seus movimentos passivos não o levam a reconhecer a posição ou a parte de 

seu corpo, os movimentos ativos, por sua vez, como, por exemplo, segurar um objeto e tateá-

lo, conferem ao doente a identificação desse objeto por meio do contato do objeto com sua 

pele. 

 Segundo Merleau-Ponty, o doente procura reconstituir a percepção que lhe falta, dado 

isso, ele tenta “suprir uma certa presença do corpo e do objeto”205. Isto não significa que no 

normal  há tudo aquilo que falta no doente, mas que no sujeito normal o corpo 

 
não é mobilizado apenas pelas situações reais que o atraem a si, ele pode desviar-se 
do mundo aplicar sua atividade nos estímulos que se inscrevem em suas superfícies 
sensoriais, prestar-se a experiência e, mais geralmente, situar-se no virtual. É por 
estar encerrado no atual que o tocar patológico precisa de movimentos próprios para 
localizar os estímulos, e é ainda pela mesma razão que o doente substitui o 
reconhecimento e a percepção táteis pela decifração laboriosa dos estímulos e pela 
dedução dos objetos.206 

  
 

 Por esse viés, a partir da ideia de percepção na filosofia merleau-pontiana, podemos 

pensar que o sujeito normal vive sempre no possível, numa atualidade constante, por outro 

lado, o doente vive num campo atual que se dá somente pelo contato efetivo ou por uma 

dedução. A percepção abrange a dimensão espacial, entre um movimento abstrato e um 

movimento concreto, o doente encontra o seu membro que executa um certo movimento 

apenas com uma preparação que antecede o movimento. Nas palavras de Merleau-Ponty: “ele 

confia ao seu corpo o esforço de executar o movimento, como um orador que, sem o apoio de 

um texto antecipadamente escrito, não poderia dizer sequer uma palavra”.207 

 A denominada doença de Schneider, entendida como uma psicopatologia clínica, 

representa uma doença que, “assim como a infância e o 'estado primitivo', é uma forma de 

existência completa, e os procedimentos que ela emprega para substituir as funções normais 

destruídas são também fenômenos patológicos”.208 O doente ao contrário do normal, força o 

 
204 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, p. 154. 
205 Id,  p. 156. 
206 Id,  p. 157. 
207 Id,  p. 158. 
208 Id,  p. 155. 
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movimento para reconhecer o seu corpo, o seu corpo perde a ordem fenomenal porque sua 

gesticulação faz parte de um pedido, ou seja,  o seu movimento se torna objetivo. No normal, 

todo movimento faz parte de uma totalidade que não é representada, o movimento do seu 

corpo é concreto, porque é dado ao mundo, diferente do movimento do doente, no qual é 

abstrato porque é um movimento construído. 

 A percepção e o movimento se fundam juntos, no normal o movimento abstrato se 

delineia como uma possibilidade, uma projeção, ou melhor, “um espaço livre onde aquilo que 

não existe naturalmente possa adquirir um semblante de existência”.209  

 Nesse sentido, quando o doente não consegue apontar a parte do seu corpo que é 

tocada, ele não pode ser definido como um sujeito de corpo fenomenal perante o mundo 

objetivo, visto que  seu movimento se compromete com uma intenção pré-estabelecida, 

pressupondo, deste modo, a consciência do próprio movimento. Não sendo um movimento 

desdobrado por algum objeto ou pelo seu contato com o mundo, a sua intenção acaba 

tornando o corpo próprio objetivo ao invés de ir ao encontro das coisas.  

 A tomada de consciência, nesse sentido, está ligada aos modos de ser do sujeito e às 

várias maneiras de ser da consciência. Desse modo, como tentamos esclarecer, tomando como 

exemplo a análise de Merleau-Ponty sobre o normal e o doente, a ideia de percepção nos 

aparece como um acontecimento originário que envolve as sensações corpóreas e que 

aproxima o sujeito dos objetos. A compreensão de Merleau-Ponty sobre o sujeito normal 

revela esse encontro original: 

 
Se o sujeito normal compreende imediatamente que a relação do olho à visão é a 
mesma que a relação do ouvido à audição, é porque o olho e o ouvido lhe são 
imediatamente dados como meios de acesso a um mesmo mundo, é porque ele têm a 
evidência antepredicativa de um mundo único, de modo que a equivalência  entre o 
“órgãos dos sentidos” e sua analogia se lê nas coisas e pode ser vivida antes de ser 
concebida.210 

 

 

 As evidências surgem para o sujeito num campo perceptivo que não é constituído por 

um sistema de significações, as coordenadas virtuais designam-se como um certo lançar-se no 

mundo englobando uma totalidade. Os dados sensíveis e as significações se interligam nas 

experiências, nas projeções, no mundo cultural.  

 O corpo ancora o mundo, ele media pelos seus hábitos essa relação e incorpora pela 

 
209 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 160. 
210 Id,  p. 181. 
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sua espacialidade o espaço objetivo. O sujeito integra os objetos ao seu corpo, ele 

compreende, mas antes experimenta, intenciona e efetua os seus movimentos e ações. A 

motricidade é totalmente original, o esquema corporal se modifica e se remaneja em suas 

diversas situações e acontecimentos. A compreensão desses movimentos expressivos do 

corpo surge da efetuação das experimentações e do hábito. O corpo, como reitera Merleau-

Ponty: 

 
é nosso meio geral de ter um mundo. Ora ele se limita aos gestos necessários à 
conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós um mundo biológico; 
ora, brincando com seus primeiros gestos e passando de seu sentido próprio a um 
sentido figurado, ele manifesta através deles um novo núcleo de significação: é o 
caso dos hábitos motores como a dança. Ora enfim a significação visada não pode 
ser alcançada pelos meios naturais do corpo; é preciso então que ele se construa um 
instrumento, e ele projeta em torno de si um mundo cultural.211 

 
 

 A percepção mediada pelo corpo é a origem de todos os outros corpos objetivos, ela é 

um movimento de expressão e projeção de significações. Aquilo que dá à vida 

desdobramentos de nossos atos e que nos consagra ao mundo em cada um deles. 

 

 

3 Vida e subjetividade 

 

 

 A atitude natural do corpo, o movimento originário, é a expressão primordial da vida. 

A gênese da percepção está na carne, nas sensações que tenho do meu corpo com as coisas no 

mundo, e é no próprio ato da percepção originária manifestada em mim que surge o 

reconhecimento de que sou corpo no mundo. É nessa relação viva que tenho com o mundo 

que o sentido das coisas se comunicam comigo, a partir de uma experiência total, “os sentidos 

comunicam-se entre si e abrem-se à estrutura da coisa”.212 

 Em seus textos estéticos, Merleau-Ponty traz a ideia de um sentido perceptivo que se 

dá num tempo, num espaço e numa certa condição de mobilidade. A coisa percebida não 

ganha sentido numa adequação à consciência, ela se mostra em relação a todas as outras 

coisas no mundo, como sustenta Wanderley Oliveira, “numa diferenciação ou contraste sobre 

 
211 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 203. 
212 Id,  p. 279. 
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um fundo que a sustenta”.213 

 Para Merleau-Ponty, a arte moderna contempla esse possível acesso à verdade da 

percepção, porque ela mantém o contato direto e explicita a realidade preexistente do mundo, 

ela nos leva de volta a uma visão das coisas mesmas. Esse fenômeno originário da percepção 

é uma perspectiva incorporada de subjetividade, trata-se de uma filosofia que fala do “nosso-

estar-no-mundo” como a “vida espantosa” de que Cézanne tentava se aproximar 

incessantemente. 

 Na Fenomenologia da percepção, a preocupação de Merleau-Ponty se centrava em 

descrever toda a estrutura do ser humano em diversas esferas da vida. Por isso, a análise da 

percepção desemboca em temas como sexualidade, corporeidade, linguagem, temporalidade e 

intersubjetividade. Essas análises se baseiam na estrutura concreta da vida humana e na 

descrição da experiência em sua totalidade. Nesse caminho, Merleau-Ponty traça uma 

filosofia da experiência ou da consciência, até alcançar uma filosofia do “Ser bruto” ou “Ser 

selvagem”, de acordo com sua própria terminologia. 

 O que nos interessa ressaltar aqui é a iniciativa merleau-pontiana de interrogar a 

origem da percepção, uma filosofia do Erlebnis (da experiência vivida) que privilegia a vida. 

Vida refletida como experiência corporal que se enlaça à presença do mundo. Esse corpo que 

exprime a sua presença no mundo por uma verdadeira comunicação com ele. 

 A relação entre vida e subjetividade, se a compreendermos do modo como temos 

indicado até aqui, pode ser explorada em toda a sua estrutura. Tentaremos, no que segue, 

compreender o mundo cultural que Merleau-Ponty ressalta para além da experiência, a relação 

homem-mundo e o papel da sensação na formação da subjetividade. Pretendemos interpretar 

que sentido é esse que o corpo possui, como se fosse uma textura única e comum entre todos 

os objetos no mundo e, num outro sentido, como o instrumento de toda experiência e 

compreensão dele.  

  

3.1 A sensação 

 

 A palavra sensação nos incita a aprofundar todo o sentido originário da percepção. A 

sensação aparece à consciência por uma experiência das coisas. Ao criticar a psicologia 

indutiva, Merleau-Ponty crê ser possível conferir à ela um novo estatuto. A partir das noções 
 
213 Oliveira, W. Pintura e literatura como traduções do mundo-da-vida: um estudo de A linguagem indireta e 

as vozes do silêncio, de M. Merleau-Ponty. In: Paisagens da fenomenologia francesa, 2012, p. 51. 
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de proprioceptividade e a exteroceptividade, o filósofo estabelece uma ligação entre a 

subjetividade e o mundo exterior, tal análise que surge desde sua revisão ontológica na obra A 

estrutura do comportamento até a Fenomenologia da percepção.  

 Como vimos no capítulo anterior, o corpo adquire as sensações do mundo porque vive 

numa consagração fisiológica, psíquica e humana. Esses aspectos atribuem outra significação 

vital ao sujeito. A experiência total de que tratamos anteriormente é interpretada, na filosofia 

merleau- pontiana, como essa significação que envolve o desencadeamento dos estímulos no 

corpo, os movimentos que surgem deles e o comportamento nascente que é compreendido 

como uma atitude do corpo.  

 A tomada de consciência não é um estado ou processo que se desenvolve, como já 

ressaltamos anteriormente. A relação sinestésica do corpo com o mundo adquire significação 

quando atinge no sujeito uma configuração geral pela qual ele está adaptado ao mundo. Nisso, 

recorremos à subjetividade, visto que ela não se encaixa no sujeito como uma simples 

consciência do vivido, mas como uma amplitude que varia no seu modo de ser no mundo. 

 A experiência da cor, por exemplo, explicita essa totalidade. Há uma certa conduta do 

sujeito em detrimento de sua subjetividade. Nas palavras de Merleau-Ponty: 

 
Comumente o verde passa por uma cor “repousante”. “Ele me fecha em mim mesmo 
e me põe em paz”, diz uma doente. Ele “não nos pede nada e não nos convoca a 
nada”, diz Kandinsky. O azul parece “ceder ao nosso olhar”, diz Goethe. Ao 
contrário, o vermelho, “entranha-se no olho”, diz Goethe ainda. O vermelho 
“dilacera”, o amarelo é “picante”, diz um doente de Goldstein. De uma maneira 
geral, temos de um lado, com o vermelho e o amarelo, “a experiência de um 
arrancamento, de um movimento que se distancia do centro”, e de um outro lado, 
com o azul e o verde temos a experiência do “repouso e da concentração”. Pode-se 
evidenciar o fundo vegetativo e motor, a significação vital das qualidades, 
empregando estímulos fracos ou breves.214 

 
 

 A cor é anunciada, desse modo, pela experiência do corpo. O paciente, portanto, sente 

a cor e a representa pelo valor que agrega a ela por meio da disposição do corpo, assim como 

o corpo é capaz de sentir e criar uma “micromelodia” a partir dos sons ouvidos. Ainda, 

segundo Merleau-Ponty, é possível em um paciente que tenha perdido a representação das 

cores, reinstituí-la diante da cor real, como descreve: 

 
A cor real produz no paciente uma “concentração da experiência colorida” que lhe 
permite “ordenar as cores em seu olho”. Assim, antes de ser um espetáculo objetivo, 

 
214 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011,  p. 284. 
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a qualidade deixa-se reconhecer por um tipo de comportamento que a visa em sua 
essência, e é por isso que, a partir do momento em que meu corpo adota a atitude do 
azul, eu obtenho uma quase-presença do azul.215 

 

 Desse modo, não precisamos nos questionar sobre o significado das cores: por que o 

azul é convidativo, por que o vermelho é violento, ou ainda, por que o verde nos tranquiliza. 

O sujeito que sente não constrói um pensamento em torno daquilo que sente, a relação entre 

aquele que sente e o sensível é uma potência que sincroniza o corpo ao mundo, isto é, o 

sujeito não pensa a sensação nem mesmo é apenas afetado por ela, ele a vivencia. 

 O corpo do sujeito é integrado ao mundo e os seus sentidos à sensação. A consciência 

intencional vive em comunhão com o mundo e nele o corpo torna-se vibrátil a cada 

experiência. A noção de “sentidos”, pensada por Merleau-Ponty em recusa à compreensão 

intelectualista, compreende que a sensação e a percepção são designadas por meio de 

experiências motoras e vitais, mais do que isso, elas são uma “certa maneira de ser no mundo 

que se propõe a nós de um ponto do espaço, que nosso corpo retoma e assume se for 

capaz”.216 

 A partir disso, podemos compreender como as noções de proprioceptividade e 

exteroroceptividade atravessam a consciência perceptiva por meio da sensação. Para melhor 

esclarecermos esse fenômeno corporal, já podemos afirmar que a consciência é o próprio 

sujeito da percepção em seu ato, por isso a noção de sentido como delimitação dos aspectos 

sensoriais não pode tornar-se um estado pensante da consciência: 

 
Se ver ou ouvir for afastar-se da impressão para investi-la em pensamento e deixar 
de ser para conhecer seria absurdo dizer que vejo com meus olhos ou que ouço com 
meus ouvidos, pois meus olhos e meus ouvidos ainda são seres do mundo, 
incapazes, então, de preparar diante deste a zona de subjetividade de onde ele será 
visto ou ouvido. Não posso nem mesmo conservar alguma potência de conhecer aos 
meus olhos ou aos meus ouvidos fazendo deles instrumentos de minha percepção, 
pois esta noção é ambígua, eles só são instrumentos da excitação corporal e não da 
própria percepção.217 

 

 Essas definições ingênuas dos sentidos não exprimem a experiência verdadeira. Elas 

são interpretações que distanciam o sujeito da experiência original. A subjetividade como 

corporeidade não se restringe a uma consciência de si, mas participa de um conjunto de 

significações vividas que formam uma unidade existencial. O corpo deixa de ser em terceira 

 
215 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011,  p. 285. 
216 Id, p. 286. 
217 Ibid. 
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pessoa "ele", para tornar-se o “eu”, investido de mundo e lançado nele. O resgate que 

Merleau-Ponty realiza do corpo é a própria atualização da experiência em todas as suas 

possibilidades de situação, como elucida Osvaldo Fontes Filho: 

 
É mérito dessa perspectiva mostrar que o sentir, como movimento, descortina uma 
distância. O sentir faz aparecer uma coisa ao desvelar sua distância, ao preservar a 
profundidade do que apreende. De modo que sentir não é possuir, é deixar-ser. A 
rigor, a diferença entre o interior e o exterior não precede a percepção; é a percepção 
como movimento que desvela essa diferença, inassinalável entre o aparecer da coisa 
e a transcendência preservada nesse aparecer. Sentir não é apreender uma coisa no 
exterior. Uma coisa só se torna exterior quando é sentida. A distância não é 
propriamente sentida, pois que é o sentir que se desvela a distância. Insista-se: essa 
distância própria ao sentido corresponde à insatisfação essencial que caracteriza o 
vivente.218 

 
 

 A distância é essa forma do sentir, na qual se concentram as capacidades sensoriais do 

sujeito e que por um corpo fenomenal e uma vida pré-pessoal realizo-a na totalidade do 

mundo. Essa distância é revelada na experiência sensorial como o devir de uma virtualidade 

que se refere sempre às possibilidades percorridas numa relação espaço-temporal, por esse 

movimento do corpo em direção ao mundo que se apresenta nas diversas regiões da 

percepção. É sentir os objetos e não esgotar a sensação que tenho deles, é ver os objetos e 

aqueles que por trás deles se escondem, ver o invisível que aos poucos aparece a mim, sentir é 

estar no nosso corpo e nas coisas, é estar no mundo. 

 

 

4 Intersubjetividade e linguagem 

 

 

 A intersubjetividade e a linguagem são temas constantes na filosofia merleau-

pontiana. Merleau-Ponty desenvolve o problema da linguagem retomando as ideias de 

Husserl. A ideia husserliana de uma eidética da linguagem abre caminho para uma discussão 

sobre a possibilidade de uma gramática de formas fixas, tal gramática é encarada como a base 

da linguagem e a origem das línguas, ela é vista como uma “linguagem essencial”. Desse 

modo, o projeto husserliano consistiu em pensar a linguagem como um objeto da consciência, 

e as línguas seriam casos particulares dessa possível linguagem soberana que se constitui na 

 
218 Fontes Filho, O. Merleau-Ponty na trama da experiência sensível, 2012, p. 206. 
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consciência. 

 Em Merleau-Ponty, a linguagem aparece como “corpo do pensamento”, ela possui um 

valor intersubjetivo. Nesse sentido, o filósofo busca na definição da linguagem husserliana 

não uma saída para o retorno ao sujeito, mas pelo fenômeno da experiência, a linguagem 

aparece aí como uma tentativa de pensar as línguas dentro de modo diferente do postulado por 

Husserl que propunha um quadro eidético da linguagem universal. 

 Merleau-Ponty irá resgatar a relação entre significante e significado por meio da noção 

de intersubjetividade que permeia a linguagem desde o seu fenômeno primeiro até a sua 

constituição, ou melhor, sedimentação. A linguagem permite interrogar a fenomenologia, ela 

é: “um modo original de visar a certos objetos, como o corpo do pensamento, ou mesmo 

como operação sem a qual os pensamentos permaneceriam fenômenos privados, e graças à 

qual adquirem valor intersubjetivo e, finalmente, existência ideal”.219 

 No capítulo A síntese do corpo-próprio, de Fenomenologia da percepção, Merleau-

Ponty elucida as formas de intersubjetividade enfatizando o mundo-da-vida como subjacente 

a qualquer relação humana e a qualquer instituição de sentido. A intersubjetividade exprime a 

experiência de um corpo que é atual e que assedia outros corpos, “é por meu corpo que eu 

compreendo o outro, como é por meu corpo que eu percebo as coisas”.220 

 O corpo está entre os outros corpos, eu experiencio as minhas sensações, elas não 

podem ser sentidas pelo outro, contudo, eu posso falar das minhas experiências ao outro e ele 

pode percebê-las neste contato direto. As minhas vivências são diferentes das do outro, mas 

pela intersubjetividade o mundo vivenciado pelo outro chega até mim, posso percebê-lo, 

como escreve Merleau-Ponty:  

 
Este mundo pode permanecer indiviso entre minha percepção e a sua, o eu que 
percebe não tem privilégio particular que torne impossível um eu percebido, ambos 
não são cogitationes encerradas em sua imanência, mas seres que são ultrapassados 
um pelo outro.221 

  
 

 Pela intersubjetividade, a visão de mundo que eu tenho esbarra na visão do outro, o 

meu corpo e o corpo do outro participam do mesmo mundo e tornam-se um para o outro 

evidências e não objetos entre objetos. Para Merleau-Ponty, o outro não se apresenta como 

um ser pessoal, o seu corpo se revela como comportamento, desse modo, a minha consciência 
 
219 Merleau-Ponty, M. Sobre a fenomenologia da linguagem, 1980, p. 130. 
220 Id.  Fenomenologia da percepção, 2011, p. 216. 
221 Id,  p. 472. 
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se comunica com a do outro, elas participam desse mundo como “sujeitos anônimos” da 

percepção. 

 Quando os corpos se encontram deixam de ser meros comportamentos no mundo, pois 

pelas nossas percepções nos tornamos “um ser a dois” e “coexistimos através de um mesmo 

mundo”.222 Eu reconheço o outro porque o seu corpo vivo possui a mesma estrutura que a do 

meu corpo, nesse campo fenomenal que me leva a compreender que o corpo consiste em “ser 

para as cores e para as luzes pela visão, para os sons pela audição, para o corpo do outro pela 

sexualidade, antes de ter acesso à vida de relações humanas”.223 

 A intersubjetividade e a linguagem exercem uma relação entre a subjetividade e a 

objetividade no mundo. Nesse mundo que se baseia em relações, mundo cultural em que 

inevitavelmente encontro no meu corpo “uma espontaneidade que me ensina o que eu não 

poderia saber a não ser por ela”.224 A carne move a intencionalidade, o corpo em seu 

entrelaçamento com o mundo não constitui-se enquanto consciência, mas vê o outro numa 

esfera de constituinte em relação ao ato pelo qual foi constituído. Em outras palavras: 

 
A percepção de outrem virá apenas daquelas particulares experiências nas quais, em 
razão de paradoxal permuta, o objeto intencional desengaja a intencionalidade. 
Somente uma percepção submetida à transcendência experimenta de fato a 
experiência do outro. Contraefetuado por sua própria exteriorização, o corpo de 
carne se preenche da tessitura espessa do mundo, procura transpor sua retração. Sem 
percebê-lo explicitamente, ele que está construído em torno dos arranjos internos do 
sensorium que o põem em condições de circunscrever os objetos do mundo, tem seu 
olhar sem cessar confrontado pela denegação dos sentidos desse mundo – toda 
forma corporal sempre supõe os “alhures” invisível de seu sentido. Uma pluralidade 
de sentidos que é então reconhecida e descrita como o que é dado com a 
transcendência do mundo.225 

 

 O mundo já está dado, é no próprio mundo que o outro está como possibilidade. A 

transcendência desenrola-se no mundo que se realiza diante de mim, que me excede e que se 

encontra mais adiante. A experiência estética é a única que chega mais próximo da 

exterioridade do mundo, porque para experienciá-la é necessário estar fora ou ausente de si, 

como um corpo que entre outros corpos salta para fora ininterruptamente em direção a uma 

“visão total”. A totalidade da experiência a consagra como um direcionamento, uma relação 

única e original repleta de sentidos. Nutridas pelo mesmo mundo, as minhas percepções 

 
222 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011,  p. 474. 
223 Id,  p. 221. 
224 Id,  p. 137. 
225 Fontes Filho, O. Merleau-Ponty na trama da experiência sensível, 2012, p. 351. 
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saltam, por meio de uma transcendência, para as percepções do outro, elas experimentam em 

comum suas percepções. 

 

4.1 “O mundo de toda a gente” 

 

 

 Em entrevista à jornalista Madeleine Chapsal, em 17 de Fevereiro de 1958, Merleau-

Ponty evoca uma substancial expressão: “A particularidade do filósofo é somente praticar 

mais estritamente o mesmo princípio, pois ele não tem, como o escritor, o direito de se 

instalar na vida interior. É o mundo de toda a gente que ele deve pensar”.226 

 O mundo de toda a gente, título que suscita a relação entre a filosofia e a vida, nos 

remonta à iniciativa de problematizar tantos conceitos da filosofia e nos traz, por fim, a 

proximidade do homem com o mundo. Por trás de sua filosofia repleta de conceitos, o que 

Merleau-Ponty procura é resgatar esse mundo de toda a gente, essa expressão revela a 

preocupação do filósofo em tratar de questões primordiais da vida.  

 Merleau-Ponty abre a sua filosofia à vida, ao conhecimento, às ciências, à 

historicidade, à cultura, à subjetividade e à liberdade. Em todos esses aspectos, concebemos o 

“fundo inumano” que o autor da Fenomenologia da percepção quer nos mostrar. Esse mundo 

nosso, mundo de toda a gente, é o fio condutor de uma filosofia que se preocupa em 

estabelecer relações com a vida prática e com a produção do conhecimento. 

 O mundo de toda a gente encontra-se em seu aspecto mais originário na 

Fenomenologia da percepção. Nas palavras de Merleau-Ponty, a sensação corpórea, os 

gestos, a fala, a expressão e o pensamento por meio da experiência fundam o mundo cultural. 

A intenção do corpo revela o “estilo de ser” do sujeito e aquilo “que ele visa”.227 O 

pensamento e a expressão surgem simultaneamente: 

 
está muito claro que a fala constituída, tal como opera na vida cotidiana, supõe 
realizado o passo decisivo da expressão. Nossa visão sobre o homem continuará a 
ser superficial enquanto não remontarmos a essa origem, enquanto não 
reencontrarmos, sob o ruído das falas, o silêncio primordial, enquanto não 
descrevermos o gesto que rompe esse silêncio. A fala é um gesto, e sua significação 
um mundo.228 

 

 
226 Chapsal, M. Os escritores e a literatura, 1967, p. 167. 
227 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 249. 
228 Id,  p. 250. 
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 A palavra e o gesto fazem parte da expressão e toda expressão sempre surge como um 

sinal, um vestígio, porque o pensamento habita a palavra e nenhuma ideia ou pensamento me 

é dado de forma transparente. Há, segundo Merleau-Ponty, uma “mira corporal” em nossa 

comunicação, essa mira nos direciona aos objetos, há uma significação que anima a palavra, 

assim como o mundo anima o nosso corpo, existe uma vitalidade da linguagem em nós, uma 

“surda presença” que desperta as nossas intenções. Essa intenção que carrega significados se 

revela como um vazio que procura sempre ser preenchido por palavras, que pode ser 

compreendido também como uma intenção do outro que carrega uma certa carência a ser 

preenchida. 

 Essas operações são puramente da própria existência do sujeito, assim como os gestos 

que estão para mim indicando o mundo por meio da sensibilidade, essa comunicação que se 

estende para o outro funda todas as experiências. O gesto linguístico delineia imagens e 

desenhos em busca de sentidos. A percepção natural revelada nessas condutas, exprime um 

mundo que é dado a um espectador. Assim, o gesto indica uma ligação entre o eu e o outro 

por meio de uma “paisagem mental”, enquanto que a fala é uma enformação de significados 

traduzíveis de um modo linguístico. Essas significações envolvem o comportamento do outro, 

as falas do outro e as emoções que são esboçadas na ideia de intersubjetividade. Segundo 

Merleau-Ponty: 
 

O luto de outrem e sua cólera nunca têm exatamente o mesmo sentido para ele e 
para mim. Para ele, trata-se de situações vividas, para mim de situações 
apresentadas. Ou se posso, por um movimento de amizade, participar desse luto ou 
dessa cólera, eles continuam a ser o luto e a cólera de meu amigo Paulo: Paulo sofre 
porque perdeu sua mulher ou está colérico porque roubaram seu relógio, eu sofro 
porque Paulo tem dor, estou colérico porque ele está colérico, as duas situações não 
podem ser sobrepostas.229 

 

 Os gestos revelam uma organização corporal, uma cultura, um modo de ser, como nas 

mímicas em que se “esconde uma diferença das próprias emoções. Não apenas o gesto é 

contingente em relação à organização corporal, é a própria maneira de acolher a situação e de 

vivê-la”.230 A estrutura de nossos corpos não pode servir como parâmetro de nossas 

expressões e comportamentos, não basta termos os mesmos órgãos e o mesmo sistema 

nervoso, as emoções não são as mesmas. “O uso que um homem faz do seu corpo é 

 
229 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 477. 
230 Id,  p. 256. 
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transcendente em relação a esse corpo enquanto ser simplesmente biológico”.231 

 É na experiência do outro, mais do que na experiência da palavra e do mundo 

percebido que apreendemos o nosso corpo. A posição do outro como um outro eu mesmo não 

é possível se for efetuada pela consciência, pois ter consciência é constituir e, assim, não 

podemos ter consciência do outro, pois isso seria constituir outro constituinte relacionado ao 

próprio ato pelo qual o constituímos. O sujeito que se sente constituído no momento em que 

funciona como constituinte é o nosso corpo. Nesse sentido, a percepção de uma conduta no 

espaço que nos cerca é denominada de “transgressão intencional”: 
 

Há certos obstáculos – os outros corpos humanos e, por extensão, animais – diante 
dos quais meu olhar tropeça, fica circundado. Sou investido por eles quando 
acreditava investi-los. Vejo desenhar-se no espaço uma figura que desperta e 
convoca as possibilidades de meu próprio corpo como se se tratasse de gestos ou 
comportamentos meus. Tudo se passa como se as funções de intencionalidade e do 
objeto intencional se encontrassem paradoxalmente permutadas.232 

 
 
 É possível compreender essa relação do “eu” com o objeto por um eu-próprio que está 

fora de nós, e assim percebemos o outro. A palavra é um desses casos, dessas “condutas” em 

que inverte a nossa relação com os objetos e passa a dar a alguns deles o valor de sujeitos, 

mas o fenômeno último e constitutivo do outro se dá por aquilo que chamamos de 

pensamento que encarna na sua palavra total.  
 

Mas essa subjetividade indeclinável só tem sobre si mesma e sobre o mundo um 
poder escorregadio. Ela não constitui o mundo, adivinha-o em torno de si como um 
campo que ela não se deu; ela não constitui a palavra, ela fala assim como se canta 
porque está feliz; ela não constitui o sentido da palavra, este brota para ela em seu 
comércio com o mundo e com os outros homens que o habitam, ele se encontra na 
intersecção de vários comportamentos, ele é, mesmo uma vez “adquirido”, tão 
preciso e tão pouco definível quanto o sentido de um gesto.233 

  
 

 Nesse sentido, a fenomenologia é tudo ou nada, não está nem na ordem da 

espontaneidade, do “eu posso” do corpo, nem na “transgressão intencional” que gera o 

outrem, nem na “palavra” que passa uma significação pura ou absoluta, todos esses aspectos 

apenas nos insistem que devemos conhecer o que nenhuma consciência deve saber: “o fato de 

que pertencemos a um mundo pré-constituído”.234 Para Merleau-Ponty, é necessário que 

 
231 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011,  p. 257. 
232 Id. Sobre a fenomenologia da linguagem, 1980, p. 138. 
233 Id. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 541. 
234 Ibid. 
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sejamos o “eu” deste corpo que é “meu” e o “pensamento” desta vida encarnada. 

 O mundo cultural ou “espiritual fabricado”, como denomina Merleau-Ponty, é repleto 

de comportamentos que chamaríamos de “naturais”. Esse mundo é carregado de 

subjetividades, condutas, liberdades e formulações de mundo. Como elucida Terezinha 

Nóbrega: 
 

Para compreender o sentido da subjetividade em Merleau-Ponty precisamos 
compreender também a noção de liberdade, posto que o mundo existe independente 
de nossas formulações individuais sobre os fatos, os acontecimentos, as situações. 
Mas, sob um segundo aspecto o mundo não está inteiramente constituído, depende 
de nossas ações individuais e coletivas. Para Merleau-Ponty a liberdade é sempre o 
encontro do nosso ser interior com o exterior e as escolhas que fazemos têm sempre 
lugar sobre as situações dadas e possibilidades abertas. Somos, ao mesmo tempo, 
uma estrutura psicológica e histórica, um entrelaçamento do tempo natural, do 
tempo afetivo e do tempo histórico.235 

 
 

 A filosofia merleau-pontiana, ao pensar a subjetividade como essa disposição do corpo 

perante o mundo convoca a noção de liberdade ao conceber que não é possível nenhuma 

relação de causalidade entre o sujeito e seu corpo. “Sob pena de perder o fundamento de todas 

as minhas certezas, não posso pôr em dúvida aquilo que minha presença a mim mesmo me 

ensina”.236 

 Quando Husserl afirma que “a subjetividade transcendental é intersubjetividade”237, 

devemos compreender que tudo o que falamos possui sentido, enquanto falamos somos para 

nós mesmos um outro “outro”, e na medida em que compreendemos não sabemos mais quem 

fala e quem escuta, justamente por essa relação “permutada”, Merleau-Ponty no mesmo 

sentido, elucida: 

 
Ora, é no coração de meu presente que encontro o sentido daqueles que o 
precederam, que encontro com que compreender a presença de outrem ao mesmo 
mundo, e é no próprio exercício da palavra que aprendo a compreender.238 

 
 

 O corpo e a subjetividade entrelaçam-se aí, neste corpo que é fenomenal e presente a 

outros corpos, no regresso ao interior da consciência, por um retornar da consciência e 

reconhecer-se no mundo sempre atual, no mundo de toda a gente. 

 
235 Nóbrega, T. Merleau-Ponty: o filósofo, o corpo e o mundo de toda a gente!, In: GTT Epistemologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p. 2. 
236 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 581. 
237 Ibid. 
238 Id. Sobre a fenomenologia da linguagem, 1980, p. 140. 
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É necessário que o pensamento de ciência (e da filosofia) – pensamento de 
sobrevôo, pensamento do objeto em geral - torne-se a colocar-se num “há prévio, no 
lugar, no solo do mundo sensível e do mundo lavrado tais como são em nossa vida, 
para nosso corpo, não esse corpo possível do qual é lícito sustentar que é uma 
máquina de informação, mas sim esse corpo atual que digo meu, a sentinela que se 
posta silenciosamente sob minhas palavras e sob meus atos.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
239 Merleau-Ponty, M. O olho e o espírito, 1980, p. 276. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 A filosofia de Merleau-Ponty como um “estilo de pensamento” ou movimento de 

pensamento sobre a vida, despida de todas as determinações que as ciências sobre o homem 

se dispuseram a realizar, empenha-se em pensar a relação homem-mundo. Em torno disso, a 

percepção como fenômeno torna-se um enigma a ser desvelado, e a vida, retomada como 

motivo inicial de toda a filosofia, surge como um horizonte repleto de sentidos a serem 

descobertos. 

 A tarefa do filósofo reside em uma ação a longo prazo, pois a verdade não existe, não 

há sim ou não que prevaleça, a ação do filósofo é a transformação do pensamento, o contínuo 

realizar-se da filosofia. Obstinado em uma nova filosofia, Merleau-Ponty nos apresenta o 

mundo interior e o mundo exterior como inseparáveis. O desejo de pensar o mundo de 

maneira geral é uma necessidade da filosofia e tornou-se, na obra merleau-pontiana, uma 

aventura fenomenológica. 

 Merleau-Ponty ao lançar essa fundamental preocupação com o homem elucida que o 

desligamento total do homem do mundo não nos garante a compreensão das suas relações e 

do fenômeno da vida. Assim como Lévi-Strauss, que deixou a Europa rumo à América do sul 

no intento de se aproximar da natureza e da ingenuidade humana para compreender a relação 

do homem com o mundo por um olhar antropológico, Merleau-Ponty, de outro modo, buscou 

se aproximar do homem com novos olhos, tentou enxergar a camada mais primordial da 

percepção, do mesmo modo fenomenológico o fez Husserl quando no fim de sua vida passou 

a se interessar pelo primitivo.  

 Como pode o filósofo pensar sobre o homem no alto de sua erudição e ainda assim se 

colocar a serviço do próprio homem? É possível estar dentro e fora ao mesmo tempo? Essas 

questões perduram toda a história da filosofia e nos levam a conceber que a filosofia se 

distingue das outras ciências porque ela não possui um “terreno próprio”, mas porque ela 

caminha por todos os terrenos possíveis.  

 O tema deste trabalho, Corpo e subjetividade em Merleau-Ponty, nos trouxe até aqui 

com uma problemática que se instituiu por questões muito próximas das citadas acima, mas a 

central é a relação homem-mundo e a estruturação da percepção humana. Para isto, buscamos 

discutir e melhor compreender a interpretação merleau-pontiana da concepção de Descartes 
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sobre a dualidade corpo-alma e tentamos retomar a origem do tema na filosofia moderna a fim 

de compreender os seus desdobramentos na fenomenologia. Desenvolvemos sobre a 

importãncia de conceitos husserlianos, em especial para a Fenomenologia da percepção, na 

qual Merleau-Ponty por meio de uma  reelaboração desses conceitos procura uma nova visão 

e nos incita a “reaprender a ver o mundo”.240 

 Ao revelar essa preocupação direta com o homem e tentar descrever por um novo viés 

os fenômenos da vida, o pensamento merleau-pontiano se estabeleceu como um marco na 

história da filosofia. Relacionando-se a muitas áreas do conhecimento, a obra de Merleau-

Ponty aparece nos estudos sobre psicologia, estética, linguagem e política, elegendo a 

experiência com fundamento da percepção.  

 Vimos, ao longo desse trabalho, a tentativa de Merleau-Ponty em repensar o problema 

da percepção por meio da retomada de conceitos clássicos e do questionamento da tarefa 

central da filosofia. Com esse intento, analisamos no primeiro capítulo a crítica de Merleau-

Ponty à concepção dicotômica de Descartes sobre a relação corpo-alma, a partir disso, a 

possibilidade de pensar uma consciência corpórea em contrapartida às ideias clássicas e 

modernas nos encaminhou para uma leitura da obra Fenomenologia da percepção. Para tal, 

surgiu a necessidade de compreender a influência do pensamento de Husserl sobre essa nova 

filosofia, em especial a noção de Leib (corpo-próprio) que desempenha fortemente o papel do 

corpo na  interpretação merleau-pontiana e a epokhé (redução fenomenológica) que como 

método nos garante a suspensão de nossos juízos. Recorremos, ainda no primeiro capítulo a 

outra influência, à filosofia de Bergson como aparato primordial na problematização da 

natureza humana, do corpo e da vida como motivo inicial da filosofia. Nesse sentido, o 

primeiro capítulo configura-se como uma abertura às discussões que permeiam a filosofia 

contemporânea, em especial a fenomenologia de Merleau-Ponty, a qual nos dedicamos neste 

trabalho. 

 Não obstante, “O percurso de Merleau-Ponty” ressignifica as nossas intenções e a 

nossa proposta central de pensar a subjetividade atrelada ao corpo. Advinda de problemáticas 

da filosofia moderna e quase que explícita na filosofia de Descartes, a subjetividade, assim 

nomeada, nos aparece na filosofia de Merleau-Ponty a partir de uma investigação do humano, 

da percepção, da consciência e do corpo. Corpo e subjetividade são noções singulares na obra 

merleau-pontiana e surgem com força na Fenomenologia da percepção. A subjetividade, vista 

 
240 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 12. 
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até então como um impasse na aquisição do conhecimento e como um problema a ser 

compreendido, foi, por muito tempo, deixada de lado. Tal mundo da ciência ou do 

pensamento operatório, se concentrava na busca de certezas e verdades como aquelas que 

Descartes acreditava nos levar ao conhecimento distinto e verdadeiro. Desse modo, a 

subjetividade só volta a ser de fato retomada a partir da fenomenologia. Dizemos  isto porque 

ela deixa de ser pensada como um interior fechado em si e passa a ser pensada como própria 

da relação constante do homem com o mundo, com as coisas, com os outros. 

 O corpo imbricado à subjetividade torna-se um dos elementos centrais da filosofia de 

Merleau-Ponty. Como vimos no segundo capítulo, Merleau-Ponty e a preocupação com as 

ciências, o debate com as ciências sobre o homem torna-se necessário para desmistificar a 

ideia de que o corpo é uma matéria e que é regido apenas pelo funcionamento fisiológico. 

Mais do que isso, a revisão das concepções clássicas empreendida por Merleau-Ponty em A 

estrutura do comportamento nos mostra que o ser humano transgride o mecanicismo físico-

químico e que a sua relação com os objetos constrói-se para além de uma ordem física e vital, 

pois há uma ordem humana, das relações, do sentido e da subjetividade. Nesse capítulo 

pudemos discutir algumas teorias sobre o comportamento, as sensações, o papel da psicologia 

e a leitura de Merleau-Ponty sobre o problema clássico da relação corpo-alma pensado a partir 

da noção de comportamento. A estrutura do comportamento, primeira obra de Merleau-Ponty, 

nos levou à compreensão da crítica do filósofo ao Cogito e à separabilidade entre consciência 

e corpo já instigando a subjetividade como central nessa ligação homem-mundo. Nesse 

sentido, este capítulo tratou de interpretar problematizações primordiais e iniciais da filosofia 

merleau-pontiana que nos direcionou à compreensão de uma nova ontologia e de um novo 

fundamento da relação homem e mundo, a percepção, ou melhor, nos encaminhou para a 

Fenomenologia da percepção. 

 No nosso último e terceiro capítulo, Corpo e subjetividade na Fenomenologia da 

percepção, nos ocupamos de reunir temas centrais da obra com enfoque em nosso tema geral. 

Para constituir mais uma etapa desse trabalho, restringimos nossas considerações à 

Fenomenologia da percepção para explicitar a ideia de “Mundo percebido” em meio as 

noções de corpo e subjetividade. Para isso, tentamos explorar as análises desenvolvidas por 

Merleau-Ponty sobre as psicopatologias, sobre a linguagem, a intersubjetividade, as 

sensações, o corpo e o mundo a fim de estabelecer, de fato, o papel e a importância de cada 

noção para a instituição da percepção. A Fenomenologia da percepção elenca todos esses 
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conceitos, sobretudo o de percepção, em busca de superar o dualismo clássico corpo-alma, 

corpo-consciência. Neste capítulo vimos a caracterização do corpo-próprio atrelado à 

subjetividade e como o esquema corporal é configurado por essa relação originária entre 

consciência e mundo, homem e natureza, a qual Merleau-Ponty levará mais tarde à 

compreensão de uma carne única do mundo. O meu corpo ou o corpo do outro só podem ser 

conhecidos se antes forem vivenciados, o mundo deixa de ser representação, pois nascemos 

com as coisas e as coisas estão incrustadas em nós.   

 A subjetividade, presente em toda a Fenomenologia da percepção, permite que 

pensemos o homem se desvencilhando de tudo aquilo que a ciência projetou sobre ele. O 

corpo ao deixar de ser objeto de uma fisiologia mecanicista ressurge como um corpo vivo que 

experiencia as coisas e que possui movimentos, que produz gestos, que desdobra-se no espaço 

e é único. A fala, a sexualidade e a motricidade são as maiores expressões da subjetividade no 

corpo humano, propiciam a percepção natural e anterior às distinções do pensamento. Voltar-

se para esse mundo originário é descobrir aquilo que passa desapercebido por nós, é pensar o 

mundo humano, aquele que nos pertence e que construímos incessantemente, o “mundo de 

toda a gente”. 

 A filosofia de Merleau-Ponty não se restringe a um pensamento fenomenológico, isto 

porque ela é uma tentativa de descrever o mundo vivido, assim como a fala que ainda não 

possui sentido, como o corpo que tateia as coisas e se move sem intenções pré-estabelecidas 

ou como os olhos que percorrem o mundo, assim como a pintura de Cèzanne, meu corpo é o 

próprio lugar em que tudo acontece e onde os sentidos formam uma unidade e se renovam. 

“Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em relação ao mundo 

percebido, o instrumento geral de minha “compreensão”.241 

 O corpo dá sentido a todas as coisas, a minha consciência em seus rastros de 

intencionalidade me leva às coisas, mas nenhum deles decifra o mundo, eles o experimentam 

como os sons estão para as palavras, as cores para os olhos, sou uma totalidade em existência 

e o corpo que me configura no mundo é um sistema repleto de sensações que me entrelaçam 

ao mundo tomado de percepção. 

 Corpo e subjetividade em Merleau-Ponty, este trabalho vislumbra alcançar a 

compreensão das noções que se nos apresentaram como centrais e do modo como elas se 

estruturam e se instituem uma para a outra, sobretudo, na Fenomenologia da percepção. 

 
241 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia da percepção, 2011, p. 315. 
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Chegamos até aqui com a ideia de que somos no mundo e somos corpo imbuído de 

subjetividade, singularidades, de sensação, percepção e consciência. O pensamento de 

Merleau-Ponty, apesar de se aproximar de filosofias contemporâneas, carrega suas diferenças 

de uma filosofia nova ou de um “estilo” do inacabamento que elege como motivo inicial a 

vida. Essa filosofia rompe com os traços de uma tradição, inaugura novas formas de pensar e 

do pensar, desperta ecos “como Klee ou como Matisse, que, mais do que ninguém, 

acreditavam na cor”.242 A filosofia de Merleau-Ponty é “consoante a palavra de Klee, ela não 

mais imita o visível, 'torna visível', é a épura de uma gênese das coisas. Nunca, talvez, antes 

de Klee havia-se 'deixado uma linha sonhar'”.243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
242 Merleau-Ponty, M. O olho e o espírito. In: Textos escolhidos, Col. Os pensadores, p. 105, 1980. 
243 Id. 
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