
   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia   

 

 

 

 

 

 

 
O DIÁLOGO ENTRE FILOSOFIA E PINTURA EM MERLEAU-PONTY 

 

 

 

 

 
Tiago Nunes Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2017 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tiago Nunes Soares 

 

 

 

 

 

  

O DIÁLOGO ENTRE FILOSOFIA E PINTURA EM MERLEAU-PONTY 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Estética e 

Filosofia da Arte do Instituto de Filosofia, Artes e 

Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto como 

requisito parcial para obtenção do título de mestre em 

filosofia. 

 

Área de concentração: Estética e Filosofia da Arte 

Orientador : Prof.Dr.José Luiz Furtado 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2017 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Agradecimentos 

 

 

Gostaria de agradecer ao Prof. José Luiz Furtado pela dedicação, atenção e disponibilidade na 

orientação deste trabalho.  

Aos meus pais, minha irmã e minha avó, que mesmo longe nunca deixam de me incentivar e 

acompanhar meus passos.  

Ao Renato, ao lado de quem pude aprender e amadurecer muito, agradeço pela generosidade, 

paciência e companhia em todos os momentos.  

Ao Prof. Marcus Sacrini, pela atenção dispensada quando decidi iniciar meus estudos sobre 

Merleau-Ponty e pelas valiosas considerações e orientações sobre as leituras dos textos.  

Aos meus colegas de mestrado pelos conhecimentos que pudemos compartilhar. 

A todas as pessoas que me inspiraram e inspiram. 

A CAPES, pela bolsa concedida que tornou possível a realização deste período de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A arte não reproduz o visível, ela torna visível. 

Paul Klee 



 

 

 

RESUMO 

 

 

O Diálogo entre Filosofia e Pintura em Merleau-Ponty 

 

 

O objetivo é explorar o diálogo e as convergências que se estabelecem entre a filosofia e a 

arte pictórica a partir das reflexões de Merleau-Ponty. Para cumprir essa tarefa nos dedicamos 

ao estudo de três ensaios do filósofo dedicados à pintura, a saber, A dúvida de Cézanne, A 

linguagem indireta e as vozes do silêncio e O olho e o espírito. Para tratar do tema foi 

oportuno situar o projeto merleau-pontyano diante do problema da crise da razão para 

apontarmos sua proposta de superação da mesma e mostrar o lugar que a pintura ocupa nessa 

empreitada.  

 

Palavras-chave: Merleau-Ponty, filosofia, pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Dialogue between Philosophy and Painting in Merleau-Ponty 

 

 

The aim is to explore the dialogue and convergences that are established between philosophy 

and pictorial art in Merleau-Ponty’s reflections. In order to accomplish this task, we devote 

ourselves to the study of three essays of the philosopher dedicated to painting, namely, 

Cezanne's Doubt, Indirect Language and the Voices of Silence, and Eye and Mind. In order to 

deal with the theme, it was opportune to situate the Merleau-Pontyan project in the face of the 

crisis of reason to point out its proposal of overcoming it and show the place that painting 

occupies in this endeavor. 

 

Key words: Merleau-Ponty, philosophy, painting 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é contemporânea a possibilidade de estabelecer um diálogo entre a filosofia e as 

artes. Embora o termo estética tenha sido usado apenas no século XVIII para denominar a 

disciplina voltada às investigações acerca da arte e seus problemas, o que caracteriza tal 

disciplina é anterior ao seu batismo, de forma que podemos dizer que a tematização filosófica 

desse campo já existia antes de ser nomeada e estabelecida como disciplina filosófica. Ter a 

arte como objeto de reflexão no decorrer de sua história levou a filosofia a dar respostas sobre 

o que seria o belo, uma obra, enfim, a definir o que é arte. No entanto, as mudanças de 

paradigmas no âmbito da arte abalaram essas definições dadas pela filosofia e esta, por sua 

vez, passou a tomar novos rumos nesse diálogo, que está longe de ser simples. A 

fenomenologia é uma das áreas que estabelece uma importante relação com o mundo das 

criações artísticas, como a pintura e a literatura. Para ela, a arte aparece como uma “estrada 

real para a fenomenalidade em geral”
1
 por ser um fenômeno com uma característica peculiar: 

está relacionada diretamente à percepção, não sendo feita para ser útil ou compreendida. 

Portanto, não é por acaso que Merleau-Ponty volta sua atenção a esse diálogo buscando um 

caminho de superação das dicotomias clássicas perpetuadas na filosofia, elaborando uma 

reflexão que leva em conta sua fundamentação perceptiva e, portanto, seu enraizamento no 

mundo.  

Nossa intenção é tratar do diálogo que o filósofo estabelece com a pintura e explorar 

as consequências ou desdobramentos desse diálogo em sua filosofia. O que é interessante em 

Merleau-Ponty, interessante e desafiador para o leitor que busca compreendê-lo, é o diálogo 

constante com outras áreas do saber. Ele trava contato com a psicologia, principalmente em 

suas primeiras obras, como A estrutura do comportamento e a Fenomenologia da percepção, 

para tratar do problema da percepção, e posteriormente volta sua atenção, não 

exclusivamente, ao mundo da pintura, rumando a uma reflexão sobre o mundo da cultura. Seu 

projeto foi questionado por seus contemporâneos, que atribuíam a ele um valor estritamente 

psicológico. É claro que Merleau-Ponty estava tentando construir uma filosofia, mas partindo 

de questões enfrentadas não apenas pela e na filosofia. Os comentadores
2
 falam da construção 

de uma ontologia indireta no pensamento de Merleau-Ponty, marcada justamente por esse 

diálogo com outros domínios, pois a filosofia sozinha não daria conta da questão do ser.  

                                                 
1
 TALON-HUGON, Carole. A estética: história e teorias. Lisboa: Texto & Grafia, 2009, p.79. 

2
 Por exemplo, Ferraz, Moutinho, Saint Aubert.  
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Realizamos um estudo voltado aos três ensaios que Merleau-Ponty dedica ao tema da 

pintura, a saber, A dúvida de Cézanne, A linguagem indireta e as vozes do silêncio e O olho e 

o espírito. É importante ressaltar que tal diálogo aparece, com diferentes intensidades, em 

toda extensão de sua obra, e está presente logo no prefácio da Fenomenologia da Percepção. 

Nesse texto o filósofo apresenta sua interpretação da fenomenologia, iniciada com Husserl, 

bem como aponta os objetivos de seu projeto, e podemos nele notar o reconhecimento dado às 

outras áreas do saber na construção de sua filosofia, quando diz, por exemplo, que a tarefa da 

fenomenologia era tão árdua quanto a de escritores e pintores em seus anseios de “apreender o 

sentido do mundo ou da história em estado nascente”. O filósofo estabelece diálogo com 

diversas áreas do saber e escolhemos dar destaque à pintura pela sua relevância no 

desenvolvimento do seu pensamento e porque ela marca uma abertura de novos horizontes a 

partir do problema da percepção, principal norteador de sua filosofia que visa a superação das 

dicotomias resultantes da cisão entre o sujeito e o mundo. Acima de tudo, o que nos interessa 

é explorar a construção do pensamento do filósofo como exercício de uma filosofia não 

autocentrada, uma filosofia que não se considera autossuficiente e se desenvolve a partir do 

diálogo com o pensar que nasce em outras paragens e que, sobretudo, quer lembrar que este 

pensamento nasce da nossa experiência perceptiva antepredicativa, isto é, antes das 

dicotomias operadas pela ciência e pela filosofia.  

Achamos por bem situar o projeto merleau-pontyano no âmbito da filosofia 

contemporânea antes de introduzir o tema da pintura, o que nos levou a tratar do problema da 

“crise da razão” no primeiro capítulo, e em seguida expormos como Merleau-Ponty se 

apropriou da fenomenologia e quais são as características de seu projeto diante dos caminhos 

anteriormente abertos por Husserl. Para tanto, iniciamos com uma abordagem da primeira 

parte do texto de Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia 

Transcendental. O objetivo do primeiro capítulo é situar o projeto merleau-pontyano na 

resposta a essa crise. Tal crise da razão foi identificada pelo filósofo alemão como uma crise 

mais profunda, uma crise da cultura, do sentido da vida humana. A resposta de Husserl 

ensaiava um retorno à subjetividade como resposta às consequências do positivismo, mas 

Merleau-Ponty quer pensar esses problemas partindo do solo comum da percepção.  

No segundo capítulo introduzimos as reflexões sobre a pintura partindo da crítica ao 

pensamento de sobrevoo instaurado pela influência positivista. Partindo de uma crítica ao 

desenvolvimento do pensamento científico pautado nesse positivismo, pensamento que 

posteriormente viria a ser chamado de razão instrumental, Merleau-Ponty apresenta a pintura 
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como caminho alternativo para pensar a relação entre o sujeito e o mundo, caminho no qual a 

cisão entre sujeito e objeto não aparece claramente. A saída da crise não está nos extremos: 

uma objetividade ou uma subjetividade pura. O caminho é entender como se dá essa confusão 

entre a subjetividade e a objetividade, entender as relações estabelecidas pelo pensamento 

como devedoras de uma experiência de mundo mais fundamental na qual não há distinção 

entre o corpo e a mente, entre o mundo e o sujeito que o percebe, ou seja, relações que são 

possíveis porque há percepção. A pintura é o espaço que Merleau-Ponty tem para explorar 

essa nossa experiência fundamental do mundo, uma experiência não analítica e constituinte.  

No último capítulo nos dedicamos a dois textos: A linguagem indireta e as vozes do 

silêncio e O Olho e o Espírito, respectivamente. O primeiro texto é uma resposta de Merleau-

Ponty a Sartre e Malraux sobre suas concepções acerca da pintura e também apresenta uma 

aproximação entre a pintura e a linguagem escrita, a fim de defender uma não hierarquização 

entre as diferentes formas de expressão.  O texto de O Olho e o Espírito aborda o caráter 

metafísico da pintura e levanta importantes questões acerca da espacialidade, da perspectiva e 

da visibilidade.  

Em nossa empreitada recorremos a importantes historiadores da arte, como Argan e 

Gombrich, e seus textos dedicados à Cézanne, posto que o diálogo de Merleau-Ponty com a 

pintura se dá em grande parte por intermédio da obra do pintor de Aix-en-Provance. Notamos 

que suas reflexões sobre o pintor, embora se atenham a uma análise predominantemente 

histórica e estilística, corroboram as reflexões do filósofo ressaltando o caráter de pesquisa da 

pintura de Cézanne e apontando uma nuance fenomenológica no seu projeto pictórico. Essa 

relação entre pintura e filosofia, traçada pelo filósofo e sugerida pelos historiadores da arte 

nos levam a ver a pintura de Cézanne e a fenomenologia trabalhando na mesma busca pelo 

mundo antepredicativo, o mundo em sua gênese. A leitura do texto de Meyer Schapiro sobre 

Cézanne também auxiliou na elaboração do segundo capítulo. A análise feita pelos 

historiadores da arte ajudou a entender a busca de Cézanne e as aspirações da pintura 

moderna, auxiliando a compreender o interesse do filósofo pelo tema. O texto de Freud, bem 

como o de Valéry, sobre Leonardo da Vinci foram estudados para uma melhor compreensão 

da apropriação dele pelo filósofo no texto sobre A dúvida de Cézanne, quando trata do 

problema do sentido da obra. O filósofo se apropria da análise freudiana para apresentar um 

contraponto aos argumentos de Valéry, para quem a pintura seria fruto de um desprendimento 

com relação ao mundo. O filósofo recorre à psicanálise para apresentar o sentido da obra, e a 

criação artística, como algo que se dá a partir de uma liberdade situada.  
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Enfim, o caminho que escolhemos percorrer nessa pesquisa quer levar a uma reflexão 

sobre a proximidade da atividade do pintor e do filósofo, explorando o pensamento de 

Merleau-Ponty em seu diálogo com a pintura. Essa proximidade, como veremos mais 

detalhadamente no decorrer dos capítulos, se dá pelo movimento de “descida ao coração do 

visível, do tangível, do sensível em geral”, como nos diz Mercury, que ocorre tanto na pintura 

quanto na filosofia. Tanto o pintor quanto o filósofo apresentam o enigma da visão, 

questionam a visão em ato, a relação que se estabelece entre o vidente e o visível. Seguindo as 

reflexões de Mercury, podemos afirmar que em Merleau-Ponty acontece um “encontro entre 

não-filosofia e filosofia” pois ambas “se entrelaçam ‘nas raízes mesmas do ser, na fonte 

impalpável das sensações’”.
3
  

Pintura e filosofia, assim como silêncio e linguagem, nascem de uma 

irmandade ontológica que remete ao solo primeiro e originário: o Sensível. 

Nos resta caminhar com elas para ter chance de nos abrirmos às suas 

verdades tanto quanto as palavras possam a elas nos conduzir...
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 MERCURY, Jean-Yves. La chair du visible: Paul Cézanne e Maurice Merleau-Ponty. Paris: L’Harmattan, 

2014, p.16. 
4
 MERCURY, Jean-Yves. La chair du visible: Paul Cézanne e Maurice Merleau-Ponty. Paris: L’Harmattan, 

2014, p.16. 
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CAPÍTULO I – A CRISE DA RAZÃO E O PROJETO DE MERLEAU-PONTY 

 

 

A fim de situar o projeto merleau-pontyano no âmbito da filosofia contemporânea, 

trataremos brevemente do problema da “crise da razão”, para em seguida expormos como 

Merleau-Ponty se apropria da fenomenologia e quais são as características de seu projeto 

diante dos caminhos anteriormente abertos por Husserl. Para tanto, iniciaremos com uma 

abordagem da primeira parte do texto de Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a 

Fenomenologia Transcendental. Sabemos que a filosofia husserliana não foi a única a 

influenciar os caminhos percorridos pelo filósofo francês, de forma que o texto aqui 

apresentado aparece como um recorte, apresentando um dos problemas a partir do qual 

Merleau-Ponty desenvolve seu pensamento. 

 A primeira questão abordada no texto citado diz respeito à possibilidade de afirmar 

uma crise nas ciências no século XX
5
. A crise da razão se manifesta através da crise das 

ciências. De acordo com Moura
6
, antes de 1936, Husserl apontava para uma crise circunscrita 

à ciência e seus fundamentos. O significado e o campo semântico da palavra “crise” teriam se 

alterado em 1936. A “crise das ciências europeias” que da primeira abordagem só trazia o 

nome, estava inserida em uma crise mais ampla, a “crise da cultura” e da “humanidade 

europeia” com o seu niilismo. A questão que se apresentava era a do significado das ciências 

para a “existência humana”. A crise se instalava na questão do afastamento da ciência com 

relação ao sentido ou não-sentido da vida humana. Por isso, apesar da legitimidade de seus 

métodos e conceitos, as ciências deveriam ser seriamente analisadas e criticadas. A tese de 

Husserl é que a crise seria expressão de uma crise mais radical: a da vida da humanidade 

europeia. A crise, para Husserl, se apresenta em um contexto no qual a ciência, “a sua 

cientificidade genuína, todo o modo como ela definiu a sua tarefa, e, para isso, formou a sua 

metodologia, se tornou questionável”.
7
 Mas seria possível falar de uma crise nas ciências em 

geral, sendo que há ciências tão bem estabelecidas como a matemática pura e as ciências 

exatas da natureza com todo seu rigor científico, métodos e resultados bem-sucedidos? Na 

visão de Husserl, essas ciências, embora “bem estabelecidas”, romperam com o modelo de 

                                                 
5
 Segundo Carlos Alberto R. de Moura, o tema da crise aparece na primeira metade do século XX. Embora a 

noção de “crise” não fosse estranha à filosofia, uma crise relacionada à razão era algo novo. Tal crise era 

anunciada justamente no momento em que as ciências apresentavam um forte movimento de expansão, o que 

faria dela um grande paradoxo.  
6
 Carlos Alberto Ribeiro de Moura, professor da USP, em seu livro Racionalidade e Crise 

7
 HUSSERL, Edmund. A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à 

filosofia fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p.1. 
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ciência baseado na física clássica. Mas haveria uma libertação completa com relação a esta? A 

ciência anterior então, sob o domínio de tal paralisia, não seria científica? As intelecções 

adquiridas por ela não seriam também obrigatórias para as ciências que dela se libertaram? As 

conquistas da ciência clássica não podem ser ignoradas ou invalidadas. A física continua 

sendo ciência exata apesar das diferentes abordagens e problemas que enfrenta. O mesmo vale 

para as ciências concretas do espírito, com sua pretensão de serem tão exatas quanto a ciência 

da natureza. Husserl constata um contraste entre a cientificidade dos grupos de ciências 

abordados e a “não cientificidade” da filosofia. O que justificaria, portanto, uma abordagem 

filosófica acerca da crise das ciências, e o que significa dizer que estas estão em crise se, 

apesar das mudanças, permanecem rigorosas?  

O problema, apontado no título do segundo parágrafo do texto, seria a redução da ideia 

de ciência a uma “ciência de fatos” operada pelo positivismo. A “crise” da ciência significa a 

“perda da sua significância para a vida”. Husserl aponta a possibilidade de uma crítica séria e 

necessária à ciência partindo de uma crise mais geral, a crise da cultura. Essa crítica não tem 

por objetivo menosprezar o caráter de cientificidade das ciências. O que podemos constatar da 

abordagem husserliana sobre o assunto é o fato de tal crise não estar relacionada à 

cientificidade mas, como veremos, ao sentido da ciência. Analisando o problema da crise, 

Moutinho
8
 afirma que esta não nasce do fato da ciência se ocupar das coisas, mas do seu 

cientificismo, ou seja, do fato dela considerar a objetividade o lugar do ser. Porque o 

cientificismo é um problema? Por omitir as necessárias atividades inerentes às teorizações 

científicas, ou por não considerar a significação vivida do mundo e das coisas? Segundo 

Moutinho, a constatação desses problemas, embora importante, seria o primeiro passo. A crise 

parece ser, verdadeiramente, a da universalidade da razão, e Husserl busca mostrar a 

solidariedade entre as ciências a partir de um “solo comum de racionalidade”. A referência 

feita ao sujeito é um primeiro passo no combate à “visão especializada” e para permitir uma 

primeira integração dos diversos campos do saber. Assim, a crise pode ser abordada a partir 

dessa nova perspectiva, da “dispersão e especialização das ciências”, tema tratado, sobretudo, 

pelo último Husserl.  

O filósofo toma como ponto de partida para sua análise uma “inversão da apreciação 

geral a respeito das ciências” que ocorrera na viragem do século anterior e que não colocava 

em questão a cientificidade das ciências, mas sim o seu significado para a existência, para a 

                                                 

8
 Luiz Damon Santos Moutinho é professor associado na Universidade Federal de São Carlos.  
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vida da humanidade. A segunda metade do século XIX teria sido dominada pela visão de 

mundo pautada nas ciências positivas e cegada pela ideia de “prosperidade” que elas 

proporcionariam. Tal postura, para o filósofo, se apresenta como um “virar as costas 

indiferente” diante das questões decisivas da humanidade: “as questões acerca do sentido ou 

ausência de sentido de toda esta existência humana”.
9
 Tais questões não exigem também uma 

abordagem racional, sendo elas universais e necessárias?  

Tais questões dizem respeito, afinal, ao homem, como alguém que se 

decide livremente na sua relação com o mundo circundante humano e 

extra-humano, enquanto livre nas suas possibilidades de se configurar 

racionalmente, a si e ao seu mundo circundante.
10

  

O que a ciência teria a dizer sobre essas questões? A ciência em sua redução do ser à 

matéria em movimento no espaço físico, nada tem a dizer sobre essas questões por não levar 

em conta a subjetividade. As ciências do espírito, por sua vez, padeciam de um problema, pois 

exigiam uma observação imparcial, não levando em conta as configurações culturais da razão, 

com o objetivo de traçar as leis que regem o mundo físico e o espiritual, ou seja, procuravam 

reduzir o mundo físico e espiritual a dados mensuráveis. Assim, as ciências do espírito e as da 

natureza compartilham essa crise da racionalidade.  

Um tema que percorre toda a obra de Husserl é sua crítica à ciência moderna em sua 

postura predominantemente técnica, o que implica numa concepção instrumentalizada da 

razão, e uma definição da verdade como eficácia. O progresso dos métodos científicos havia 

tornado as ciências mais especializadas e com um pensamento cada vez mais simbólico, o que 

indicaria uma distância entre a “ciência” e o “conhecimento autêntico”. A ciência passa a se 

basear em sua experiência prática e ignorar sua ratio. A racionalidade das ciências passa a ser 

técnica
11

, e assim a razão “[...] não passaria de uma ‘faculdade’ caracterizada por certos 

procedimentos e operações, mero ‘cálculo’ mecânico que se desdobra no domínio dos ‘signos 

conceituais’”.
12

  Corroborando essa interpretação, Husserl afirma: 

A verdade científica, objetiva, é exclusivamente a verificação daquilo que o 

mundo, de fato, é, tanto o mundo físico como o espiritual. Mas pode o 

mundo, e a existência humana nele, ter na verdade um sentido, se as ciências 

                                                 
9
 HUSSERL, Edmund. A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à 

filosofia fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p.3. 
10

 HUSSERL, Edmund. A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à 

filosofia fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p.3. 
11

 Seguindo a interpretação do autor, essa racionalidade técnica designaria aquilo que Max Horkheimer descreve 

como racionalidade instrumental.  
12

 MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de. Racionalidade e crise: Estudos de história da filosofia moderna e 

contemporânea. São Paulo: Discurso Editorial e Editora da UFPR, 2001, p.190. 
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só admitirem como verdadeiro aquilo que é deste modo objetivamente 

verificável, se a história não tiver mais nada a ensinar senão que todas as 

figuras do mundo espiritual, todos os vínculos de vida que a cada passo 

mantêm o homem, os ideais, as normas, se formam e voltam a se dissolver 

como ondas fugazes, que sempre assim foi e será, que a razão sempre terá de 

se tornar o sem-sentido, a benfeitoria, uma praga? Será que podemos nos 

satisfazer com isso, será que podemos viver neste mundo, cujo acontecer 

histórico não é outra coisa senão um encadeamento interminável de ímpetos 

ilusórios e amargas decepções? 
13

 

De fato, como afirma Husserl, a ciência nem sempre ignorou as questões que dizem 

respeito à humanidade. Houve uma revolução no Renascimento, por exemplo, e “a ciência 

pôde reivindicar um significado para a humanidade europeia que se configurava, desde o 

Renascimento, de um modo completamente novo [...]”.
14

 A humanidade teria rompido com o 

modo de existir medieval. O modelo adotado foi a humanidade antiga. O que era tomado 

como essencial no homem antigo? Uma forma de existir “filosófica”. Almejava-se um 

conhecimento universal, livre do mito, e havia uma busca pela autonomia teórica, seguida 

pela prática. O homem antigo era formado numa razão livre e pretendia organizar a si mesmo 

e o mundo a partir dela. A filosofia teórica da antiguidade seria então recebida como algo 

novo, sob uma investigação e uma crítica próprias do novo contexto histórico no qual foram 

inseridas.   

A filosofia transmitida pelos antigos é, pois, uma ciência referida à totalidade do ente. 

Todas as ciências, já fundadas e futuras, seriam ramos da filosofia una, que visa a construção 

de um sistema de verdades definitivas.  

Uma construção única de verdades definitivas, ligadas teoricamente, que 

continua a crescer infinitamente de geração em geração, devia assim 

responder a todos os problemas que se pudessem pensar – problemas de 

fatos ou problemas da razão, problemas da temporalidade ou da eternidade.
15

  

O conceito positivista da ciência, ao contrário, aparece como restritivo segundo o 

filósofo. As questões mais amplas e metafísicas foram excluídas e a razão agora ocupa o lugar 

central, devendo buscar verdades imutáveis. O homem está em questão enquanto ser racional, 

e todas as questões giram em torno da razão. As questões teóricas estão acima das questões 
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acerca dos fatos. “O positivismo, por assim dizer, decapita a filosofia”,
16

 sendo contrário à 

ideia da filosofia antiga de uma “unidade inseparável de todo o ser”. Husserl constata, então, a 

perda da crença e do entusiasmo pela ideia de uma filosofia universal. As ciências positivas 

não adotaram o método dessa filosofia universal, o que levou a uma fragmentação do 

pensamento filosófico, dando lugar a filosofias que se “desalojavam entre si”,
17

 e a ideia de 

uma unidade das ciências passou a ser insustentável. A crença no ideal e no método clássicos 

da filosofia oscila na medida em que a reflexão metafísica não segue os sucessos do 

desenvolvimento das ciências positivas, cada vez mais sistemáticas. Esse contraste teria 

atingido cientistas dentro e fora do positivismo, e no positivismo surgiram “cada vez mais 

especialistas não filosóficos”.
18

 Os imbuídos de espírito filosófico também foram afetados. 

Tinham estes um sentimento de fracasso crescente que os levou a erguerem-se em protestos 

contra “as obviedades profundamente enraizadas do ideal dominante”.
19

Inaugura-se então 

uma luta, desde Hume e Kant, segundo Husserl, para compreender as razões do fracasso da 

metafísica. Ao passo que a ciência se desenvolvia, afastando-se das questões pertinentes ao 

sentido da vida humana, apresentando realizações incontestáveis cientificamente, a metafísica 

entrava em crise, pois o ideal de universalidade estava ameaçado.  

A consequência disso foi uma profunda mudança no pensamento filosófico que se 

volta contra si próprio. A filosofia passa a questionar a si mesma diante da inatacabilidade das 

ciências positivas. A possibilidade de uma metafísica estaria em questão. O ideal de uma 

filosofia universal experimenta o que Husserl chama de “dissolução interna”, o que cria novas 

configurações. Esse cenário coloca as ciências modernas também em crise, visto que elas 

foram “fundadas como ramos da filosofia” e carregam esse sentido. Essa crise não abalaria as 

ciências especializadas em seus resultados teoréticos, mas afetariam seu sentido de verdade, 

segundo o filósofo.  Se a humanidade europeia se refundou em um ideal de filosofia universal 

durante o Renascimento, com um espírito de renovação radical, isso quer dizer que a crise da 

filosofia abala todas as ciências modernas “enquanto elos da universalidade filosófica, uma 
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crise inicialmente latente, mas que emerge depois cada vez mais à luz do dia, crise da própria 

humanidade europeia em todo o sentido da sua vida cultural, em toda a sua ‘existência’”.
20

  

Para Husserl, houve uma crescente descrença na “razão” tal como a entendiam os 

antigos, a saber, como episteme contraposta à doxa. Isso gerou um ceticismo sobre a 

possibilidade da metafísica e descrença em uma filosofia universal. Não haveria mais crença 

em uma razão absoluta, ou seja, o homem não conseguiria mais dar um sentido racional para a 

história, a humanidade, e para sua liberdade. Parece haver um utilitarismo da razão, que deve 

servir à nossa especulação sobre o mundo mensurável. A razão passa a ser entendida no 

sentido estrito de episteme: 

Se o homem perder esta crença, (na razão) então isto não significa outra 

coisa senão que: ele perde a crença ‘em si mesmo’, no ser verdadeiro que lhe 

é próprio, de que ele não dispõe sempre já, com a evidência do ‘eu sou’, mas 

apenas tem e pode ter sob a forma da luta pela sua verdade, por se fazer a si 

mesmo verdadeiro. 
21

 

O ser verdadeiro é uma meta, buscada pela episteme, pela “razão”, contraposto ao ser 

suposto, que na doxa é “óbvio”. A filosofia, porém, ultrapassa essa concepção presente em 

suas origens e alcança a ideia de um conhecimento universal fundamentado em evidências. 

Mas a tarefa de levar a cabo um conhecimento universal se transforma em incompreensão, 

pois a filosofia enfrenta em sua história uma crescente necessidade de luta por sua existência, 

uma luta contra a negação e a desvalorização sofrida ante o ceticismo, este defensor da 

impossibilidade de encontrar algo da razão e de suas ideias no mundo vivenciado de fato.  A 

razão e o mundo se tornam mais enigmáticos e passam a ser polos distintos e contrapostos de 

uma relação onde a razão deve conferir sentido ao mundo que é, e ao mesmo tempo conceber 

o mundo como o que é a partir da razão, como o que deve ser. Por fim, o vínculo entre a razão 

e o ente geral, apontado por Husserl como o “enigma de todos os enigmas” se torna um tema 

para a filosofia.   

Para Husserl a essência da história seria “a humanidade em luta pela sua 

autocompreensão”. A Modernidade filosófica, que abarcava o período vivido pelo filósofo e 

que hoje denominamos filosofia contemporânea, não seria apenas um mero fragmento desse 

fenômeno, mas uma espécie de agente transformador, “uma repetição e uma transformação 

universal de sentido”. Essa filosofia, segura de seu método e suas ideias, fundada no 
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radicalismo de um novo começo, deve superar as ingenuidades da opinião comum e ao 

mesmo tempo o ceticismo filosófico. 

Contudo, inadvertidamente acometida das suas próprias ingenuidades, o seu 

destino, no caminho de um paulatino autodesvelamento, motivado por novos 

combates, é o de ter de procurar, antes de tudo o mais, a ideia definitiva da 

filosofia, o seu verdadeiro tema, o seu verdadeiro método, o de ter de 

descobrir, antes de mais nada, os verdadeiros enigmas do mundo, pondo-os 

no trilho da decisão.
22

  

O risco de cair no ceticismo e abandonar a verdade do homem deveria ser combatido 

pela reinstauração da tarefa, que cabe à filosofia, de esclarecer o sentido de unidade da 

humanidade e de leva-la à sua autocompreensão.  Haveria, portanto, nesse contexto de crise, 

um combate entre uma humanidade já arruinada, e uma humanidade ainda enraizada ou em 

busca de um novo enraizamento, combate entre uma humanidade em crise, e uma humanidade 

como deveria ser. Este combate se reflete na filosofia entre as teorias relativistas e céticas, e 

as filosofias ainda atreladas às suas raízes. A filosofia autêntica luta pelo seu sentido e pelo 

sentido da humanidade, luta para tornar compreensível a verdadeira possibilidade de uma 

metafísica trazendo a razão latente à autocompreensão de suas possibilidades. Essa luta, além 

de apontar a possibilidade de uma metafísica, seria necessária para esclarecer se o telos, 

surgido com a filosofia grega e naturalizado como inato à humanidade europeia, o “querer ser 

uma humanidade a partir de uma razão filosófica” e só poder se realizar como humanidade 

dessa forma, é apenas um “delírio histórico-fático” uma “aquisição acidental de uma 

humanidade acidental”, ou se irrompeu na humanidade grega a enteléquia da humanidade, ou 

seja, seu modo de ser enquanto humanidade, sua essência. Ora, se o homem é ser racional, só 

pode ser na medida em que sua humanidade é racional e, seja ela orientada de forma latente 

para a razão ou “abertamente orientada para a enteléquia que chegou a si mesma”, conduzirá 

o devir da humanidade. “A filosofia, a ciência, seria, então, o movimento histórico da 

revelação da razão universal, ‘inata’ como tal à humanidade”.
23

 Porém, há um problema em 

tal conclusão, e Husserl pondera: 

Seria efetivamente assim, se o movimento até hoje ainda não concluído se 

tivesse mostrado como a enteléquia cujos puros efeitos decorreram de modo 

genuíno e certo, ou se a razão se tivesse, de fato, tornado manifesta para si 

mesma, de um modo plenamente consciente, na forma que é própria da sua 

essência, isto é, na forma de uma filosofia universal, que continua a vir a ser 
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numa intelecção apodítica consequente e que, num método apodítico, 

atribui-se a si mesma as próprias normas.
24

   

Não haveria outra forma de estabelecer se a humanidade europeia tem em si uma ideia 

absoluta e se o “espetáculo da europeização” das demais humanidades fora da Europa 

anunciaria em si “a vigência de um sentido absoluto, pertencente ao sentido do mundo, e não 

um sem sentido histórico desse mesmo mundo”.
25

 Husserl aponta o racionalismo do século 

XVIII, e sua tentativa de enraizar a humanidade europeia, como uma ingenuidade. Uma ideia 

de humanidade que é europeia poderia valer para a humanidade como um todo?  

Diante da crise, cabe questionar a atividade do filósofo e a validade da elaboração de 

uma filosofia entre tantas outras, presentes nessa “flora”, com existências efêmeras. Para 

Husserl, “Não podemos deixar perder-se a crença na possibilidade da filosofia como tarefa, ou 

seja, na possibilidade de um conhecimento universal”.
26

 Mas como manter essa crença entre 

os vocacionados a essa tarefa? Segundo Husserl, o filosofar e seus resultados não têm fins 

meramente culturais ou privados. Nesse sentido, os filósofos seriam, em sua definição, 

“funcionários da humanidade”. A responsabilidade pelo ser próprio traz a “responsabilidade 

pelo verdadeiro ser da humanidade”, que só é quando se dirige a um telos, o que só pode ser 

efetivado pela filosofia.  Mas deve a humanidade esperar que um dia a reflexão filosófica 

esteja consumada se nada na historia da filosofia parece apontar para isso?  

Para Husserl, a análise histórica mostrou os problemas, mas também apontou os 

filósofos como “herdeiros do passado”. Um estudo retrospectivo era necessário para chegar a 

uma autocompreensão:  

 [...] e isto por meio de uma pergunta retrospectiva por aquilo que 

originariamente e alguma vez se quis como filosofia, e que assim continuou 

a ser através de todos os filósofos e filosofias que historicamente estiveram 

em comunhão; mas isto sob a consideração crítica daquilo que, na fixação da 

meta e no método, exibe aquela genuinidade última da origem que, uma vez 

contemplada, constrange apoditicamente a vontade.
27

  

A tarefa consistiria em desvelar o sentido que repousa sob os fatos históricos da 

filosofia, adotando uma atitude cética, porém não negativista, para questionar e testar esse 

sentido, e assim: 
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Paulatinamente anunciar-se-ão neste caminho possibilidades, de partida 

quase despercebidas, mas que progressivamente se impõem, possibilidades 

de orientações completamente novas do olhar, apontando para novas 

dimensões. Despontarão perguntas nunca antes feitas, mostrar-se-ão campos 

de trabalho nunca pisados, correlações nunca radicalmente compreendidas 

nem captadas. Estas obrigarão, por fim, a transformar, no seu fundo 

essencial, o sentido completo da filosofia tal como ele, por entre todas as 

figuras históricas, vigorava como “óbvio”.
28

  

Diante das ideias apresentadas por Husserl, é possível afirmar:  

A crise da razão será então a crise do sentido do mundo, do sentido da 

história, do sentido da humanidade, da capacidade do homem “de conferir 

um sentido racional a sua existência individual e coletiva”.
29

 

O filósofo, diante de tal crise, assume o compromisso de “restaurar o sentido autêntico 

da razão”.
30

 Para Moutinho, a fenomenologia aparece como possibilidade de conferir uma 

unidade da razão entre as ciências. Assim, caberia destituir os prejuízos da objetividade e 

restituir a subjetividade como solo comum dos conhecimentos, recuperar o “sujeito na 

constituição da objetividade”.  

1.1 O projeto de Merleau-Ponty  

 

Se podemos falar de um projeto central no pensamento de Merleau-Ponty ele está 

relacionado à crítica da metafísica tradicional e suas dicotomias e se constrói partindo do 

problema da percepção e seus desdobramentos, levando em conta a necessidade de uma nova 

filosofia e a elaboração de uma nova ontologia para pensar a relação sujeito e mundo.  

Para Moutinho, Merleau-Ponty parece compreender a crise de modo semelhante ao 

Husserl da Krisis, que não aponta problema na cientificidade, mas no afastamento da ciência 

com relação à ideia de universalidade. As ciências teriam perdido sua capacidade de interligar 

suas verdades em um sistema único da razão. Essa ideia de universalidade da razão, para 

Husserl, teria perdido forças no século XVIII, e desde Hume e Kant os filósofos tentariam 

compreender o fracasso de um projeto de razão universal. O ideal de ciência como construção 

de uma sabedoria universal estava em crise. O Positivismo “implica a ruína da filosofia: 

porque ele reconhece como questões legítimas apenas as questões de fato”.
31

 A racionalidade 

é instrumentalizada em detrimento de uma ideia de razão universal, ou de um “solo comum de 
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racionalidade”. Entra em vigor uma forma de racionalidade estritamente técnica, marcada 

sobretudo pela ausência da busca de fundamentação do “sentido” da existência como um 

todo. 

Entre os projetos de Husserl e Merleau-Ponty haveria, no entanto, uma proximidade 

apenas inicial. O filósofo francês também aborda a restituição da subjetividade para 

solucionar a crise. No entanto, o que parece ser a solução para Husserl é apenas um primeiro 

passo para Merleau-Ponty, pois este vai pensar o problema da unidade do saber a partir do 

problema da percepção e seus desdobramentos. Ele começaria “pela recuperação de um 

sujeito na constituição da objetividade”
32

, mas se diferenciaria de Husserl pela proposta de 

solução do problema.  

A solução do filósofo francês, diferentemente da de Husserl, não consistiria 

em fundar a unidade do Saber na unidade da Razão, já que [...] ele não faz da 

interioridade da consciência, da subjetividade transcendental e de suas puras 

significações, o território da filosofia, que é em Husserl a instância de 

fundação absoluta – é isso, finalmente, o que distinguiria de uma vez por 

todas o racionalismo de Merleau-Ponty do intelectualismo husserliano.
33

  

Temos em Merleau-Ponty um apelo para retornar ao mundo da percepção, enraizando 

nele a racionalidade e, além disso, constatar um movimento de retorno ao problema da 

percepção em diferentes áreas do conhecimento em sua época, como a psicologia, as ciências 

da natureza e a pintura. É diante desse contexto que o filósofo propõe sua reflexão sobre a 

percepção, partindo dos pressupostos fenomenológicos e levando em conta a possibilidade de 

construir de uma nova filosofia a partir do diálogo com outras áreas do saber. Isso fica mais 

claro ao analisarmos o prefácio da Fenomenologia da percepção, texto no qual o filósofo 

francês apresenta a fenomenologia como retorno às coisas mesmas e como pensamento 

distinto do método científico pelo seu retorno ao mundo da percepção, e se mostra aberto às 

possibilidades de diálogo com o conhecimento produzido fora do âmbito estritamente 

filosófico.  

No texto O primado da percepção e suas consequências filosóficas, apresentado em 

uma conferência em 1946 na Sociedade Francesa de Filosofia, Merleau-Ponty apresenta a 

percepção como um paradoxo. Segundo o filósofo, há na percepção o imbricamento 

paradoxal da imanência e da transcendência, pois o percebido não poderia ser um elemento 

estranho àquele que percebe e, no entanto, não se dá jamais inteiramente, mas sempre por 
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perfis, por diferentes aspectos, sucessivos e inesgotáveis referidos a um mesmo objeto cuja 

concretude jamais é plenamente vivida. A transcendência do objeto percebido remete às 

vivências que o constituem como tal e estas por sua vez remetem, na medida do seu visar 

intencional, à transcendência inalcançável da “coisa mesma”. 

Admite-se, portanto, que o objeto percebido comporta um além, transcendendo o que 

está dado intuitivamente de modo imediato. A percepção teria, portanto, duas dimensões: a 

imanência e a transcendência, e embora pareçam, ambas não são contraditórias. Reproduzir 

em pensamento a “experiência perspectiva”, por exemplo, nos levaria à constatação de que a 

aparição de algo comporta e exige essa presença e essa ausência. “Na realidade, como o 

próprio Kant disse profundamente, só podemos pensar o mundo porque de início temos 

experiência dele; é por essa experiência que temos a idéia de ser e é por ela que as palavras 

‘racional’ e ‘real’ recebem simultaneamente um sentido”.
34

 A percepção aparece, pois, como 

esse “fenômeno paradoxal que nos torna acessível o ser”.
35

  

Poderíamos tomar a percepção tal como o faz o empirismo, como derivada de um 

fluxo de sensações que levaria a concebê-la como um fenômeno privado, estritamente 

subjetivo. Poderíamos também, ao contrário, como o faz o racionalismo, tomá-la como um ato 

de inteligência, o que implicaria definir o objeto percebido como uma ideia. O mundo seria, 

assim, o mesmo para mim e para os demais, tendo uma existência ideal como o teorema de 

Pitágoras. Para o filósofo, porém, ambas as concepções, empirista e racionalista, não 

traduzem corretamente a experiência perceptiva. O exemplo dado pelo filósofo ajuda a 

acompanhar o raciocínio: diante de uma paisagem, posso ver algo que outra pessoa não vê. 

Esse algo não faz parte apenas do meu mundo de modo a exigir que eu, por meio da 

linguagem, o suscite no mundo do outro. Isso seria aceitar dois mundos distintos e uma 

mediação da linguagem entre eles, o que não ocorre. O que existe, segundo o filósofo, é uma 

exigência que brota do seio do visível, exigência de ser visto tanto por mim como por um 

outro. “A coisa se impõe não como verdadeira para toda inteligência, mas como real para todo 

sujeito que partilha minha situação”.
36

 O que Merleau-Ponty defende é a existência de uma 

comunicação primordial não baseada em uma consciência intelectual comum que implicasse a 

supressão da pluralidade de consciências. Pela percepção que tenho do outro, me coloco em 
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relação com ele, e estamos abertos às mesmas verdades. Pela percepção, me coloco em 

relação com uma alteridade que se forma inicialmente no objeto a partir das perspectivas 

ocultas ao meu ponto de vista, e assim se pode pensar a constituição de outros sujeitos com os 

quais entro efetivamente em comunhão a partir do mundo vivido, sem ter que sair dele, ou 

sobrevoa-lo, como puro sujeito em sentido intelectual. O meu ponto de vista implica o ponto 

de vista do outro. 

Do mesmo modo que meu corpo, como sistema de minhas abordagens sobre 

o mundo, funda a unidade dos objetos que eu percebo, do mesmo modo o 

corpo do outro, como portador das condutas simbólicas e da conduta do 

verdadeiro, afasta-se da condição de um de meus fenômenos, propõe-me a 

tarefa de uma verdadeira comunicação e confere a meus objetos a dimensão 

nova do ser intersubjetivo ou da objetividade.
37

  

 Deste modo, os problemas relativos à razão apresentados pela fenomenologia de 

Husserl serão retomados por Merleau-Ponty a partir de uma análise do primado ontológico da 

percepção.  

1.1.1 O retorno às coisas mesmas 

  

Para Merleau-Ponty, o objetivo da fenomenologia de Husserl seria o retorno às coisas 

mesmas por meio de um método descritivo. O “mundo antepredicativo” seria a base a partir 

da qual todo conhecimento científico se constrói, e a fenomenologia trataria desse mundo tal 

como é vivido e dado nas experiências quotidianas. Diferentemente da ciência ou demais 

áreas do conhecimento que visariam à explicação ou análise dos fatos, a fenomenologia, de 

acordo com o “principio dos princípios” de Husserl, toma os dados oferecidos pela intuição 

tal como são dados, segundo uma pura visão. Segundo Husserl o modo originário de doação 

dos fenômenos é, entre todas as formas de intencionalidade da consciência, a percepção 

sensível. O ponto de partida de Merlau-Ponty será, portanto, a relação do sujeito com o 

mundo que se dá prioritariamente pela percepção. O conhecimento do mundo nasce 

originariamente das experiências perceptivas de onde se origina toda ciência. Em outras 

palavras, a ciência é uma expressão secundária do mundo que se torna possível porque o 

mundo é percebido, ou seja, ela nasce da percepção. A ciência simplesmente explica e 

determina um mundo que já está dado e que é percebido pelo sujeito. O retorno às coisas 

mesmas revela, pois, a existência de um mundo anterior ao conhecimento, mundo do qual a 

ciência depende.  
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Para Moutinho, Merleau-Ponty se apresenta contra o “pequeno racionalismo”, ou seja, 

contra a tentativa de explicar o ser através dos conceitos científicos. Essa posição pode ser 

verificada no texto Em toda e nenhuma parte. A tese deste “pequeno racionalismo” seria a 

existência de uma ciência já feita nas coisas, de modo que as investigações científicas 

acabariam por descobri-la, fazendo cessar qualquer pergunta ao alcançar o Ser das coisas, as 

leis que regem o mundo. O real seria uma rede de relações que, por meio da ciência, poderia 

ser dominada. O pequeno racionalismo não encarava o ser da ciência como um “construto” e 

agia como se “a objetividade científica simplesmente preexistisse à ciência”.
38

 Este pequeno 

racionalismo veiculava uma “ontologia cientificista”, encarando a ciência da natureza como a 

medida do Ser.  

Em Einstein e a crise da razão, Merleau-Ponty aponta para a transformação operada 

pela ciência moderna ao afirmar o caráter “especulativo” das suas teorias ainda que essa não 

seja uma atitude consensual entre os próprios cientistas. O físico especulativo, e o maior 

exemplo aqui seria Einstein, acredita alcançar uma “verdade depositada no mundo”, 

paradoxalmente através da atividade especulativa, ignorando o caráter perspectivo das teorias. 

Einstein se enquadra nesse perfil quando afirma de forma claramente contraditória, numa 

citação feita por Merleau-Ponty e reproduzida no texto de Moutinho: “eu creio em um mundo 

em si, mundo regido por leis que procuro apreender de uma maneira selvagemente 

especulativa”.
39

 Haveria para o cientista, portanto, uma harmonia preestabelecida no mundo. 

Einstein leva seu classicismo ao limite ao combinar a “invenção livre” com o ideal científico 

de uma “notação direta do real”.
40

 A nova ciência parece radicalizar o objetivismo clássico e 

introduzir um problema ao declarar a atividade do cientista como especulativa.  

Diante de tal ideal de conhecimento, “a experiência do mundo percebido com suas 

evidências não passa de um balbucio antes da clara palavra da ciência”.
41

 O cientista, ao negar 

reconhecimento à outra razão que não a razão física, coloca de novo o problema da crise da 

razão. Essa razão física, que estaria “revestida de uma dignidade filosófica” se destrói em 

paradoxos quando ensina, por exemplo, que “meu presente é simultâneo do futuro de um 
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outro observador bastante afastado de mim, arruinando assim o próprio sentido do futuro...”.
42

 

O filósofo pondera que essa ciência não preserva a racionalidade e que, “o vigor da razão está 

ligado ao renascimento de um sentido filosófico, que, certamente, justifica a expressão 

científica do mundo, porém em sua ordem, em seu lugar no todo do mundo humano”.
43

  

A nova ciência é fruto do rompimento entre ciência e metafísica. Para compreender 

essa desvinculação, o filósofo faz uma etiologia da ontologia cientificista. O “pequeno 

racionalismo” seria herança do “grande racionalismo” do século XVII. Este grande 

racionalismo não tinha a ciência como a medida do Ser. O ser exterior era apenas “um aspecto 

ou um grau do Ser”.
44

 O ser não estava no exterior, e havia ainda a dimensão interior, 

subjetiva. O ser do sujeito e o ser do objeto não eram meios universais, “um não constitui o 

outro”, e o grande racionalismo passou a encarar como problema a relação entre corpo e alma, 

entre o que é exterior e o que é interior.  A ontologia cientificista é diferente porque se instala 

no ser exterior e o toma como meio universal. Ciência e filosofia, no grande racionalismo, não 

são rivais, pois este soube manter uma tensão entre a exterioridade do mundo e a interioridade 

subjetiva sem reducionismos, e havia possibilidade de convivência entre metafísica e ciência 

da natureza, pois os campos estavam circunscritos. Depois do século XVII, o acordo entre 

ciência e metafísica tende a desaparecer, e surge o pequeno racionalismo como oposição a ela.  

 A ontologia cientificista, como “fóssil” do grande racionalismo, não é senão 

isto: a unilateralização de um acordo que o grande racionalismo soube 

manter. O ser visado pela ciência autonomiza-se, a ciência da natureza torna-

se a medida do ser, e o pequeno racionalismo, uma ontologia cientificista.
45

  

A cisão entre ciência e metafísica também resultou em um movimento inverso de 

universalização da subjetividade por parte do criticismo. Com tal universalização, não haveria 

uma natureza em si, e o mundo já não seria mais uma realidade autônoma, pois se tornaria “o 

conjunto das relações objetivas trazidas pela consciência”.
46

 Neste caso, o desenvolvimento 

da física newtoniana justificaria o criticismo, mas o desenvolvimento de outras ciências não. 

A biologia e a psicologia, por exemplo, “tomam o organismo e a consciência, 
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respectivamente, como ‘duas ordens de realidades’, como ‘efeitos’ e ‘causas’ reais”.
47

 

Merleau-Ponty aponta os limites da ontologia cientificista e do criticismo e propõe uma nova 

filosofia transcendental. Segundo Moutinho, o enfraquecimento da metafísica clássica trouxe 

dois mitos sobre a relação entre ciência e filosofia. Em O filósofo e a sociologia Merleau-

Ponty os define nessa linha: uma filosofia como autonomia absoluta do espírito, que não seria 

uma interrogação, mas sim um conjunto de doutrinas, e do outro lado o saber cientifico, 

“como notação direta dos fatos, como ciência das coisas do mundo”.
48

 Estaria assim 

estabelecida uma fronteira entre filósofos e cientistas e uma pesquisa que quisesse dar conta 

de fatos e ideias seria, então, considerada absurda. Há do lado da filosofia o primado da 

interioridade e do lado da ciência o primado da exterioridade. Isso lançaria a cultura em um 

estado de crise.
49

 Como alternativa, o filósofo propõe estabelecer uma nova teoria filosófica a 

partir do reconhecimento do primado da percepção.  

O retorno às coisas mesmas, proposto pela fenomenologia, revelando um mundo 

anterior a qualquer análise ou predicação, é um movimento diferente do que ocorria na 

tradição filosófica. A consciência não deve deixar de aderir à experiência, pois o sujeito está 

no mundo, é consagrado a ele. Tal retorno não é como o retorno idealista à consciência. 

Merleau-Ponty quer mostrar que diferentemente de Descartes e Kant, a fenomenologia não 

separa sujeito e mundo. Segundo ele, tanto Descartes quanto Kant teriam desligado o sujeito, 

ou consciência, do mundo, fazendo com que nada fosse apreendido se antes o sujeito não se 

experimentasse no ato de apreender. Era preciso uma certeza de mim para mim como 

condição de apreender algo. Sujeito e mundo eram independentes, as relações entre eles não 

eram bilaterais, pois a certeza do Cogito, em Descartes, não implicava a certeza do mundo, e 

Kant falava de uma “inversão copernicana” que não existiria se sujeito e mundo não fossem 

vistos como apartados um do outro. O problema estaria na análise reflexiva que se faz do 

mundo, pois, segundo Merleau-Ponty, “a análise reflexiva, a partir de nossa experiência do 

mundo, remonta ao sujeito como uma condição de possibilidade distinta dela, e mostra a 

síntese universal como aquilo sem o que não haveria mundo”.
50

 Ou seja, a consciência deixa 

de lado a experiência e a substitui por um relato ou reconstrução do mundo. Husserl teria se 
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oposto à “análise noética” de Kant com sua “reflexão noemática” que, em vez de mostrar o 

mundo como algo que repousa na “atividade sintética do sujeito”, revela uma “unidade 

primordial” no mundo.  

Considerando que o mundo é mais velho do que qualquer pensamento sobre ele, e que 

ele se constitui como mundo originariamente a partir da percepção, pode-se dizer que para 

Merleau-Ponty, o pensamento do homem não é mais visto como dotado de um poder 

constituinte, pois o mundo não depende de suas análises teóricas ou juízos para existir como 

tal. Para o filósofo, “a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 

tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é 

pressuposta por eles”.
51

 A percepção não é apenas uma das formas do homem confrontar-se 

com o ser, ela é a estrutura ontológica fundamental sobre a qual se desdobram todas as 

atitudes possíveis do homem, e entre elas a atitude científica. A percepção faz do homem um 

“sujeito consagrado ao mundo”.
52

  

 O retorno às coisas mesmas seria possível através da redução fenomenológica, que 

não implica o retorno a uma consciência transcendental e não encara o mundo como um 

conjunto de significações já prontas. Ela leva em conta o movimento de relação com o mundo 

e com os demais sujeitos, sendo uma espécie de admiração diante do mundo. A reflexão 

depende de uma vida irrefletida que é sua situação inicial, constante e final. A fenomenologia 

não seria fórmula de uma filosofia idealista, mas de uma filosofia existencial.  

 Para Merleau-Ponty, a redução fenomenológica foi apresentada por muito tempo como 

um retorno à consciência transcendental, e a fenomenologia era vista como um movimento 

idealista, no sentido de um idealismo transcendental. Nessa concepção, a consciência seria 

tomada como algo pré-pessoal, e seríamos todos participantes do uno. A análise reflexiva 

ignoraria o problema do outro e do mundo, mas Husserl encara o “outro” como um problema 

e o alter ego como um paradoxo. A consciência não é algo uno e pré-pessoal. Cada sujeito é 

uma consciência entre as demais, e não há somente a minha presença a mim mesmo, mas a 

possibilidade de estar presente aos outros, de ter espectadores. O Cogito cartesiano 

desvalorizava a percepção do outro, definindo o sujeito pelo pensamento que ele tem de si 

mesmo, sendo ele o único a ter evidência de que pensa. A consciência não pode se limitar à 

consciência que tenho de mim, à consciência que tenho de que existo, mas deve envolver a 

consciência que posso ter do outro, da minha encarnação no mundo, da minha situação 
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histórica. O Cogito deve revelar o sujeito como uma situação e deve abranger a 

intersubjetividade. Assim, o mundo é redescoberto como o horizonte de minhas cogitationes e 

como uma dimensão na qual estou sempre situado.  

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”.
53

  

 Admitindo que somos uma relação constante com o mundo, podemos dizer que é 

preciso distanciar-se dessa relação para percebê-la. A redução fenomenológica visa suspender 

nossos juízos diante do mundo, deixando de lado nossas ideias e conhecimentos sobre ele. 

Eugen Fink definiu a redução como uma atitude de admiração diante do mundo, na qual a 

reflexão não se direciona a uma consciência que fundamenta o mundo, mas se distancia dele 

para “ver brotar” as nossas ligações, nossos laços intencionais com o mesmo. 

O transcendental de Husserl não é o de Kant, e Husserl censura a filosofia 

kantiana por ser uma filosofia ‘mundana’ porque ela utiliza nossa relação ao 

mundo, que é o motor da dedução transcendental, e torna o mundo imanente 

ao sujeito, em lugar de admirar-se dele e conceber o sujeito como 

transcendência em direção ao mundo.
54

   

É preciso romper a familiaridade com o mundo para ver seu “brotamento imotivado”. 

A redução, contudo, nunca é completa, visto que o homem não é “espírito absoluto”, tendo 

suas reflexões também em situação, inseridas “no fluxo temporal que elas procuram captar” e 

assim pode-se afirmar a inexistência de um pensamento que abarque todo o pensamento. 

Assim, a filosofia deve ser vista não como aquisição, mas como uma “experiência renovada 

de seu próprio começo”,
55

 e uma reflexão radical deve admitir sua dependência com relação a 

“uma vida irrefletida que é sua situação inicial, constante e final”.
56

 Para Merleau-Ponty, a 

redução fenomenológica é a fórmula de uma filosofia existencial, e um exemplo disso seria o 

“In-der-Welt-Sein” de Heidegger, que se manifesta tendo como base a redução 

fenomenológica.  

O filósofo francês continua um movimento no sentido de mostrar a fenomenologia não 

como um idealismo, mesmo que ela trate de essências. Isso se deve ao fato de que a 

fenomenologia trata das essências para compreender melhor nossa existência atada ao mundo. 
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A essência do mundo não é aquilo que ele é em ideia, mas aquilo que ele é para nós antes de 

qualquer predicação. O objetivo seria “igualar a reflexão à vida irrefletida”.  

 Segundo Merleau-Ponty, a noção de “essências” na filosofia de Husserl é fonte de 

mal-entendido. O que se deve levar em conta é que a fenomenologia pretende compreender o 

engajamento do homem no mundo, e para isso passa pelas essências. Porém: 

A necessidade de passar pelas essências não significa que a filosofia as tome 

por objeto, mas, ao contrário, que nossa existência está presa no mundo de 

maneira demasiado estreita para conhecer-se enquanto tal no momento em 

que se lança nele, e que ela precisa do campo da idealidade para conhecer e 

conquistar sua facticidade.
57

  

Ou seja, a existência precisa se afastar de sua facticidade para compreendê-la, para 

poder ver sua ligação com o mundo no qual está inserida. As essências não estão, nesse 

sentido, separadas da existência. Pode-se afirmar que as essências tomadas pela linguagem é 

que são separadas, mas tal separação seria apenas aparente, pois todas elas repousam em uma 

“vida antepredicativa da consciência” para a qual remetem. O fato é que toda elaboração 

conceitual, toda análise, só é possível porque o sujeito está no mundo e tem dele uma 

experiência que não depende exclusivamente da reflexão. “No silêncio da consciência 

originária, vemos aparecer não apenas aquilo que as palavras querem dizer, mas ainda aquilo 

que as coisas querem dizer, o núcleo de significação primário em torno do qual se organizam 

os atos de denominação e de expressão”.
58

 Na consciência originária a relação entre sujeito e 

mundo mostra sua bilateralidade.  

Assim, “buscar a essência do mundo não é buscar aquilo que ele é em ideia, uma vez 

que o tenhamos reduzido a tema de discurso, é buscar aquilo que de fato ele é para nós antes 

de qualquer tematização”.
59

 Tanto o sensualismo quanto o idealismo, nessa medida,  reduzem 

o mundo situando-o além ou aquém da experiência vivida. O sensualismo o reduz a estados 

empíricos de nós mesmos e o idealismo o toma a partir das estruturas teóricas da consciência 

que o pensa, como uma esfera imanente. Merleau-Ponty quer mostrar que a fenomenologia 

busca outro caminho, e não quer reduzir o mundo a nenhuma dessas teses contrárias. Ele 

argumenta que mesmo a redução eidética, que poderia parecer idealista, ao contrário “é a 

resolução de fazer o mundo aparecer tal como ele é antes de qualquer retorno sobre nós 

mesmos, é a ambição de igualar a reflexão à vida irrefletida da consciência”.
60

 E segue 
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afirmando: “o mundo não é 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”.
61

 A 

percepção nos dá o mundo verdadeiro.  

 Admitindo que toda consciência é consciência de algo, e que isso não é uma 

afirmação nova na filosofia, cabe mostrar o que há de novo na noção de intencionalidade na 

fenomenologia. Na concepção de Husserl, a consciência está voltada para o horizonte de um 

mundo que ela não possui inteiramente, e em direção ao qual ela não cessa de ir. A noção de 

intencionalidade fica mais abrangente, o que permite uma distinção entre a “compreensão” 

visada pela fenomenologia, e a “intelecção” clássica. Kant admitira que a percepção interior é 

impossível sem a exterior. A diferença entre a intencionalidade e a relação de Kant a um 

“objeto possível” é que naquela a unidade do mundo não é posta pelo conhecimento, mas é 

tida como algo dado e vivido. Para Husserl, devemos tratar a consciência como um projeto de 

mundo. Husserl amplia a noção de intencionalidade ao afirmar que existem duas formas dela: 

a intencionalidade de ato, e a intencionalidade operante. A primeira diz respeito aos juízos 

proferidos e posições voluntárias que tomamos. A segunda não aparece no conhecimento 

objetivo, e “forma a unidade natural e antepredicativa do mundo e de nossa vida”,
62

 

fornecendo um texto do qual os conhecimentos tentam ser uma tradução exata. Pode-se 

afirmar que uma análise não deixa nossa relação com o mundo mais clara. O que a 

fenomenologia faz é colocar diante de nós essa relação para que a constatemos.  

 Essa noção ampliada da intencionalidade ajuda a compreender a diferença entre a 

compreensão almejada pela fenomenologia e a intelecção clássica. Compreender, em 

fenomenologia, significa “reapoderar-se da intenção total”. Essa intenção total está 

relacionada com a Ideia, no sentido hegeliano, que seria uma fórmula de comportamento em 

relação ao outro, à Natureza, ao tempo e à morte que marca diferentes civilizações e épocas. É 

uma maneira de pensar a unidade do mundo. Merleau-Ponty admite então que tudo tem uma 

significação porque tudo tem um sentido que pertence à própria estrutura do ser, de forma que 

nos encontramos condenados ao sentido. Nessa noção de intencionalidade total não faz 

sentido atribuir ao pensamento uma importância maior do que a das experiências vividas que 

o tornam possível. Admitindo um mundo anterior a qualquer predicação e conhecimento, a 

fenomenologia busca compreender nossos laços com esse mundo a partir da relação bilateral 

que se estabelece entre sujeito e exterioridade, laços que são anteriores ao pensamento. A 
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noção de mundo ou de racionalidade da fenomenologia une o extremo objetivismo e o 

extremo subjetivismo. O sentido que se busca no mundo não está além nem aquém das 

experiências que dele temos.  

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na 

intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências 

com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é portanto 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade 

pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 

presentes, da experiência do outro na minha.
63

 

  O filósofo tenta então pensar essas relações do sujeito com os demais sujeitos e com o 

mundo. A razão, para ele, não é anterior ao mundo, ela se constrói na relação com ele e não é 

encarada como um problema. O problema encarado pela fenomenologia são as nossas 

ligações com o mundo, e as ligações que ocorrem entre as coisas existentes. 

A racionalidade e a existência do mundo não são mais consideradas problemas a serem 

resolvidos pela filosofia, mas tomadas como mistérios. Como não cabe explicar o mistério, a 

filosofia teria como tarefa explicitar esse mistério e assim levar a uma nova visão sobre o 

mundo. “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse sentido uma história 

narrada pode significar o mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um tratado de filosofia”.
64

 

Aqui se explicita a possibilidade de diálogo com outras áreas do saber e a construção de uma 

nova filosofia não autocentrada. Atento ao mundo da ciência, o filósofo pôde afirmar: “as 

aquisições da filosofia das ciências confirmam o primado da percepção”.
65

 Para ele, os 

trabalhos da escola francesa do seu século e a obra de Brunschvicg mostram que o saber 

científico não poderia se fechar em si mesmo, sendo sempre um saber aproximativo e 

elucidador do mundo pré-científico do qual nunca termina de fazer a análise. Para 

Brunschvicg, segundo o filósofo, a lei não é mais verdadeira que o fato percebido, sendo 

concebida para tornar o fato inteligível. Poderíamos diferenciar uma verdade ideal da verdade 

percebida, mas a intenção é mostrar o laço existente entre percepção e intelecção. Tanto a 

percepção quanto o pensamento estão inseridos em um horizonte, sendo temporais. Merleau-

Ponty toma as ideias como expressão de nosso contato com o ser e como suscetíveis de 

verdade se as mantivermos abertas à natureza e à cultura das quais são expressões. Para ele, 

temos um caminho, uma abertura nossa a algo, pois não existe uma razão pronta. Na reflexão, 
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estaríamos totalmente livres das coisas e do corpo? Como seria possível o pensamento? O 

filósofo elenca alguns modos de compreensão do cogito.  

Uma primeira forma de compreender o cogito está relacionada ao momento no qual 

me apreendo, limitando-me a notar que “eu penso”. Assim, a certeza de existir se limita à 

minha existência e ao meu pensamento puros. A segunda forma de compreensão toma o 

cogito como apreensão dos objetos visados pelo pensamento, para além do simples fato de 

que eu penso estendendo a certeza das cogitationes, já que a consciência é intencional. Neste 

caso temos a evidência da existência das coisas pensadas. Dessa forma, o pensamento não é 

necessariamente mais certo que o pensado. A “evidência ideal” está em ambos. Uma terceira 

forma de compreender o cogito é elencada e tomada pelo filósofo como a única sólida. O ato 

de duvidar atinge a si mesmo e não pode colocar a si mesmo em dúvida. 

A certeza que tenho de mim é aqui uma verdadeira percepção: eu me 

apreendo não como um sujeito constituinte transparente por si e que 

desfralda a totalidade de objetos de pensamento e de experiência possíveis, 

mas como um pensamento particular, um pensamento engajado em certos 

objetos, um pensamento em ato, e é a este título que estou certo de mim 

mesmo.
66

  

Percebemos que estamos lançados no pensamento, pensamos as coisas. Não somos 

acontecimentos constituídos, nem naturantes universais. Somos um pensamento que não pode 

fornecer todas as razões, um pensamento não pronto, um pensamento que procura a clareza e 

a verdade, pois não as possui totalmente. Na experiência de pensar, fato, razão e liberdade 

coincidem. Tal ideia estaria presente em uma reflexão de Lagneau em resposta à pergunta 

sobre a necessidade de submeter-se à vida ou produzi-la:  

Mais uma vez ‘não’ é à inteligência que a questão diz respeito: somos livres 

e, nesse sentido, o ceticismo é o verdadeiro. Mas responder não é tornar 

ininteligível o mundo e a si mesmo, é decretar o caos e estabelecê-lo, de 

início, em si. Ora, o caos não é nada. Ser ou não ser, o si e todas as coisas, é 

preciso escolher.
67

 

 Para Merleau-Ponty, Lagneau apresenta a ideia de um pensamento que “se lembra de 

ter nascido”. Nesse pensamento, a razão vai se constituindo no desenrolar dos fatos, pelo 

exercício da liberdade. O pensamento não é, pois, ato puro, no sentido de estar totalmente 

apartado do mundo percebido. 
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Assim, nossa primordial comunicação com o mundo, que se dá na percepção, é o 

primeiro modo de nos estabelecermos na razão. Todo conhecimento se fundamenta, em 

última instância, nas nossas relações vividas com o mundo da experiência sensível. A filosofia 

a princípio se priva dessa relação, pois sendo reflexão radical e estando inserida na história, 

usa o mundo e a razão constituídos. Por isso a fenomenologia deve interrogar-se como 

interroga todos os conhecimentos, entrando assim numa meditação infinita, que leva a um 

andar incerto que não deve ser visto como um fracasso, mas como consequência da tarefa de 

revelar os mistérios do mundo e da razão. No entanto os problemas da razão e do 

conhecimento, se guiam o filosofar na maioria das vezes, terminam, no entanto, conduzindo a 

um questionamento mais fundamental, que diz respeito não apenas à genealogia dos conceitos 

e teorias, mas à própria edificação sensível do horizonte de um mundo. Em outras áreas, como 

a arte, particularmente na pintura, Merleau-Ponty reconhece o mesmo esforço de retorno às 

coisas mesmas, ao mundo antepredicativo, uma tentativa de apreender o sentido do mundo ou 

da história em estado nascente. Assim, a fenomenologia não seria um movimento isolado de 

retorno à percepção e ao enraizamento do pensamento. Para ele, a fenomenologia: 

 [...] é laboriosa como a obra de Balzac, de Proust, de Valéry ou de Cézanne 

– pelo mesmo gênero de atenção e de admiração, pela mesma exigência de 

consciência, pela mesma vontade de apreender o sentido do mundo ou da 

história em estado nascente. Ela se confunde, sob esse aspecto, com o 

esforço do pensamento moderno.
68

  

Do diálogo com as ciências brotou uma reflexão sobre a crise da razão que apontou 

caminhos de solução para o problema. Analisando o desenvolvimento da física, por exemplo, 

Merleau-Ponty constata uma retomada da relação observador e observado. Se o pensamento 

científico envolve a relação sujeito objeto, o ser não pode ser definido apenas a partir do 

objeto. Isso, contudo, não leva a tomar o sujeito como meio universal. Será preciso uma nova 

concepção de sujeito partindo do que se passa nas ciências pois o desenvolvimento delas não 

mais corrobora a ideia de sujeito como observador de sobrevoo.  Nesse sentido, o diálogo 

estabelecido pelo filósofo com a psicologia traz algumas reflexões importantes.  

Analisando os psicólogos e a descrição do mundo percebido por eles desenvolvida, 

Merleau-Ponty nota que as consequências filosóficas de sua empreitada não são levadas em 

conta. Permanecendo no plano clássico, a psicologia toma as estruturas do mundo percebido 

como resultados de processos físicos e fisiológicos do sistema nervoso. O mundo físico é o 

verdadeiro.  
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A Gestalttheorie, aparentemente, seria uma honrosa exceção, pois pretendia um 

ultrapassamento da “psicologia objetiva” e da “psicologia de introspecção”, tomando a 

estrutura do comportamento como objeto de estudo, sendo esta acessível tanto objetiva quanto 

subjetivamente. A psicologia não se construiria, portanto, fora do mundo humano. O retorno 

ao mundo percebido, o reencontro com os fenômenos, não implica o sacrifício da objetividade 

à vida interior, pois a estrutura, a Gestalt, não é menos vista em “condutas objetivamente 

consideradas” do que na “experiência de nós mesmos”.  Há um entrelaçamento entre a esfera 

objetiva e a subjetiva. Assim, não haveriam duas verdades, não haveria uma “psicologia 

indutiva” ou uma “filosofia intuitiva”. A indução da psicologia nunca é apenas meio 

metódico, objetivo. A intuição, por outro lado, “não opera no vazio”, se exercendo em fatos, 

em fenômenos. “A psicologia e a filosofia se nutrem dos mesmos fenômenos, apenas os 

problemas são mais formalizados no nível da filosofia”.
69

  

Para Merleau-Ponty, os filósofos, na tentativa de “pôr a razão ao abrigo da história”, 

não podem ignorar os estudos sobre os condicionamentos das condutas humanas, portanto não 

podem ignorar as contribuições da psicologia, da sociologia, da história e demais áreas. O 

pensamento não deve ser de sobrevoo. “Seria uma maneira bem romântica de amar a razão 

assentar o seu reino na recusa de nossos conhecimentos”.
70

 O homem, porém, não estaria 

submetido à “fatalidade” da natureza e da história, como se não tivesse uma consciência, 

sendo determinado por forças exteriores. Para o filósofo francês, sua reflexão oferece uma 

saída para tal impasse. Retornar ao mundo da percepção não seria retornar ao empirismo, 

admitindo a reflexão, a filosofia e a ciência como “sensações transformadas”. Retornar ao 

mundo da percepção seria admitir que nossa experiência perceptiva nos põe em contato, nos 

coloca na presença do momento de constituição das coisas para nós. Pela percepção teríamos 

a experiência de vislumbre do estado nascente das coisas. Isso não implica a redução do saber 

ao sentir, mas leva ao seu nascimento, no intuito de torná-lo sensível, reconquistando a 

“consciência da racionalidade”, racionalidade esta fundada em uma “natureza inumana”.  O 

sujeito e o mundo, a natureza e a cultura, fazem parte de um entrecruzamento. “Se não 

ligamos o sujeito ao determinismo de uma natureza exterior, e somente o substituímos
71

 no 

berço do sensível, que ele transforma sem o abandonar, tampouco o submeteremos a alguma 
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história em si: a história são os outros, a relação de intercâmbio que temos com eles, e fora do 

qual nosso ideal assume a figura de álibi”.
72

 

Essa concepção de racionalidade imbricada no mundo percebido tem também 

consequências éticas. Se nossa vida “é inerente ao mundo percebido e ao mundo humano, 

embora ela os recrie e contribua para os fazer, então a moralidade não pode consistir na 

adesão privada de certos valores: os princípios são mistificações se não passam pela prática, é 

preciso que eles animem nossas relações com outrem”.
73

 Não podemos permanecer 

indiferentes aos nossos atos, pois eles se mostram aos demais. Nossos atos não podem estar 

sujeitos à aprovação de um determinado grupo, pois assim estaríamos escolhendo nossos 

juízes e continuaríamos pensando segundo nossa própria consciência. Para Merleau-Ponty, “é 

a própria exigência de racionalidade que nos impõe agir de tal modo que nossa ação não possa 

ser considerada como agressiva por nenhum outro, e, ao contrário, a esse outro se reúna 

generosamente naquilo que a sua situação tem de particular”.
74

 Mas diante da possibilidade 

das perspectivas dos indivíduos serem inconciliáveis, pode-se afirmar a existência de 

imoralidade nas relações. Nada garante a moralidade, mas não quer dizer que ela seja 

impossível. A percepção de uma coisa nos abre ao ser, realizando uma “síntese paradoxal” de 

aspectos perceptivos. A percepção do outro fundamenta a moralidade. Nessa percepção se 

realizaria o paradoxo de um alter ego, no qual as minhas perspectivas, aquilo que tenho de 

incomunicável, se posicionaria no “campo de visão de outro e de todos os outros”. Nossa 

experiência individual se submete ao olhar do outro, e isso seria o “remédio” para o ceticismo 

e para o pessimismo. “Se se admitir que a sensibilidade está fechada nela mesma e se se 

buscar a comunicação com a verdade e com outrem somente no nível de uma razão sem 

carne, então não há muito a esperar”.
75

 A síntese do pessimismo e do ceticismo estaria em 

uma frase de Pascal: “Portanto, nunca amamos ninguém, amamos somente qualidades”. Tal 

afirmação procede de uma postura cética que pergunta se o mundo realmente existe, e afirma 

serem as coisas uma soma de sensações. Segundo Merleau-Ponty, o primado da percepção 

nos faz chamar de mundo àquilo que percebemos, e de pessoa ao que amamos. Amamos para 

além das qualidades, mas obviamente não amamos sem essas qualidades, sem o corpo. O 
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absoluto buscado por Pascal está em nossa experiência. Não há mais uma distinção entre 

absoluto e racionalidade, por isso Nietzsche afirmara a morte de Deus. Merleau-Ponty conclui 

sua exposição com a seguinte ideia: “Ao avançarmos a tese de um primado da percepção, 

temos menos o sentimento de propor uma novidade do que levar às suas devidas 

consequências os trabalhos de nossos antepassados”.
76

  

Toda observação, toda pesquisa se dá sempre a partir de sujeitos situados e, portanto, 

não há um sujeito absoluto ou transcendental que desconheceria a ideia de perspectiva. A 

nova ciência não instaura a vitória do interior sobre o exterior, do pensamento sobre o objeto, 

da alma sobre o corpo ou da razão sobre a sensibilidade, mas clama por uma revisão da 

ontologia a partir da revisão da noção de “sujeito” e “objeto”.  

Nem objeto puro, determinável por exclusão de todo predicado nele 

encontrável com base na relação entre sujeito e objeto; nem sujeito puro, 

pensador absoluto que sobrevoa o objeto porque o constitui.
77

  

A opção não é por uma ontologia cientificista (objeto puro, mundo em si) nem pelo 

idealismo (ultrapassar de toda situação do sujeito). O século XVII teria mantido um acordo 

entre essas duas esferas e a solução por ele apresentada foi a passagem para o infinito 

positivo. Merleau-Ponty irá retomar “mais radicalmente a tarefa de que esse século intrépido 

acreditou se desincumbir para sempre”.
78

  

1.1.2 Ontologia e Fenomenologia 

 

Cabe perguntar se a virada ontológica do pensamento de Merleau-Ponty poderia ser 

encarada como ruptura com a fenomenologia. Esse problema pode ser pensado a partir da 

“encruzilhada” entre ontologia e fenomenologia, como propõe Moura. A proposta de uma 

ontologia, segundo ele, teria ficado clara em O visível e o invisível, e aceitando que Husserl já 

apontara para a diferença entre fenomenologia e ontologia, cumpriria dizer que Merleau-

Ponty rompe com o projeto husserliano. Para Moura, em Merleau-Ponty fenomenologia e 

ontologia se identificam. Nesse sentido, o projeto do filósofo francês apareceria como 

“duplamente inatual”: 
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Inatual para a consciência filosofante contemporânea, que limita a análise 

filosófica ao domínio da linguagem, proibindo-a de enunciar qualquer “tese 

filosófica” sobre o mundo. Inatual também em relação à tradição 

fenomenológica da qual Merleau-Ponty partira e que, fiel ao modelo do 

discurso filosófico kantiano, também proibia a fenomenologia de fazer 

“asserções sobre o mundo”.
79

 

Husserl enfatizara que fenomenologia não é ontologia e que esta não seria um 

problema filosófico, mas uma questão unilateral. Confundir a fenomenologia com ontologia 

seria  

[...] confundir um discurso sobre o mundo com um discurso sobre os modos 

de manifestação do mundo, confundir análise das coisas com a análise de 

nossa consciência das coisas, confundir atitude natural e atitude 

fenomenológica, discurso positivo e discurso filosófico. 
80

 

Um dos problemas fundamentais da filosofia para Merleau-Ponty seria o problema da 

representação. Para ele, a filosofia havia encarado sempre de uma mesma maneira a relação 

entre o representante e o representado. Na relação entre consciência e mundo, alma e corpo, o 

“signo” foi sempre entendido como algo exterior à “significação”. Só existiam na tradição 

filosófica o que Husserl chamara de “signos indicativos” (em oposição aos “signos 

expressivos”). A relação de representação existiria porque nos encontramos diante de um 

“índice”, ou seja, signos ainda sem significação. Haveria entre o sinal e o sinalizado apenas 

uma relação exterior de associação. Mas o que estaria obrigando a compreender essa relação 

dessa forma? Para Merleau-Ponty, segundo a interpretação de Moura, seria o “modo de 

pensamento objetivo” que introduzira as oposições categoriais na história da filosofia 

moderna. Esse pensamento tornaria a distinção entre “empirismo” e “intelectualismo” algo 

superficial, uma “oposição epidérmica” para usar a definição de Moura, que deixaria 

escondida sua convergência “arqueológica”, muito mais importante que as divergências. Tal 

convergência se dá na maneira como entendem o “sensível”. Quer seja a percepção concebida 

como “associação de ideias” quer se encare o juízo como aquilo que torna possível a 

percepção, em ambos os casos o “sensível” e o “sentido” aparecem separados, “sempre se 

parte do suposto de um sensível destituído de qualquer sentido que lhe seja próprio, e que 

agora só poderia receber do exterior a sua significação”.
81

 Nem empirismo nem 

intelectualismo concebem um sentido “imanente” ao sensível. Para Merleau-Ponty, haveria 
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uma evidência, na percepção efetiva, de que “o signo sensível e sua significação não são 

separáveis nem mesmo idealmente”.
82

 

Merleau-Ponty, em O Primado da percepção e suas consequências filosóficas, 

defende a percepção “como modalidade original da consciência” e toma o mundo percebido 

como lugar de relações e de uma organização nem sempre reconhecidas pelo psicólogo e pelo 

filósofo. Para o filósofo francês, as pesquisas desenvolvidas pela psicologia levavam a pensar 

o mundo percebido de uma maneira nova, não mais como uma soma de objetos, tal qual 

apregoavam as ciências positivistas. A relação com o mundo não é vista a partir da relação 

pensador e objeto do pensamento, e a existência percebida não corresponde à existência ideal.   

Não podemos, por conseguinte, aplicar à percepção a distinção clássica da 

forma e da matéria, nem conceber o sujeito que percebe como uma 

consciência que “interpreta”, “decifra” ou “ordena” uma matéria sensível da 

qual ela possuiria a lei ideal. A matéria está “prenhe” de sua forma, o que 

equivale a dizer, em última análise, que toda percepção tem lugar em certo 

horizonte e, enfim, no “mundo”; que ambos estão praticamente presentes 

antes de ser explicitamente conhecidos e postos por nós; por fim, que a 

relação de algum modo orgânica do sujeito percipiente e do mundo 

comporta, por princípio, a contradição da imanência e da transcendência.
83

  

Para Merleau-Ponty, “toda consciência é consciência perceptiva, mesmo a consciência 

de nós mesmos”.
84

 Nossa experiência perceptiva do mundo se torna o fundo de toda 

racionalidade, tornando-a encarnada.  

O filósofo parte do problema da representação para defender a tese anteriormente 

apresentada, argumentando que a representação torna possível descrever a existência de algo 

ausente, ou algo fora do nosso campo de visão. O representado, portanto, não seria apreendido 

como algo atualmente existente, posto que não o percebemos, tendo apenas acesso à sua 

representação. Se aceito tal definição, caberia uma questão: o que dizer, então, sobre o outro 

lado de um objeto diante de nós? Certamente não o vemos, mas não podemos afirmar sua 

ausência, nem que ele é representado. Ele não é imaginário, já que o objeto se encontra 

presente. Neste caso, teríamos previamente acesso a uma espécie de lei da constituição do 

objeto de tal modo que por meio dela anteciparíamos as percepções possíveis integrando-as na 

percepção atual? Merleau-Ponty dá como exemplo a percepção de um cubo. Conhecendo sua 

estrutura, como um corpo volumoso com seis lados, poderíamos ver por antecipação o que 
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veríamos se nos movêssemos em torno dele, pois “o lado não visto seria conhecido como 

consequência de uma certa lei de desenvolvimento da minha percepção”.
85

 Mas o fato de eu 

poder afirmar que há verdadeiramente outro lado no objeto não corresponde àquilo que 

percebo, pois a percepção não oferece verdades, mas presenças. O lado não visto está 

presente, e não seria uma percepção possível ou a conclusão necessária de uma análise.   

O lado não visto é captado por mim como presente, e não afirmo que o dorso 

da lâmpada existe no sentido em que digo: a solução do problema existe. O 

lado oculto está presente à sua maneira. Ele está na minha vizinhança.
86

  

O outro lado do cubo é alcançado pelo olhar sem ser visível. Para Merleau-Ponty, a 

apreensão dos lados invisíveis do cubo se faz a partir do aspecto efetivamente oferecido ao 

olhar. Haveria uma síntese de ordem prática, e não intelectual, que nos apresentaria o objeto 

em sua totalidade.  

A análise clássica acerca da percepção nivela a experiência em um plano único do que 

é tomado como verdade, mas ao considerarmos o entorno do que é percebido nos deparamos 

não com um ser ideal e necessário, nem uma “simples prova sensível”. Observar o entorno 

nos faz compreender melhor o próprio percebido e ao observarmos uma paisagem a partir da 

janela de um prédio, por exemplo, percebemos casas e ruas, e tais elementos são afetados “por 

certa dimensão”: a casa é pequena ou é uma mansão, a rua é uma viela ou uma avenida. Essas 

asserções supõem que o observador encontre a “verdadeira grandeza” do objeto visto, bem 

diferente da grandeza que observa do ponto em que se encontra. O que é dado ao observador é 

a grandeza aparente, e “foi preciso muito tempo e reflexão para que os homens se dessem 

conta de uma deformação perspectiva dos objetos”.
87

 Se a grandeza aparente é a única 

grandeza dada ao observador pela percepção, não há porque falar em uma “decifração” ou 

“inferência mediata” do signo e o significado, já que os signos não aparecem diante do 

observador separadamente.  

Em outras palavras, Merleau-Ponty reforça a ideia do primado da percepção 

mostrando a impossibilidade de uma percepção mediada, fruto da ação do intelecto sobre os 

dados captados do mundo exterior. A grandeza que percebo não é a grandeza que consigo 

elaborar com meu intelecto e a partir da qual consigo definir as “verdadeiras dimensões” do 
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que observo. Falaremos mais sobre o assunto no segundo capítulo quando tratarmos das 

deformações perspectivas. Um casebre próximo de mim pode ter o mesmo tamanho de um 

casarão mais afastado. Posso saber, pela ação do intelecto, que na verdade esses elementos 

têm tamanhos distintos, mas isso não se dá na percepção. Percebo o todo, e não a casa e o 

casarão separadamente. A percepção pode ser tomada, portanto, como um processo 

espontâneo e imediato, não dependente da ação do intelecto. Ela não é fruto de uma 

organização intelectual de sensações, mas brota da relação bilateral entre o sujeito e o mundo. 

Eu só consigo afirmar as diferentes dimensões de dois objetos observados tomando-os 

separadamente no meu intelecto, por que dentro do conjunto do que eu observo a partir do 

meu ponto de vista, eles têm a mesma dimensão, com o casebre tão grande quanto ou maior 

que o casarão.   

Com isso, podemos dizer que devemos considerar juntamente com o ato de perceber 

as circunstâncias da percepção, e admitir a impossibilidade de decompô-la. A percepção não 

seria uma reunião de sensações ou de partes de um processo mental, pois nela o todo, não 

ideal, é anterior às partes. A significação dada ao percebido não seria da ordem dos conceitos, 

pois a questão não é sobre como podemos reconhecer as significações nos dados sensíveis, 

uma vez que tais significações não estão separadas desses dados. “É preciso que a 

significação e os signos, que a forma e a matéria da percepção sejam aparentadas desde a 

origem e que, como se diz, a matéria da percepção esteja ‘grávida de sua forma’”.
88

 A síntese 

que compõe os objetos percebidos, como dito anteriormente, não seria intelectual, mas uma 

“síntese de transição ou de horizonte”, segundo denominação do filósofo.  

A coisa percebida não é uma unidade ideal possuída pela inteligência [...] ela 

é uma totalidade aberta ao horizonte de um número indefinido de 

perspectivas que se recortam segundo um certo estilo, estilo esse que define 

o objeto do qual se trata.
89

 

A abordagem da percepção certamente trouxe alguns problemas. Alguns interlocutores 

do filósofo, segundo relato do mesmo, questionaram sua posição quanto ao assunto, e 

apontaram suas considerações como sendo meramente um inventário psicológico da 

percepção. A questão de um correspondente foi a seguinte: “Quer dizer que não há 

necessidade de refletir ou de pensar e que a percepção sabe melhor do que nós o que ela faz. 
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Como esta confusão da reflexão poderá ser filosofia?”.
90

 Merleau-Ponty não nega a 

dificuldade e as contradições presentes na descrição do mundo percebido, e coloca a pergunta 

sobre a existência de um pensamento do ser puro, de um pensamento não contraditório que 

excluiria o mundo da percepção como simples aparência. Segundo o filósofo, essa questão foi 

tratada por Kant:  

Uma das descobertas de Kant [...] não é a de que a nossa experiência do 

mundo é inteiramente tecida por conceitos, que conduzem a contradições 

irredutíveis se se quer tomá-las no sentido absoluto ou transferi-las no ser 

puro e que contudo constituem a estrutura de todos os nossos fenômenos, de 

tudo o que pode ser para nós?
91

 

Segundo o filósofo francês “a contradição reconhecida aparece como a própria 

condição da consciência”.
92

 A contradição não teria um aspecto negativo. Para Merleau-

Ponty, existem filosofias que mostram as contradições “presentes no próprio coração do 

tempo e de todas as suas relações”.
93

  

Na tradição filosófica, segundo Moura, o sensível fora compreendido a partir das 

diretrizes cartesianas, sendo desqualificado triplamente. Primeiro, concebendo as qualidades 

sensíveis como pensamentos, não existindo, portanto, fora do pensamento, e assim o sensível 

não seria “propriedade” das coisas, mas “sensação” interiorizada. O sensível também não 

poderia ser portador da “verdadeira figura das coisas”, pois não correspondia a nada presente 

nos corpos. Restaria para o sensível a função de signo, o qual não poderia nos levar à essência 

do que estaria ele significando. O “empirismo” do século XVII não alterava em nada essa 

concepção do sensível, que era, desde Descartes, visto como “sensação” interior, separada do 

inteligível, “signo” de uma existência que ele não consegue descrever. O engano cometido 

tanto pelo empirismo quanto pelo racionalismo, para Merleau-Ponty, seria eles terem feito da 

qualidade sensível “um elemento da consciência quando ela é objeto para a consciência, de 

tratá-la como uma impressão muda quando ela tem sempre um sentido”.
94

 Ora, aceitando que 

o sensível seria imanente à consciência, não haveria senão um mundo da consciência, em 

detrimento do mundo sensível de fato, e não haveria, portanto, uma relação entre o senciente e 
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o sensível. Seria correr o risco de cair no solipsismo. Merleau-Ponty quer compreender como 

se dá a relação entre consciência e natureza, afirmando um sentido latente no sensível, indo 

contra a unilateralidade da doação de sentido ao sensível por parte do sujeito e aceitando uma 

relação bilateral entre sujeito e mundo, consciência e natureza. 

A convergência de opiniões entre essas duas vertentes da filosofia se daria pela 

comum submissão ao “pensamento objetivo” ou “prejuízo do mundo”. As sensações não 

correspondem a experiências, mas ainda assim se fala de uma “camada de impressões”. Isso 

quer dizer que, em nome do objeto percebido, a experiência perceptiva foi deixada de lado. A 

segunda convergência entre empirismo e intelectualismo se dá na aceitação da palavra como 

algo sem significação, sendo ela apenas tradução de significações pré-definidas no 

pensamento. O pensamento seria um texto ideal, com todas as significações dadas de 

antemão. Esse pensamento objetivo teria suas raízes em Galileu. As coisas corporais, para 

Galileu, resultavam da abstração. A ideia de mundo modifica e se torna dual: o mundo da 

natureza e o mundo da esfera psíquica. Descartes segue essa linha e separa res cogitans e res 

extensa. Como consequência, temos uma “interpretação do sensível como uma região 

destituída de qualquer sentido que lhe fosse imanente e do signo linguístico como um 

fenômeno físico sempre exterior à sua significação”.
95

 

O esforço da Fenomenologia da Percepção seria, diante dessas constatações, 

estabelecer o diálogo entre o “fisiológico” e o “psicológico”, numa crítica ao “dualismo 

cartesiano” e na tentativa de uma “reforma do entendimento”. O retorno ao Lebenswelt 

empreendido por Merleau-Ponty seria o regresso a uma experiência na qual “as oposições 

cartesianas ainda não se consumaram”
96

, porque elas resultam na verdade da análise de uma 

unidade originariamente sintética. A Fenomenologia da Percepção, por romper com a 

oposição entre o “fisiológico” e o “psíquico” e já introduzir a concepção de “expressão” de 

Merleau-Ponty, seria um tratado de ontologia, como afirmara o filósofo em uma nota de O 

visível e o invisível. Na visão de Moutinho, o filósofo faz tal afirmação por entender a 

dificuldade do leitor em compreender um comentário sobre a função sensorial como 

ontologia. Para resolver essa dificuldade, Merleau-Ponty pretendia mostrar “que o ser da 

ciência não pode nem ser nem ser pensado como selbständig
97

”.
98

A solução é complicada pois 
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exigiria compreender que a não-autonomia do ser implicaria uma ontologia, mas além disso, 

exigiria compreender o motivo dessa ontologia ser, num primeiro momento, um comentário 

sobre a percepção. O filósofo faz uma autocrítica que poderia nos oferecer uma visão mais 

ampla da Fenomenologia da percepção e do projeto do filósofo como um todo. Portanto, não 

haveria duas fases em seu pensamento: uma fenomenológica e outra ontológica.  

Em outras palavras, no momento em que a Fenomenologia da percepção 

introduzia a ideia de um ‘sentido imanente ao sensível’, assim como a noção 

de uma ‘fala originária’ em que a palavra não é um acompanhamento 

exterior do pensamento, mas aquilo que o consuma, nós já estávamos em 

regime de nova ontologia.
99

  

Isso se mostraria de forma clara na afirmação de Merleau-Ponty sobre a centralidade 

do fenômeno do “sentido encarnado”. Portanto “corpo” e “espírito” são tomados como 

“recortes abstratos do mesmo ‘tecido ontológico’”.
100

 O caminho empreendido pelo filósofo, 

passando pelas suas diferentes obras, desde a Fenomenologia da percepção até O visível e o 

invisível, aparece como “trajeto no qual nós mudamos de cidade, mas permanecemos no 

interior do mesmo país”.
101

 Isso porque, como aponta Moura, algumas características são 

constantes no desenrolar da obra: 

[...] análise da ‘existência’ como milieu da comunicação e da ausência de 

oposição entre o “fisiológico” e o “psíquico”; procura de um território que 

seria o terceiro termo entre a natureza e o espírito; análise de um significado 

de ‘ser’ que será chamado, enfim, “ser de indivisão”. Trata-se aqui, no 

fundo, do aprofundamento de uma mesma estratégia destinada a dar direito 

de cidadania à noção merleau-pontyana de “expressão”.
102

   

Portanto, a ideia de “ser de indivisão” presente n’O visível e o invisível está associada 

à de “simbolismo de indivisão”, que seria a “indivisão entre significante e significado” que 

aparece nas lições sobre a natureza. Sobre a noção de expressão, vale ressaltar seu íntimo 

vínculo com essa tentativa de superação de dicotomias. Dupond corrobora a significação 

ontológica da expressão em Merleau-Ponty: 

Ela sugere que o corpo percebe, mas também, através dele, tudo que se abre 

à sua percepção, seu movimento, sua criação, é não apenas identidade, não 

apenas oposição, mas sobretudo identidade por oposição de um “dentro” e 
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um “fora”, o movimento recíproco de sair de si e retornar a si: não há sentido 

a não ser expresso e incarnado em um corpo, e não há corpo, corpo coisa, 

corpo vivo ou corpo verbal a não ser animado por um sentido ou prenhe de 

uma significação. 
103

 

O conceito de expressão, como aponta o autor, é definido por Merleau-Ponty, na 

Fenomenologia como “um interior revelado no exterior, uma significação que desce até o 

mundo e passa a existir nele.” 
104

Como a significação é encarnada, o corpo é tomado como 

“um poder de expressão natural”. Nele, o exprimido não existe separado da expressão, e o 

sentido imanente ao corpo se estende ao mundo sensível, e a partir das experiências do corpo, 

somos capazes de encontrar nas coisas do mundo o que Merleau-Ponty chama de “milagre da 

expressão”. O filósofo pensa a imanência do sentido no sensível através do fenômeno da 

expressão.  Este problema da expressão será desdobrado ao longo da obra do filósofo, e a 

partir dos anos cinquenta passa a ser pensado a partir de uma “dialética da invenção” e de 

“sedimentação”, ou seja, a partir da vida da cultura. A expressão é então encarada como lugar 

de um entrecruzamento entre a “intenção de significar” e “um mundo de signos disponíveis”. 

Assim, a expressão criadora se insere em um mundo no qual já está instituída uma língua ou 

um código, e os modifica, enfrentando “equívoco” e “incompreensão”, como no caso de 

Cézanne, pintor que será abordado nos próximos capítulos.  

Cabe perguntarmos se a ontologia de Merleau-Ponty seria uma antifenomenologia, 

não tendo relação alguma com a “fenomenologia clássica”. O projeto ontológico teria por 

objetivo garantir um “lugar natural” para a “expressão”, e nesse sentido sua consequência 

seria a “potencialização máxima do próprio código fenomenológico de interpretação da 

experiência”.
105

 Assim, os temas: linguagem, sentido e percepção já estavam “gestando” o 

“ser bruto” que nasceria posteriormente na obra. Haveria então em Merleau-Ponty uma 

radicalização da fenomenologia. Além da reforma do entendimento, o projeto merleau-

pontyano apresentava uma revisão da oposição entre “fato” e “essência”, entre o particular e o 

universal. A tarefa da “fenomenologia constitutiva”, segundo Husserl em Experiência e juízo, 

era tornar explícita “a imbricação total das operações de consciência que levam à constituição 
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de um mundo possível”.
106

 A constituição, portanto, trataria do “mundo em geral” e não do 

“mundo real”, o mundo de fato. As estruturas intencionais não se relacionavam com o fato, 

ficando restritas ao eidos. A análise intencional ignorava a facticidade e se refugiava na 

essência. Na Filosofia Primeira, Husserl indicava a facticidade como âmbito da metafísica, e 

não da fenomenologia, pois a análise intencional não conseguia abarcar a racionalidade 

presente na facticidade. Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, conforme o texto 

do professor Carlos Alberto, diz:  

Seria contraditório afirmar, ao mesmo tempo, que o mundo é constituído por 

mim e que, dessa operação constitutiva, eu só posso apreender o esquema e 

as estruturas essenciais; no termo do trabalho constitutivo, é preciso que eu 

veja aparecer o mundo existente, e não apenas o mundo em ideia, na falta do 

que eu só teria uma consciência abstrata, e não uma consciência concreta do 

mundo... Eu não sou um pensamento constituinte e meu eu penso não é um 

eu sou, se não posso, pelo pensamento, igualar a riqueza concreta do mundo 

e reabsorver a facticidade.
107

  

 A fenomenologia de Merleau-Ponty, ao anunciar o fim da cisão entre res cogitans e 

res extensa, que implicaria o fim da oposição entre essência e fato, corrigiria a “contradição” 

de Husserl, a oposição entre o mundo em geral e o mundo de fato. Assim, o domínio que 

antes estava restrito à metafísica agora seria “reabsorvido pela fenomenologia”. As estruturas 

intencionais se fazem presentes na facticidade. Na Terceira Investigação Lógica, por exemplo, 

Husserl afirma, segundo Moura, a impossibilidade de extensão e cor serem concebidas 

separadamente. Essa era simplesmente uma “constatação eidética” e nada se dizia sobre tais 

elementos. Em Merleau-Ponty, tendo cessado a separação entre fato e essência, pode-se 

comentar a experiência por meio da “linguagem intencional”. A cor, portanto, nunca será 

simplesmente uma cor, mas a cor de algo, como um “vermelho lanoso” do tapete, que não 

seria aquele vermelho se não estivesse no tapete. Não importa apenas a cor, mas todos os 

dados sensoriais, pois “nossa percepção inteira é animada por uma lógica que atribui a cada 

objeto todas as suas determinações em função daquelas dos outros”.
108

 Cada objeto seria 

habitado por um “simbolismo” que ligaria cada qualidade sensível às outras.  

Por isso, se doravante a qualidade sensível pode ser descrita como sendo, ao 

mesmo tempo, particular e universal, como sendo esta qualidade e 
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representação de outras coisas, se ela pode ter aquilo que O visível e o 

invisível chamará “função ontológica”, e se nisso não há nenhuma 

contradição, é porque para Merleau-Ponty é no interior de sua 

particularidade, e graças a ela, que a qualidade sensível se torna “elemento”, 

quer dizer, algo representativo de outra coisa.
109

  

O pleno desenvolvimento do projeto fenomenológico exigia uma crítica à ontologia 

clássica e a elaboração de uma nova. Para que o “sentido” estivesse presente na experiência, a 

negação do dualismo cartesiano era necessária. O caminho em direção à ontologia não é 

abandono da fenomenologia, mas condição para radicalizar seu projeto. Para Moura, Merleau-

Ponty já avisara sobre essa radicalização no prólogo da Fenomenologia, quando afirmara que 

“tudo tem sentido” e que “nós estamos condenados ao sentido”.  
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CAPÍTULO II - VEREDAS NA PINTURA 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, sobretudo com relação ao prefácio da 

Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty vê na modernidade um retorno ao problema da 

percepção e ao mundo vivido. O dualismo cartesiano, que teria sido absorvido pela ciência, é 

questionado pelo filósofo. Poderia a ciência ser a única forma válida de conhecimento? Seria 

o intelecto a única via para se chegar ao saber? Essas questões não visam desvalorizar o 

método cientifico, mas questionar o dogmatismo que toma a ciência como a única medida do 

conhecimento verdadeiro. O pensamento científico não poderia estar separado da realidade, e 

a própria ciência reconheceu, com a relatividade, que a observação dependia de um 

observador situado. Esse pensamento situado será abordado por Merleau-Ponty a partir do 

problema da percepção.   

O mundo da percepção é para nós o mais familiar e temos a impressão de que basta 

viver e ter contato com o mundo para compreendermos as coisas à nossa volta, mas 

permanecendo na postura prática e utilitarista com relação às coisas, característica da vida 

quotidiana, não nos ocupamos dessa compreensão do mundo. Para Merleau-Ponty, o 

pensamento e a arte na modernidade, no final do século XIX e no século XX, teriam se 

esforçado em desnudar o mundo da percepção a fim de que pudéssemos redescobri-lo, já que 

somos sempre tentados a esquecê-lo na medida em que o vivemos na maior proximidade 

possível. Este esquecimento do caráter subjetivo das significações que, no entanto, 

experimentamos como se estivessem imediatamente coladas às coisas ao nosso redor, se 

desdobra no domínio do pensamento cientifico como esquecimento da gênese sensível do 

pensamento, conduzindo a uma desvalorização da experiência em prol das explicações 

científicas. Em tal postura, as evidências dos sentidos seriam meras aparências, pois o 

verdadeiro conhecimento estaria somente nas construções teóricas da ciência, esta sim 

possuidora de um saber metódico que poderia libertar-nos das ilusões dos sentidos. Nessa 

concepção de conhecimento o mundo não seria o que vemos: cores, luzes, e todos os demais 

dados sensíveis, denominados “qualidades secundárias” por Descartes, sendo antes de tudo 

constituído pelos elementos apresentados pela ciência: átomos, ondas, partículas, e toda a rede 

de relações mensuráveis por detrás do que se vê. O mundo que vemos e vivemos, tal como o 

vemos e vivemos seria meramente uma “fantasia sensível”. A ciência compreenderia o mundo 

no qual vivemos, mas não tal como o vivemos, recusando essa adesão imediata ao ser do qual 

a percepção é a expressão mais pungente. 
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A postura de confiar apenas no conhecimento científico teria suas raízes na filosofia de 

Descartes com a ideia de confiar apenas no intelecto deixando de lado o exame das coisas 

sensíveis e considerando-as dubitáveis. Nas Meditações
110

 Descartes utiliza o exemplo da cera 

para explicar que nossos sentidos não nos levam ao conhecimento das coisas. A cera pode ser 

derretida, mudar totalmente de forma e consistência diante de meus sentidos, mas ainda sei 

que é a mesma cera. Assim, a verdadeira cera permanece, mesmo transformada, e isso só pode 

ser concebido pela inteligência. Quando acredito ver a cera só estou pensando nas qualidades 

que os sentidos captam da cera nua. A percepção, na concepção de Descartes, seria o início de 

uma ciência ainda confusa. A percepção com relação à ciência seria como a aparência da 

realidade, pois somente a inteligência revelaria a verdade do mundo. Essa crítica de Merleau-

Ponty, levando em conta o contexto da crise da razão apresentado no capítulo anterior, se 

dirige provavelmente ao positivismo.  

Dizer que o pensamento e a arte na modernidade reabilitaram a percepção e o mundo 

percebido não significaria, no entanto, dizer que houve a intenção de diminuir ou negar o 

valor da ciência como uma “escola de precisão e de verdade”. A ciência continuaria sendo a 

área na qual aprendemos a importância da verificação, da pesquisa rigorosa e da crítica de si e 

dos preconceitos. O pensamento moderno, apesar das críticas à ciência, não quer fechar suas 

portas a ela.  

Não se trata de negar ou de limitar a ciência; trata-se de saber se ela tem o 

direito de negar ou de excluir como ilusórias todas as pesquisas que não 

procedam como ela por medições, comparações e que não sejam concluídas 

por leis, como as da física clássica, vinculando determinadas conseqüências 

a determinadas condições. 
111

  

Segundo Merleau-Ponty, o próprio desenvolvimento científico obriga a formulação de 

tal questão e leva a uma reposta negativa. A partir do século XIX, segundo o filósofo, 

podemos encontrar entre os cientistas uma tendência a pensar a análise científica como algo 

inacabado, passível de aperfeiçoamentos. O mundo concreto e sensível exigiria da ciência 

uma tarefa de elucidação interminável, de modo que não se poderia considerar o mundo 

concreto e o da percepção como meras aparências. O cientista não poderia mais ter a ilusão de 

alcançar o âmago das coisas. A física da relatividade teria apontado a absoluta objetividade 

como um sonho, pois cada observação dependeria de um observador não absoluto. A ciência, 

assim, não poderia se vangloriar de um pensamento apartado da realidade, do uso de uma 

inteligência não situada. Isso não diminuiria a necessidade da realização da pesquisa 

                                                 
110

  DESCARTES, René. Meditações sobre filosofia primeira. Campinas: Editora Unicamp, 2004, p.55. 
111

 MERLEAU-PONTY, Maurice. Conversas. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.6.  



50 

 

científica, apenas combateria o dogmatismo científico, e abriria a possibilidade de reconhecer 

que a experiência humana envolve vários elementos, inclusive a percepção. Dessa maneira, 

pode-se notar, segundo o filósofo, um movimento de abertura da ciência e da filosofia da 

ciência à percepção, e um movimento da pintura, da filosofia e da poesia no sentido de 

assumirem seus postos e apresentarem uma nova visão sobre o mundo e sobre o homem. 

Para Merleau-Ponty, a modernidade teria retomado e reformulado problemas 

clássicos, e isso não teria sido diferente na pintura. O conceito de espaço, por exemplo, é um 

dos problemas retomados. De acordo com esse ponto de vista, a pintura não mais se basearia 

na criação da ilusão de profundidade com o uso de uma perspectiva geometricamente  

calculada, como no classicismo. O espaço da pintura moderna seria o espaço situado, o espaço 

experienciado, constituído a partir de um ponto de vista, e não o espaço pensado, isto é, de 

natureza geométrica, constituído a partir da referência de todas as linhas que o atravessam a 

um “ponto de fuga” central.  

Merleau-Ponty propõe a revisão do conceito de espaço, visto agora através das lentes 

da percepção e da experiência sensíveis. Na ciência clássica havia uma distinção entre o 

espaço e o mundo físico, na qual se afirmava a não interferência do espaço nas propriedades 

dos objetos, sendo esse papel reservado às condições físicas às quais estes eram submetidos, 

como o clima e a pressão atmosférica. O espaço era o mesmo em todo lugar. Porém, a 

geometria não euclidiana passou a conceber o espaço de forma diferente. O espaço também se 

alteraria, sofrendo curvaturas, e os objetos seriam sim alterados apenas pelo seu deslocamento 

no espaço. Não poderia haver, assim, uma delimitação entre o idêntico (espaço) e aquilo que 

muda (objetos), pois os objetos estão intrincados no espaço, não tendo uma identidade neles 

mesmos. Assim, não haveria distinção, propriamente falando, nesse ponto de vista, entre o 

espaço e as coisas nele presentes, entre as propriedades materiais dos objetos, e as 

propriedades espaciais.  

A pintura parece seguir o mesmo caminho da ciência, retomando e reformulando seus 

problemas. Na pintura clássica havia uma distinção entre o desenho e a cor, sendo a cor 

tomada como um ornamento, um preenchimento do desenho, sendo, portanto, um aspecto 

secundário. Cézanne, porém, diz: “à medida que se pinta, desenha-se”, e isso indica que para 

ele contorno e forma não são aspectos separados das cores. O intuito de Cézanne seria gerar 

os traços e contornos pelo arranjo das cores na tela, fazê-los surgir das coisas ao captar a 

organização de suas cores, a organização nascente das coisas. Seu esforço seria o de 
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reencontrar o mundo tal como o captamos diretamente a partir da experiência vivida, e nessa 

busca todas as regras e normas já estabelecidas da pintura clássica são despedaçadas. A 

pintura clássica se baseava na precaução perspectiva linear para retratar o mundo, este 

montado na tela segundo uma técnica capaz de criar a ilusão de profundidade. O olhar vê com 

facilidade aquilo que foi pintado no quadro, mas o mundo não se apresenta assim, de forma 

tão organizada à nossa percepção sensível. Muitos pintores, a partir de Cézanne, teriam se 

recusado a seguir as leis da perspectiva, pois estariam interessados em retratar o nascimento 

da paisagem diante dos olhos, e não apenas realizar um retrato obedecendo a certas regras. 

Não queriam fazer um relatório da realidade, mas aproximar-se da experiência perceptiva. A 

pintura poderia então dar a impressão de imprecisão ou de erro de perspectiva, mas queria 

mostrar ao observador atento que no mundo dois objetos não são vistos simultaneamente, 

havendo sempre um tempo para que o olhar vá de uma coisa a outra no espaço, nesse 

movimento que é constitutivo da contemporaneidade dos objetos no visível.  Assim, a pintura 

moderna, ao contrário do classicismo, quer retomar e reinterpretar os elementos que sempre 

estiveram presentes em sua história, tendo em vista o problema da experiência viva na 

percepção do mundo. Na pintura moderna, o espaço não é mais um lugar de coisas 

simultâneas que pode ser dominado por um observador absoluto, sem ponto de vista. O 

espaço da pintura moderna é o espaço onde estamos situados, e o pintor celebra, de alguma 

forma “um casamento secreto e uma reconciliação do mundo com o homem”.
112

  

Para Schapiro
113

, Cézanne seria um grande expoente das mudanças ocorridas na 

pintura moderna. Para ele, um novo método de pintura fora criado por Cézanne a fim de 

fundir a natureza e o eu. Enquanto os impressionistas dissolviam os objetos sob a atmosfera 

do ambiente e a luz do sol, Cézanne teria buscado pintar formas sólidas, recusando a 

perspectiva geométrica do Renascimento. 
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Cézanne: Natureza morta com cesta de maçãs, 1890-1894 

A maçã parece sólida, pesada, e redonda como seria sentida por um homem 

cego; mas essas propriedades são percebidas através de toques tangíveis de 

cor, cada um dos quais, enquanto renderizam uma sensação visual, nos 

tornam conscientes de uma decisão da mente e uma operação da mão. Neste 

processo complexo, que em nossa pobre descrição aparece demasiadamente 

intelectual, como o esforço de um filósofo para compreender tanto o externo 

quanto o subjetivo em nossa experiências das coisas, o eu está sempre 

presente, colocado entre o sentir e o conhecer, ou entre sua percepção e uma 

atividade de ordenação prática, dominando seu mundo interior pelo domínio 

de algo além de si mesmo.
114

  

Para o autor, o caráter inovador e íntimo da arte de Cézanne poderia ser melhor 

percebido ao considerarmos, com atenção, algumas de suas obras individualmente. O 

primeiro passo dado por Schapiro é comparar uma tela de Monet e uma de Cézanne. 
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Seguindo a análise de Schapiro, podemos afirmar a semelhança entre a estrutura das 

duas telas, com a terra firme no primeiro plano, o mar, terra firme ao fundo e o céu. Na tela de 

Monet, podemos notar o uso de cores semelhantes nas diferentes áreas, conferindo um brilho 

para a tela como um todo. O cinza permeia todas as cores utilizadas e, com sua sutileza, dá a 

atmosfera da cena pintada com tons pálidos. 

 

Monet: Praia em Sainte-Adresse c.1867 

A tela de Cézanne, por sua vez, reforça a divisão entre as áreas da tela pelo uso de 

cores intensas. O azul do mar contrasta com o laranja da terra firme, e dialoga com o verde 

azulado mais claro do céu. A luminosidade do céu destacaria os verdes intensos usados no 

solo vermelho e laranja. As diferenças de intensidade dariam profundidade à tela.    
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Cézanne: Golfo de Marselha visto de L'Estaque, 1886 

 

A tela de Monet apresentaria uma pequena variação de intensidade nas cores do céu e 

da praia, suavizando a passagem de uma área à outra da tela, dando um ar delicado à pintura. 

A cor mais intensa seria a do barco na praia, à direita, com seu azul se destacando entre os 

tons pastel. Os pequenos contrastes em suas telas, em geral, se dariam em pontos restritos. 

Essa diferença no uso da cor entre os dois pintores seria o ponto de distinção entre 

Cézanne e os impressionistas, decorrente do diferente tratamento da forma, segundo Schapiro. 

Na tela de Cézanne, as formas da terra firme e do mar se complementam, formando uma 

coesão, e essa complementaridade é acentuada pelos contrastes de cores. Em Monet, as 

formas seriam suaves, pouco acentuadas, e não tão fortemente ligadas umas às outras. A 

ligação entre elas seria afrouxada não apenas pelas tonalidades usadas e pela textura da água e 

da areia, quase idênticas, mas também pelo forte contraste com pequenos objetos na pintura, 

como as velas em tom escuro avermelhado e os barcos azul e marrom que repousam na areia. 

Poderíamos dizer que as cores usadas por Cézanne “tem mais peso que as de Monet”, e o 

mesmo valeria para suas formas. A pintura de Cézanne parece ser mais “palpável” que a de 
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Monet. Esse uso das “forças máximas” das cores e das formas conferiria à obra de Cézanne 

sua força e seu “ar de permanência”. Pelos contrastes atenuados, Monet, ao contrário, 

apresentaria nas telas “delicadeza e momentaneidade”.  

As mesmas diferenças aparecem ao compararmos uma tela de Renoir e uma de 

Cézanne, tendo o monte Sainte-Victoire como tema. Escolhemos duas telas que apresentam o 

monte visto de uma mesma perspectiva.  

Renoir foi um dos maiores representantes do impressionismo, seguindo, portanto, a 

esteira de Monet. Notamos em sua tela que as pinceladas parecem suaves, há cores 

contrastando sutilmente, e se dissolvendo na atmosfera que recobre toda a tela. O vento 

parece mover as folhas das árvores e as nuvens no céu. Na tela de Cézanne não temos a 

mesma impressão de movimento, não temos uma atmosfera que parece alterar as cores. A 

iluminação parece estar nas próprias coisas pintadas. Na tela de Renoir, o mesmo tom 

amarelado da copa das árvores tinge o monte visto ao longe, provavelmente pela incidência da 

luz do sol. Em Cézanne, as cores do monte e das árvores são distintas, e o monte parece 

emanar uma luz própria, em harmonia com o céu também iluminante.  

 

Renoir: Monte Sainte-Victoire, 1888-1889 
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Observando as duas montanhas pintadas por Cézanne e por Renoir no 

mesmo local, percebemos que de fato os dois artistas percebem a realidade 

de modo diverso. Notem-se, por exemplo, as árvores: na obra de Renoir os 

troncos parecem mais naturais, ele observa a variação de direções dos 

galhos, o volume das copas; já em Cézanne os troncos são linhas verticais, 

que no contexto estrutural da obra representam a rigidez dos troncos mais 

apropriadamente do que uma linha sinuosa, além de sustentarem 

perfeitamente a massa de verdes das copas. Estas, por sua vez, não se 

apresentam como na obra de Renoir, sugerindo volumes compactos, mas 

através de pequenas pinceladas de verde mescladas como outras de azul, 

sugerindo que as copas são massas leves e plenas de ar, tal como na 

realidade. O fato, sem qualquer juízo de valor, é que os dois artistas têm 

registros diferentes da natureza.
115

   

 

Cézanne: Monte Sainte-Victoire, 1890 

Cézanne teria se afastado tanto do impressionismo, pelo uso das cores e estruturação das 

formas de maneira peculiar, quanto da tradição da pintura como um todo com relação ao uso 

da perspectiva. Pode-se dizer, concordando com Duprat, que Cézanne nutriu uma suspeita 

com relação ao sistema de interpretação da realidade vigente na época, pois “o sistema de 

interpretação de uma época tende a se impor como ‘o real’ e [...] esta tendência, ao se tornar 
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comum e natural, acaba por impedir uma visão clara do real”.
116

 A ruptura do pintor com o 

realismo-naturalismo do final do século XIX teria sido “fruto de uma desconfiança em relação 

à consistência do real, aberta e fundada pela perspectiva histórica que se impunha”.
117

 Assim, 

Cézanne teria valorizado a perspectiva vivida em detrimento da perspectiva aprendida.  

Para compreendermos melhor o tratamento dado à perspectiva, vamos contrapor duas 

ideias de pintura: uma reproduz a realidade com base em regras predeterminadas e outra 

pretende pintar a experiência de ver, pintar não a partir de normas, mas da experiência 

perceptiva que mostra a espontaneidade da organização do mundo. Observemos a natureza 

morta a seguir. A borda superior da mesa, passando por detrás do vaso, sofre um grande 

desnível, com o lado esquerdo em um nível superior ao lado direito, como se houvesse uma 

ruptura ou declive na parte escondida pelo vaso. Na borda inferior, podemos notar um aclive 

constante que vai da esquerda para a direita da tela. A distorção parece estar mais evidente 

ainda nos pratos sobre a mesa. Embora sobre a mesma superfície, os dois são pintados como 

se estivessem sendo observados de ângulos completamente diferentes. 
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Cézanne: Natureza morta com prato de cerejas, 1885-1887 

O prato da esquerda, com as cerejas, parece ser visto de cima, é arredondado, sem 

muitas distorções, ao contrário do prato do lado direito, com aparência mais ovalada e 

deformada. É como se a mesa estivesse sendo vista de cima e de uma posição lateral ao 

mesmo tempo. Seria isso fruto de um defeito na visão do pintor? Poderíamos tratar como 

acidente a “inovação” por ele apresentada? Na leitura de Marcelo Duprat vemos o caráter de 

projeto e busca, e não de acaso em tal “inovação”.  

Na pintura de Cézanne teríamos uma ruptura com o espaço tradicional, evidenciada 

nas distorções perspectivas e sua consequente alteração nas proporções dos objetos. Cézanne 

teria desenvolvido uma concepção própria do espaço e das formas. Duprat afirma que muitos 

veem nessas características uma opção deliberada, uma fuga intencional dos métodos 

tradicionais em nome de uma linguagem moderna, de uma vazão da expressão em detrimento 

da criação de ilusão. Tal interpretação seria precipitada. Não haveria em Cézanne as 

pretensões da modernidade, uma tentativa de resguardar a bidimensionalidade e negar a 

profundidade. Mas o que justificaria então as distorções e a impressão de achatamento do 

espaço em suas obras? Provavelmente uma lógica diferente é observada por ele na natureza. 
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Duprat salienta duas críticas à “falsidade da perspectiva clássica”. Para Herbert Read, por 

exemplo, os pintores clássicos, com sua pretensão de representar o mundo tal como ele era, na 

verdade o interpretavam.  

… o artista introduzia faculdades extra-visuais - podia ser sua imaginação, 

que o habilitava a transformar os objetos do mundo visível e criar assim um 

espaço ideal com formas ideais; ou podia ser seu intelecto, que o habilitava a 

construir um mapa científico, uma perspectiva, em que ao objeto podia ser 

atribuída uma situação exata. [...] À semelhança de um mapa, serve para 

guiar o intelecto, a perspectiva não nos dá qualquer lampejo da realidade.
118

  

A crítica de Merleau-Ponty a Malraux segue a mesma linha: 

Malraux, por vezes, fala como se os dados dos sentidos jamais houvessem 

variado através dos séculos, e como se, enquanto a pintura a eles se referisse, 

a perspectiva clássica se impusesse. Não há, contudo, dúvida de que esta 

perspectiva é uma das maneiras de projetar o mundo inventadas pelo 

homem, não o seu decalque. É uma interpretação facultativa da visão 

espontânea, não que o mundo percebido desminta suas leis e imponha 

outras, mas antes por que não exige lei alguma e não existe ao modo de 

leis.
119

   

Como se daria, então, a visão em sua forma espontânea? O que a perspectiva 

geométrica estaria ignorando? Duprat explora os fundamentos do desenho em perspectiva e o 

problema dos pontos de fuga. O ponto central para ele é o fato de não olharmos para o mundo 

como uma máquina fotográfica, mas “mediados pelo tempo”. A fotografia fixa o olhar em 

apenas um ponto. A perspectiva de uma fotografia não se altera, “continuamos observando o 

mesmo ponto fixado pelo olhar da máquina”. Isso não aconteceria quando pintamos os 

objetos. O olhar não se fixa em apenas um ponto. Quando deslizamos o nosso olhar de um 

objeto para outro, isso implica uma mudança de ponto de vista e consequentemente a 

alteração das relações entre os pontos de fuga que serviam para estruturar o objeto observado 

anteriormente. Observemos a hipótese apresentada pelo autor para ilustrar o problema.  
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    Figura 1 

 

 

Figura 2 

Na figura 1 temos um pintor observando uma mesa com dois objetos. Ele está diante 

do cubo A, e portanto utilizaria um ponto de fuga central para estruturar o cubo que está 

diante de si. No entanto, ao observar o cubo B, o pintor nota que nenhuma das faces do cubo 

se mostra frontalmente, e ele terá de enquadrá-las numa inclinação dentro das fugas 

previamente estabelecidas. Para retratar esse objeto ele deveria utilizar, então, dois pontos de 

fuga. O processo mostraria coerência, mas haveria o problema da representação da borda da 

mesa. Se as bordas dos cubos são paralelas à da mesa, as alterações devem se estender a esta, 

como na figura 2, com uma evidente distorção da perspectiva. Na lógica desse sistema, a 

borda da mesa seria melhor representada por uma curva, devido ao fato do deslocamento do 

olhar do objeto A ao objeto B comportar uma diversidade de espaços intermediários, cada um 
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contendo seus próprios pontos de fuga. Para Duprat, “Seria conveniente, então, que as formas 

não se definissem precipitadamente, que os vários objetos fossem articulados ao mesmo 

tempo e não um depois do outro”,
120

 e seria esse o objetivo de Cézanne. O pintor francês 

buscaria perceber o espaço por uma “ótica mais sensível”, ligada mais “às impressões do que 

aos conceitos”.  

A perspectiva geométrica, encarada usualmente como uma descoberta 

renascentista que traduzia o mundo tal qual nos atinge os olhos, aparece 

como uma invenção, um simulacro ilusionista que de modo algum é natural, 

mas uma abstração humana regida por um conjunto de regras 

preestabelecidas.
121

  

Cézanne teria por objetivo a construção de uma nova ótica baseada na natureza. Emile 

Bernard, amigo do pintor, o interrogou sobre esse intento, questionando se a natureza a qual 

se referia era a “nossa natureza” ou a “natureza em si”. Duprat ressalta nesse questionamento 

a separação entre o subjetivo e o objetivo, entre o “para si” e o “em si”. A ideia de “natureza 

em si” estaria relacionada à “imitação das aparências do mundo objetivo”, e a de “nossa 

natureza” a uma apropriação e visão pessoal do mundo, ou seja, um mundo subjetivo. 

Cézanne diz tratar-se de ambas, pois concebia a arte como uma percepção pessoal baseada em 

sensações, e por sensações entendia uma não separação entre os sentimentos e as sensações da 

retina. “Para Cézanne, portanto, a objetividade da percepção retiniana e a subjetividade da 

sensação compõem uma unidade essencial à linguagem”.
122

 Assim, Cézanne teria optado pela 

“ordem espontânea” das coisas.  

A inteligência que organiza a sensação em obra nada tem a ver com um 

pensamento ávido de domínio ou controle, sempre em busca de um 

procedimento que assegure o êxito de uma pintura - trata-se antes de 

compreendê-la como um modo de pensar originário que, lançado sobre o 

mundo, ainda não separou a percepção da razão, a forma do conteúdo, o 

objetivo do subjetivo, o corpo da alma.
123

   

 O afastamento de Cézanne com relação aos ditames da tradição da pintura não seria, 

contudo, consequência de uma decisão pela inovação como um valor em si. Não teria 

ocorrido nele uma simples rejeição da tradição, mas a descoberta da “falsidade” da 

perspectiva geométrica e seus métodos, incapazes de se ajustar à realidade percebida.  
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Não há uma “decisão”, de criar suas próprias regras, mas uma necessidade; 

há uma transcendência da perspectiva geométrica que, mais do que se 

esquivar das “dificuldades”, as assume, mais do que “jogar fora e partir do 

zero”, perscruta seu fundo.
124

 

 Neste sentido, Cézanne apresenta uma nova lógica da perspectiva, unida à percepção. 

Ele teria buscado a “verdade da representação no espaço” e não a teria encontrado na 

perspectiva geométrica, muito mais atrelada ao intelecto que ao sensível, e portanto um 

método de representação. Assim, o pintor francês teria sua importância para o modernismo 

assegurada não pela invenção de uma nova linguagem, de um novo código a ser seguido, mas 

pela busca por ele empreendida.  

Mostrando que a representação na pintura não é, nunca foi, nem pode ser, 

um reflexo passivo da realidade através de um sistema, ele indica o abismo 

que se abre diante de todo o real e o quanto é ilusória qualquer tentativa 

humana de dominar e assegurar a apreensão e a compreensão do real.
125

  

A filosofia e a psicologia também teriam entendido as nossas relações com o espaço 

como relações que se articulam entre o mundo e o sujeito nele inserido, ou seja, relações que 

se dão na vivência, e não fruto de teorizações imediatas. A psicologia moderna retoma e 

reformula esse problema ao analisar, por exemplo, o fato de a lua parecer maior quando está 

nascendo no horizonte, atribuindo tal sensação ao fato desse corpo celeste, ao nascer, estar 

próximo do plano horizontal, plano no qual se dá a vida do observador. Essa sensação diminui 

no plano vertical, por isso a lua não parece ser tão grande quando está no alto do céu. No 

horizonte ela está em meio a outras coisas, árvores, prédios, diferentemente de quando está no 

alto. Os psicólogos, então, interpretaram essa sensação como uma propriedade natural do 

nosso campo de percepção. Assim, aquilo que é observado tem relação com as nossas 

particularidades corporais e com a nossa situação de ser no mundo.  O homem não é espírito e 

corpo, mas espírito com um corpo que alcança a verdade das coisas por estar cravado nelas. 

Assim, todo ser exterior nos seria acessível pelo corpo e revestido de atributos humanos que 

também fariam dele uma mescla de espírito e corpo. Não haveria, portanto, separação clara 

entre o sujeito e as coisas do mundo. Não somente o sujeito afeta o mundo, o mundo também 

o afeta através dos objetos com os quais ele tem contato. A relação entre o homem e as coisas 

não é, portanto, uma relação distante, embora seja uma relação que se dá através da distância. 

No corpo há uma comunicação entre as coisas e o sujeito.  
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Além do espaço, é preciso considerar as coisas que nele estão. Provavelmente um 

manual clássico de psicologia diria que as coisas são sistemas de qualidades oferecidas aos 

diferentes sentidos e reunidas em uma síntese intelectual, dando a ideia de uma coisa inteira, 

apesar de se oferecer a nós em partes. Um limão, por exemplo, seria a sua forma, mais seu 

sabor, mais sua cor, mais seu contato refrescante, ou seja, uma soma de qualidades formando 

uma coisa. Mas o que uniria todas essas qualidades tornando possível uma coisa? Parece que 

o limão possui a unidade de um ser e que as qualidades nele presentes são manifestações 

desse ser. Para Merleau-Ponty, a unidade de uma coisa permanece um mistério enquanto 

consideramos as qualidades nela presentes como pertencentes a mundos diferentes, como à 

visão, ao olfato, ao tato. A psicologia moderna observa que cada uma das qualidades 

presentes em uma coisa se relaciona com todas as demais, ou seja, não estão rigorosamente 

isoladas. Elas têm uma significação afetiva que as une. Quando se situa uma qualidade na 

experiência humana que lhe confere uma significação emocional, essa qualidade se relaciona 

com as outras. Separadas das reações que provocam em nosso corpo, muitas qualidades ficam 

sem sentido. É o que ocorre com o melado, por exemplo. O mel, que é melado e pegajoso, 

escapa da mão, mas também fica preso nela por ser melado. Dessa forma, ocorre uma relação 

na qual o manipulado acaba manipulando, e ocorre o que Merleau-Ponty define como uma 

“apropriação traiçoeira do possuidor pelo possuído”. Uma qualidade como o melado só pode 

ser compreendida no debate que se estabelece entre o sujeito encarnado e o objeto exterior 

que é portador dessa qualidade.  

Cada qualidade de uma coisa se abre às qualidades que se dão aos outros sentidos. O 

fato de o mel ser açucarado ao paladar é o que confere a ele a característica de ser pegajoso ao 

tato. Dizer que ele é viscoso e açucarado seria dizer a mesma coisa de formas diferentes. 

Assim pode-se dizer que a coisa nos sugere uma certa conduta, ela atrai o sujeito que se 

depara com ela. “O mel é um certo comportamento do mundo com relação a meu corpo e a 

mim”,
126

 suas características formam uma unidade e elas manifestam a maneira de ser do mel. 

A unidade da coisa não está por trás das qualidades, pois cada uma das qualidades é a coisa 

inteira. Assim, poderia ser dito que as coisas não são neutras. Elas se apresentam e provocam 

reações favoráveis ou desfavoráveis no sujeito. Essa não neutralidade das coisas poderia ser 

compreendida ao tratar do caráter e das atitudes de alguém, que podem ser lidos nos objetos, 

cores e lugares de sua preferência, por exemplo. Assim, nossa relação com as coisas não é de 

forma alguma distante, porque as coisas falam, elas têm características “humanas”, sendo 

                                                 
126

 MERLEAU-PONTY, Maurice. Conversas. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.22. 



64 

 

dóceis ou hostis, por exemplo, e vivem em nós como um “emblema” daquilo que gostamos ou 

não. “O homem está investido nas coisas, e as coisas estão investidas nele”.
127

 Haveria então 

na modernidade, principalmente na arte, uma tentativa de encontrar nos objetos os 

catalisadores dos nossos desejos, o local onde o desejo humano se manifesta.  

Nessa concepção de relação entre sujeito e mundo não há mais distância absoluta entre 

o homem e as coisas, não há relação de dominação entre o espírito e o pedaço de cera, para 

usar o exemplo cartesiano, mas uma relação menos clara, uma “proximidade vertiginosa” que 

impediria que apreendêssemos as coisas como se fôssemos espíritos delas separados e de as 

definirmos como objetos sem qualquer atributo humano. Há um corpo que experimenta as 

coisas, e as coisas se comunicam com o sujeito ao entrarem em contato com o corpo. 

Na filosofia clássica, marcada pela dicotomia sujeito/objeto, inteligência/ percepção, 

havia a convicção de que os sentidos nada ensinavam ao pensamento. Na modernidade, 

porém, houve um retorno ao mundo da percepção, que podemos notar na pintura, na ciência e 

na filosofia. As coisas não estão mais distantes, pois estamos inseridos no espaço e o vemos 

segundo uma perspectiva nossa, e nessa perspectiva as coisas são espelhos das nossas 

condutas. A relação não seria mais do pensamento com os objetos, mas de um ser encarnado e 

limitado com um mundo que ele frequenta, por meio de perspectivas que escondem e 

revelam. As coisas agora teriam adquirido um aspecto humano diante do olhar.  

A relação entre o corpo e o espírito fora admitida por Descartes, mas ela não implicava 

a aceitação de uma relação direta entre eles, sendo possível distingui-los. A modernidade, 

encarando o sujeito como corporal, e por isso afetado pelo mundo, toma o pensamento não 

como algo que nasce apesar do mundo e das experiências vivenciadas nele pelo sujeito, mas 

como fruto delas. Dessa forma, a individualidade não pode ser soterrada pela ideia de um 

pensamento homogêneo que perpassa todos os sujeitos.  

A filosofia deve integrar a atividade perceptiva à sua concepção de homem, assim 

como ocorreu com a ideia de espacialidade e coisidade. Descartes teria submetido a um 

exame crítico a noção de homem como corpo e espírito. Para ele, o espírito não seria matéria 

alguma, como um sopro ou uma fumaça, como poderia ser sugerido por alguns, e portanto 

não habitava o espaço. Havia, assim, uma noção pura de espírito e uma noção pura de 

matéria. O espírito, presente no outro, não pode ser tocado, o sujeito só o toca nele mesmo. 
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Podemos ver o corpo do outro, seus movimentos, mas sabemos que não é simplesmente um 

corpo. Não se consegue dissociar alguém de sua silhueta, do seu jeito de falar e de suas 

condutas. “Os outros são para nós espíritos que habitam um corpo, e a aparência total desse 

corpo parece-nos conter todo um conjunto de possibilidades das quais o corpo é a presença 

propriamente dita”.
128

 Ao examinar o homem de fora, cabe também examinar a distinção 

entre o espírito e o corpo que se torna um problema. 

Para realizar uma análise dessa distinção, Merleau-Ponty utiliza-se do exemplo do 

interlocutor com raiva. Uma pessoa com raiva exprime tal raiva por meio de gestos, palavras, 

expressões faciais. Mas onde estaria sua raiva? Estaria ela presente no espírito? Parece que ela 

não está em outro lugar senão no corpo, lugar onde vejo sua manifestação. Talvez ela não 

aconteça no rosto do interlocutor como uma lágrima que vejo escorrer, mas se reflito sobre 

minha própria raiva, não consigo separá-la do corpo. Podemos tomar a raiva como um 

pensamento relacionado a alguém que achamos desprezível por algum motivo, e nesse caso a 

raiva estaria no conceito, e não no corpo. Mas ao voltar-se para a experiência da raiva 

motivadora de tal reflexão deve-se confessar que ela “não estava fora de meu corpo, não era 

animada de fora, mas estava inexplicavelmente nele”.
129

 Descartes chega a afirmar, segundo 

Merleau-Ponty, que embora a alma seja o comandante do corpo, ela está tão unida a ele que 

sofre nele.
130

 Essa união de corpo e espírito não pode ser conceituada, mas apenas vivida. Em 

Descartes, nada impedia de pensar e distinguir o espírito e o corpo, e definir o homem como 

uma esquisita vinculação de um pensamento a um aparelho corporal, sem que a mecânica do 

corpo e a transparência do pensamento fossem comprometidas. Merleau-Ponty indica que os 

seguidores de Descartes deveriam se perguntar como seria possível uma reflexão que 

escapasse dessa relação entre corpo e espírito.  

Na modernidade a relação entre corpo e espírito é tomada de maneira diferente. Para a 

psicologia moderna, não vivemos na consciência de nós mesmos nem na consciência das 

coisas, mas prioritariamente na experiência do outro. O sujeito está situado no mundo, não 

existe fora dele. Conhecemos o espírito no comportamento visível do outro e na intimidade do 

próprio espírito. Um adulto descobre na sua vida o que a cultura, o ensino, os livros que leu 
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lhe ensinaram a nela ver. Isso quer dizer que o contato conosco sempre se faz através de uma 

linguagem, de uma cultura que recebemos de fora e que de certa forma nos orienta no 

conhecimento de nós mesmos, o que implica afirmar que se existe um espírito puro, ele só se 

realiza participando do mundo e por meio da linguagem, não sendo puro, portanto, no sentido 

de algo isolado do mundo, não fazendo parte da matéria. Isso teria levado a uma nova 

concepção de humanidade, não mais tomada como um conjunto de pensadores isolados que 

antecipadamente obtêm a certeza de se entender com os demais por participarem da mesma 

essência pensante. Também não como um Ser único com uma pluralidade de indivíduos 

destinados a se incorporar. As interações são frutos da experiência de mundo. Cada indivíduo 

acredita naquilo que reconhece como verdade, e suas decisões são tomadas depois de estar 

preso a certas relações com os demais, que orientam para certas opiniões. A vida em grupo 

não dispensa as opiniões individuais, não dispensa a experiência interior que não foge da 

nossa relação com o outro. Vivemos em uma história pessoal e coletiva. A coletividade não 

elimina a individualidade, e esta, por sua vez, não acontece senão na primeira.  

Nesta situação ambígua na qual somos lançados porque temos um corpo e 

uma história pessoal e coletiva, não conseguimos encontrar repouso 

absoluto, precisamos lutar o tempo todo para reduzir nossas divergências, 

para explicar nossas palavras mal compreendidas, para manifestar nossos 

aspectos ocultos, para perceber o outro.
131

 

Diante dos novos problemas levantados no desenrolar de sua empreitada, o filósofo 

recorre à pintura porque, segundo ele, ela consegue nos situar diante do mundo vivido. Isso se 

afirma principalmente devido à característica da pintura moderna de retratar os objetos de 

uma forma não familiar, suscitando questões ao olhar, e os objetos assim retratados 

comunicariam sua substância secreta. A pintura quer reconduzir o olhar à visão das coisas 

mesmas. Assim, uma filosofia da percepção desejosa de aprender a ver o mundo deveria dar o 

devido valor à pintura e às artes, aceitando seu contato mais próximo com o mundo através da 

percepção.   

Cabe aqui um breve comentário sobre a articulação entre as vivências e o mundo feita 

por Heidegger, tema tratado por Casanova, a fim de auxiliar no entendimento da questão 

posta por Merleau-Ponty.  Heidegger emprega como exemplo a vivência de uma cátedra.  

O que “eu” vejo? Superfícies marrons, que se cortam perpendicularmente? 

Não, vejo algo diverso. Uma caixa, e, em verdade, uma maior com uma 

menor construída sobre ela? De maneira alguma: eu vejo a cátedra na qual 

devo falar, os senhores veem a cátedra a partir da qual se fala para os 
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senhores, na qual já falei. Também não reside na pura vivência nenhuma - 

como se diz - conexão fundacional, como se eu visse primeiro superfícies 

marrons que se cortam e que, então, se apresentariam para mim como caixa, 

como púlpito, em seguida como púlpito para a fala acadêmica e como 

cátedra, de modo que eu colaria por assim dizer como uma etiqueta o caráter 

de cátedra sobre a caixa. tudo isto não passa de péssima interpretação, de 

interpretação falseadora, de um desvio da pura fixação do olhar na vivência. 

Vejo a cátedra como que de chofre; não a vejo apenas isolada, eu vejo o 

púlpito como colocado alto demais para mim. Vejo um livro sobre ele como 

algo que imediatamente me perturba (Um livro! Não, por exemplo, uma 

quantidade de folhas umas sobre as outras polvilhadas com manchas pretas), 

eu vejo a cátedra em uma orientação, em uma iluminação, em um pano de 

fundo.
132   

 A cátedra, portanto, não apareceria para mim que observo como objeto teórico, mas 

como “um ente imerso no mundo circundante que é o meu”. A instauração da postura teórica 

exigiria a dissipação da imediatidade do modo inicial de apreensão, causando uma 

“desvivificação” da experiência de mundo e subtração do acontecimento de mundo que 

constitui meu encontro com a cátedra. A desvivificação acontece tardiamente como negação 

da vivência inicial por ela pressuposta.  

Assim, a teoria não promove uma melhor explicitação do mundo que 

incessantemente vivencio em meio à dinâmica dos acontecimentos em geral. 

Ao contrário, “os problemas derradeiros permanecem encobertos, quando a 

própria teorização é absolutizada e sua origem não é compreendida a partir 

da ‘vida’: o processo de uma objetivação crescente se mostra como um 

processo de des-vivificação”.
133

  

 A pintura, por sua maneira de se realizar, evoca e nos leva a essa experiência primeira, 

a esse mundo anterior a esse processo de desvivificação causado pela teorização de um 

pensamento analítico.  

 Levando em conta os problemas levantados, seria correto afirmar a pintura como uma 

simples cópia do mundo?  Seria ela apenas uma seta indicando algo, ou algo como uma foto 

apresentando um objeto ausente? A pintura para Merleau-Ponty não seria um trompe-l’oeil, 

pois sua significação não estaria nas coisas por ela representadas. Na tela, aquilo que é 

pintado se tornaria totalmente pintura. Assim, poderíamos afirmar a pintura não como 

imitação do mundo, mas como um mundo por si mesmo. Não haveria no quadro uma 

referência à coisa natural, ao modelo que nele foi retratado. O objetivo dos pintores não seria 

evocar objetos, mas fabricar na tela um espetáculo que se bastasse a si mesmo. Também não 

haveria distinção entre o tema e a técnica do pintor, pois todo o tema residiria na forma como 
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o pintor o constitui na tela. Na arte, não importaria somente a forma de realização, pois o 

conteúdo não está separado dela. O que se diz não se separa da maneira de dizer. A pintura 

apresentaria à percepção seus elementos assim como o faz uma coisa, e tais elementos, sem 

que o observador fizesse uso de discursos ou raciocínios, se organizariam de tal forma que se 

sentiria a não arbitrariedade dos elementos do quadro, mesmo que não houvesse uma razão 

clara para tal sentimento. 

Mas seria o retorno ao mundo percebido um retrocesso com relação ao pensamento 

clássico? Este pensamento pretendia obter o conhecimento total da natureza e do homem, e na 

modernidade teríamos um saber e uma arte tomados como difíceis, com representações de 

mundo que não excluem fissuras e lacunas e que, em outras palavras, não pretendem ser 

exatas. De fato, a modernidade parecia não carregar o dogmatismo e a segurança dos 

clássicos, apresentando incompletude. A ciência teria passado a encarar suas descobertas e 

teorias como provisórias e aproximativas. Os pintores modernos teriam apresentado pinturas 

que pareciam esboços, obras inacabadas, destoando das pinturas do período clássico, pois as 

obras não teriam mais um sentido unívoco. Para o filósofo, o artista da modernidade 

multiplica enigmas. Mas a incompletude não está somente nas obras, ela se estende ao mundo. 

Ao tratar do homem, a incompletude do conhecimento se reitera. O filósofo utiliza o exemplo 

de uma análise histórica, na qual é impossível que a existência humana faça abstração de si 

mesma e chegue a uma verdade além de qualquer contextualização, não havendo assim uma 

objetividade plena.  

O filósofo não centraliza a análise da ambiguidade no âmbito do conhecimento. A 

vida e a ação também são importantes e apresentam ambiguidades. Muitas palavras do 

vocabulário político, por exemplo, tem diferentes significados dependendo do contexto onde 

são usadas. Há situações em que as palavras querem dizer duas coisas e outras nas quais as 

coisas não se deixam dominar por uma única palavra. Se a ambiguidade e a incompletude 

fazem parte da textura de nossa vida, não faria sentido buscar um retorno da racionalidade 

clássica. O importante seria traçar, a partir das ambiguidades de nosso tempo, caminhos 

pautados na consciência e na verdade. “Querer o eterno, quando o saber descobre cada vez 

melhor a realidade do tempo, querer o conceito mais claro, quando a própria coisa é ambígua, 

é a forma mais insidiosa do romantismo, é preferir a palavra razão ao exercício da razão”.
134

 

Nesse contexto, restaurar a razão segundo as concepções clássicas seria mascarar a realidade. 
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Partindo disso, caberia perguntar se o período clássico também não experimentou suas 

ambiguidades e incompletudes e resolveu escondê-las, recusando-as. Se assim foi, não 

haveria na modernidade qualquer tipo de retrocesso, mas sim a aquisição de uma consciência 

ainda mais clara da realidade. Mesmo no período clássico pintores como da Vinci deixavam 

suas obras inacabadas. Os pintores veem suas obras como tentativas ou fracassos. A 

“clarividência das ambiguidades” e a contestação presentes na modernidade não seriam 

comportamentos degradantes, mas comportamentos de uma humanidade que confronta a si 

mesma.  

A verdade é que o problema para nós é fazer, no nosso tempo e por meio de 

nossa própria experiência, o que os clássicos fizeram no tempo deles, como 

o problema de Cézanne era, segundo seus próprios termos, ‘fazer do 

impressionismo algo sólido como a arte dos museus.
135

  

2.1 Filosofia e Pintura 

 

Segundo Ferraz
136

, Merleau-Ponty dialoga com quatro fenômenos culturais que, por 

seu caráter renovador, sugerem uma reestruturação da ontologia ao suscitarem uma renovação 

conceitual. Literatura, pintura, música e psicanálise figuram entre os fenômenos com os quais 

o filósofo busca alimentar suas reflexões. Uma análise desses quatro elementos aparece em 

suas Notes de cours dos anos 1959-1961, compondo uma parte intitulada “Os sintomas 

culturais e a possibilidade da filosofia”, em tradução livre. Voltaremos nossa atenção à 

questão da pintura, tema abordado nessa dissertação.  

Analisando o texto de Merleau-Ponty, Ferraz destaca o abalo que a concepção de 

expressividade artística sofreu com a pintura e a literatura modernas. Diferentemente dos 

pintores clássicos, que buscavam uma representação da natureza que fosse o mais fiel possível 

à realidade, utilizando para isso a perspectiva planimétrica, os pintores modernos não visam 

uma representação objetiva dos elementos na tela. As técnicas clássicas são relativizadas, 

vistas como recursos: 

tomados como técnicas culturalmente desenvolvidas que extraem diferentes 

aspectos de uma espacialidade polimorfa, cujas possibilidades internas não 

se esgotam segundo sua representação por uma ou outra técnica em 

particular.
137
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 Seguindo essas características, a pintura moderna, partindo de linhas coloridas 

traçadas na tela, não quer uma representação totalmente fiel daquilo que retrata, mas quer 

exprimir “a relação das possibilidades perceptivo-motoras do pintor com a tela”.
138

 Assim, as 

tensões entre pintor e mundo se tornam o tema da pintura. A arte moderna interroga os 

elementos que constituem a pintura e Merleau-Ponty quer compreender como a pintura pode 

ter um valor culturalmente universal sendo que exprime a relação do pintor com o mundo por 

meio de “deformações coerentes”, o que a torna, de certa forma, fruto de uma relação pessoal, 

particular. Para Ferraz, a pintura clássica resolveria o problema do valor universal das 

produções pictóricas valendo-se de sua pretensão de reproduzir o mundo objetivo, mundo que 

seria percebido da mesma maneira por todos os indivíduos “de constituição psicofísica 

semelhante”. Mas como vimos, na pintura moderna a orientação é outra, e a pintura quer ser 

“expressão do contato particular do pintor com o mundo”. Cabe assim questionar como é 

possível comunicar esse sentido que se exprime nesse contato tão particular. Merleau-Ponty, 

ao longo de sua obra, segundo Ferraz, oferece diferentes respostas à questão.  

Em 1945, no texto sobre A dúvida de Cézanne, o artista é apresentado como um 

indivíduo cujos dados da vida são retomados como ferramentas de produção artística e 

expressão de sua situação no mundo vivido. A subjetividade do artista, pelo exercício de 

liberdade, tenta ordenar e direcionar “os atributos contingentes de sua vida”. Não há certeza 

do reconhecimento do valor histórico-cultural de uma obra, e a comunicação de seu sentido 

depende da apreciação do público. 

 Nos anos 50, o filósofo apresenta uma resposta mais complexa sobre o problema da 

comunicação do sentido da obra. Em A linguagem indireta e as vozes do silêncio, o filósofo 

insere a criação artística no âmbito de uma “universalidade prévia”. Nessa concepção, o 

artista parte de sua situação e o faz segundo técnicas já sedimentadas culturalmente, pois há 

um “estado geral da cultura” que direciona possibilidades expressivas e suas inovações. 

“Desse modo, a experiência subjetiva da criação revela um vir-a-ser do próprio sentido 

pictórico e se insere em uma história que em muito a excede”.
139

 As obras agora são 

“manifestações de possibilidades” que habitam esse ambiente cultural partilhado por artistas e 

pelo público, e a comunicação de seu sentido não depende mais da apreciação do público pois 

o artista, em sua obra, “retoma e faz avançar uma história que forra o seu próprio ato 
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criador”.
140

 Muito além de manifestações de liberdades isoladas, as obras dos pintores são 

expressões de uma mudança, de uma metamorfose da própria arte. As obras é que suscitam o 

seu público por estarem inseridas na história da arte, e por retomarem e transformarem essa 

cultura já reconhecida pelo público, de forma que este não pode negar seu valor e seu sentido 

no contexto sócio-histórico vivido.  

 No curso “A filosofia hoje” do final dos anos 50, outro elemento é inserido na 

discussão sobre a universalização e a comunicação do sentido das obras: a essência. Tal 

essência, para Merleau-Ponty, seria “as matrizes sensíveis mais gerais pelas quais os temas 

figurados são reconhecíveis como tais, e não uma fórmula abstrata na qual se registrariam os 

atributos necessários de um tipo de objeto”.
141

 Podemos então falar de uma essência colorida 

na representação de diferentes objetos numa tela, essência que é anterior a qualquer distinção 

que coloque os representados em grupos diferentes, como em uma tela onde se encontra a 

figura de uma pessoa e de uma fruta, por exemplo. Para Ferraz, os anos finais de Merleau-

Ponty revelam que a comunicação do sentido da arte se dá através de seu poder de mostrar as 

“dimensões sensíveis gerais” que ordenam nossa experiência do mundo.    

 Para comunicar, o pintor deve então se referir a essas dimensões sensíveis pois, 

ultrapassando esse horizonte, corre o risco de simplesmente apresentar elementos isolados, 

sem um sentido em si mesmos. O pintor, portanto, se encontra em uma linha muita tênue entre 

a expressão do “laço originário” com o ser e a anulação da comunicação de um sentido em 

suas obras. Uma possível solução para o problema entre a comunicação e o rompimento com 

os moldes da pintura clássica é apresentado por Klee cuja obra, apesar de seu caráter abstrato, 

mantinha seu contato com o mundo natural, desvelando suas essências sensíveis, os eixos que 

sustentam esse mundo. “Segundo Merleau-Ponty, é por meio da busca dessas essências que a 

arte contemporânea pode manter algum potencial comunicativo e, além disso, servir à 

reflexão ontológica”.
142

   

A abordagem da pintura feita por Merleau-Ponty teria como objetivo um 

ultrapassamento do campo da descrição da experiência perceptiva, rumando para o campo da 

cultura. Para justificá-la, devemos retornar aos problemas apresentados n’A Estrutura do 
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Comportamento e na Fenomenologia da Percepção. Seguindo a análise de Renaud Barbaras, 

esses dois trabalhos podem ser considerados arqueológicos, pois tratavam de livrar o mundo 

percebido de todas as idealizações sedimentadas sobre ele e da consequente filosofia idealista 

da percepção. Merleau-Ponty teria buscado o enraizamento da mente no corpo e no mundo, 

contra uma ideia de percepção resultante exclusivamente da ação das coisas externas sobre o 

corpo, bem como contra a ideia de uma consciência autônoma. Dessa análise da percepção 

teria nascido uma importante questão para o filósofo, conforme citação feita por Barbabas:  

Se considerarmos, acima do mundo percebido, o campo do conhecimento 

propriamente dito- ou seja, o campo no qual a mente procura possuir a 

verdade, definir seus objetos ela mesma, e assim atingir um saber universal, 

não ligado às particularidades de nossa situação - nós devemos perguntar: o 

domínio do mundo percebido não assume a forma de mera aparência? Não 

seria o puro entendimento uma nova fonte de conhecimento, em comparação 

com a qual nossa familiaridade perceptiva com o mundo é apenas um esboço 

grosseiro e informe?
143

  

 Diante dessa questão, que aponta uma lacuna e um problema que brota dela, do qual 

ela é também sintoma, Barbaras faz as seguintes considerações: 

Enquanto o problema da verdade não for considerado, enquanto as 

consequências da descrição do mundo percebido não forem estabelecidas no 

plano do conhecimento intelectual, em outras palavras, finalmente, enquanto 

esta descrição do percebido não for transformada em uma filosofia da 

percepção, o retorno ao percebido pode ser interpretado como um estágio 

provisório, interessante do ponto de vista psicológico mas destinado a ser 

superado, já que será definido como mera aparência quando for considerado 

no nível do entendimento.
144

   

Para Barbaras, a questão levantada pelo filósofo não é retórica, tendo implicações no 

desenvolvimento de sua filosofia. Haveria o risco iminente do percebido parecer apenas 

aparência, contrastando com o entendimento, fonte do conhecimento, com relação ao qual a 

nossa familiaridade com o mundo seria um mero “esboço sem forma”. Tendo em vista a 

superação desse impasse, a partir de 1945 o filósofo teria orientado suas investigações no 
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sentido de fazer o percebido aparecer não como domínio separado da idealidade, “mas como o 

próprio lugar da racionalidade”. Assim, o sensível seria entendido como o início do 

conhecimento, e algo do qual este não pode se desvencilhar totalmente. Nesse contexto, o  

filósofo passa a abordar o problema da expressão e busca desenvolver uma filosofia da 

linguagem, pois “é a linguagem que retoma e ultrapassa a percepção, instalando-nos no 

campo do conhecimento”.
145

 Seria a linguagem a responsável por conduzir ao Saber 

universal. Mas Merleau-Ponty não se ocuparia imediatamente do tema da linguagem após a 

Fenomenologia da percepção, Dentre os variados temas abordados pelo filósofo após a 

publicação da referida obra, Moutinho vê no tema da pintura o esforço do filósofo em 

ultrapassar a vida da percepção, rumando ao mundo da cultura. O caminho rumo ao Saber 

universal, no entanto, ainda lhe exigiria o desenvolvimento de uma fenomenologia da 

linguagem. A pintura, como operação de expressão, nos instalaria em um mundo novo, 

deixando nascer um sentido inédito com relação ao mundo sensível, envolvendo “elementos 

próprios a toda operação criadora”.  No Inédito de 1952, anunciando o necessário 

desenvolvimento de uma teoria da verdade e uma da subjetividade, o filósofo segundo 

Moutinho, disse já ter tocado no assunto em textos como A dúvida de Cézanne e O romance e 

a metafísica, ensaios de 1945. Segundo Moutinho, o ensaio sobre Cézanne estaria construído 

conforme a Fenomenologia da percepção, texto do mesmo ano, o que não ocorreria com A 

linguagem indireta e as vozes do silêncio, ensaio de 1952, mais devedor do desenvolvimento 

da fenomenologia da linguagem e que, portanto, apresentaria novos elementos na abordagem 

do tema. Para Moutinho, o tema da pintura se torna estratégico:  

 [...] não só porque ele é o primeiro momento em que Merleau-Ponty toma 

por objeto o mundo da cultura, procurando avançar para além da vida 

perceptiva, mas porque nos mostra a retomada que faz o autor, no espaço de 

alguns anos, de um mesmo tema, mas em nova perspectiva, conforme os 

novos elementos que a fenomenologia da linguagem trouxe à luz.
146

 

A atenção dedicada à pintura seria fruto da concepção de percepção não como simples 

função sensorial, mas como instância com “alcance ontológico”. Se a pintura celebra o 

enigma da visibilidade, como afirmara o filósofo em O olho e o espírito, não seria estranho, 

segundo Moutinho, que ele atribuísse significação metafísica a ela, levando em conta suas 

contribuição para ter acesso ao ser. A pintura proporcionaria uma “abertura sem conceito” às 
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coisas com suas qualidades segundas, como as cores, que teriam sido ignoradas por Descartes, 

e desse modo refletir sobre a pintura seria “refletir sobre nosso acesso ao ser”.  

E essa reflexão terá sentido análogo ao da reflexão sobre a percepção, pois 

ela também nos mostrará que, tal como coube ao filósofo despertar a história 

esquecida da percepção - história esquecida porque nós que percebemos 

vamos diretamente a seu resultado teleológico, passando em silêncio a 

história da constituição do “em si” - , também o pintor, tomando por tema o 

mundo visível, vai “despertar”, levar à sua “última potência” o “delírio” da 

visão (OE, 26), trazendo à tela o que no mundo visível esquecemos e 

normalmente não vemos porque estamos tomados pela coisa que nos é 

entregue [...].
147

  

 

 2.1.1  Cézanne sob o olhar de Merleau-Ponty 

 

A Dúvida de Cézanne, primeiro ensaio de Merleau-Ponty sobre a pintura, foi 

publicado em 1945 na revista Fontaine. Foi também publicado pelo filósofo em 1948, sem 

mudanças, como primeiro capítulo de Sense et Non-Sense, coleção de seus ensaios de 1945 

até aquele ano. Segundo análise de Johnson, no prefácio desta obra o filósofo fala sobre a 

importância da Dúvida de Cézanne na abordagem do problema filosófico do limite entre razão 

e irracionalidade. De fato o filósofo defende, no texto citado, que “devemos formar uma nova 

ideia de razão”, uma razão capaz de compreender os sentidos expressos em outras áreas do 

saber e não restrita à lógica e à matemática, pois: 

Nós nascemos na razão como na linguagem. Mas é preciso que a razão à 

qual se chega não seja aquela que se deixou com tanto esforço. É preciso que 

a experiência da não-razão não seja simplesmente esquecida.
148

   

Johnson elenca algumas razões pelas quais Merleau-Ponty se propôs a tratar da obra 

de Cézanne no desenvolvimento de sua filosofia. A primeira delas seria o gosto do filósofo 

pelas telas de Cézanne, pela sensação desconcertante que esta causaria no observador. Outra 

razão, de caráter mais filosófico, seria o trabalho fenomenológico da pintura feita pelo artista. 

Merleau-Ponty teria usado a linguagem fenomenológica para tratar do esforço de Cézanne em 

“pintar a partir da natureza”, sem recorrer às técnicas renascentistas de perspectiva linear. 

Uma terceira razão seria o autoquestionamento e a luta de Cézanne para se tornar um artista 

reconhecido. Merleau-Ponty teria lançado mão do estudo das cartas e diálogos entre Cézanne 
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e Emile Bernard, reunidos por este em Souvenirs de Paul Cézanne, de 1912 para desenvolver 

sua teoria sobre a pintura de Cézanne. Dessa forma ele teve acesso às ideias do próprio pintor 

sobre sua obra. Mesmo na Fenomenologia da percepção no capítulo sobre A coisa e o mundo 

natural o filósofo apresenta elementos de sua análise sobre Cézanne, numa extensa discussão 

sobre o uso das cores em sua relação com a criação de objetos, espaço e profundidade nas 

telas. Merleau-Ponty cita La methode de Cézanne, outro texto de Emile Bernard, Cézanne, 

uma biografia escrita por Joachim Gasquet, e uma análise de Fritz Novotny sobre o fim da 

perspectiva científica na pintura de Cézanne. Segundo Johnson, esta análise de 1932 se 

intitula Das Problem des Menschen Cézanne im Verhaltnis zu seiner Kunst, presente em 

Zeitschrift fur Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Em resumo, poderíamos dizer 

com Johnson que: 

Merleau-Ponty estava claramente interessado em Cézanne como colorista e, 

acima de tudo, por ele nos apresentar um paradigma para a experiência 

perceptiva pré-científica do mundo natural em suas paisagens e naturezas 

mortas. [...] Merleau-Ponty encontrou em Cézanne um exemplo supremo de 

um trabalho fenomenológico feito com pintura.
149

  

Acreditamos que a visão de Deleuze sobre a filosofia se aplica muito bem ao projeto 

de Merleau Ponty.  

Não creio que a filosofia seja uma reflexão sobre outra coisa, como a pintura 

ou o cinema… Não se trata de refletir sobre o cinema… o cinema não é para 

mim um pretexto ou um domínio de aplicação. A filosofia não está em 

estado de reflexão externa sobre os outros domínios, mas em estado de 

aliança ativa e interna entre eles, e ela não é nem mais abstrata, nem mais 

difícil.
150

  

Também em Merleau-Ponty a filosofia parece ser não um pensar sobre, mas sobretudo 

um pensar com; pensar com a psicologia, com a física, com as artes, com o romance, com o 

cinema, com a pintura. Na filosofia, Merleau-Ponty visa a superação das dicotomias clássicas, 

da cisão entre sujeito e objeto, idealismo e empirismo, consciência e mundo. Sua proposta de 

retorno ao mundo percebido lhe rendeu críticas de seus contemporâneos. Na pintura, Cézanne 

segue um caminho parecido, propondo algo novo e questionando os métodos e axiomas 

tradicionais da pintura e resolvendo pintar a partir da natureza, seguindo as tendências 

impressionistas, mas inaugurando uma nova forma de pintar, com cores diferentes daquelas 

do prisma, com uma perspectiva distorcida. Queria pintar o mundo em sua forma bruta.  
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Para além do fato de pintor e filósofo terem procurado se desvencilhar da tradição, ou 

melhor, metamorfosear os dados que a tradição lhes apresentava, propondo uma nova maneira 

de ver e refletir o mundo, há uma convergência de ideias entre ambos. Há reflexão na pintura 

de Cézanne na medida em que há um projeto, um esforço de retorno ao que o filósofo chama 

de mundo antepredicativo, ou seja, retorno ao “fundo de natureza inumana sobre o qual o 

homem se instala”.
151

 Há uma familiaridade entre o projeto do filósofo e do pintor. “Do 

mesmo modo que Merleau-Ponty trouxe à luz, pela análise da percepção, um mundo 

antepredicativo, também Cézanne, na avaliação do filósofo, procurou revelar, pela pintura, 

uma ordem mais primitiva, um ‘mundo primordial’”.
152

  

No ensaio sobre A dúvida de Cézanne, Merleau-Ponty realiza uma investigação acerca 

do sentido da obra do pintor, e o faz partindo de uma dúvida apresentada pelo próprio artista. 

Tal dúvida coloca em questão a novidade de sua pintura, seu talento, o sentido da sua obra. 

Coloca-se a possibilidade de tudo isso ser fruto de um distúrbio em sua visão. Partindo disso, 

o filósofo elabora uma reflexão sobre sua obra, tendo em vista a explicitação da relação de 

engajamento entre sujeito e mundo, relação que não supõe diferentes graus de importância de 

um em relação ao outro, mas um vínculo que não se rompe, mesmo com o exercício da 

liberdade, pois sejam quais forem as escolhas realizadas pelo sujeito, elas jamais se darão 

desvinculadas da vida. 

 A dúvida que abalou o pintor certamente coloca sob suspeita o sentido de sua obra. 

Mas afinal, o que daria sentido a tal obra? O que explicaria sua pretensa novidade? Para o 

filósofo, sua obra não será explicada a partir da vida do pintor ou de sua personalidade, nem a 

partir da tradição no mundo da pintura. Relatos de seus contemporâneos afirmam que 

Cézanne era um indivíduo um tanto quanto problemático, acossado por cóleras e depressões, 

uma pessoa ansiosa, o que levou sua pintura a ser vista como uma manifestação de sua 

possível doença. Porém, Merleau-Ponty afirma que nada se pode aferir sobre sua obra a partir 

do ponto de vista estritamente psicológico. Do ponto de vista da história da pintura, também 

não se pode explicá-la, pois Cézanne separou-se dos impressionistas ao optar por uma recusa 

de representar a natureza sob as luzes e atmosferas que a envolvem. Não contentou-se em 

utilizar as cores do prisma, e inseriu em sua obra as cores terrosas e diversos tons, querendo 

com isso libertar os objetos das impressões que os sufocavam, resgatando sua solidez e 
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materialidade. Cézanne também criticou os mestres da pintura, acusando-os de supervalorizar 

a imaginação e desvalorizar, em consequência, a realidade. Ele queria buscar a realidade sem 

abandonar as sensações, não queria realizar a cisão entre sensação e pensamento. Por conta 

disso, foi acusado de levar a pintura a um nível rebaixado, visto que não utilizava as técnicas 

tradicionais para chegar até a realidade. Mas Cézanne não era um ignorante em matéria de 

pintura, de forma alguma. O julgamento errôneo de seus críticos ocorreu porque o pintor não 

quis escolher entre sensação e pensamento, não escolheu entre sentidos e inteligência. Seu 

intento foi trazer a tradição da pintura, que ele certamente conhecia muito bem, para o contato 

com a realidade. Podemos dizer, então, que seu estilo não brotou de uma corrente que vinha 

se desenvolvendo na pintura, e não pode ser explicado a partir de uma tradição, bem como 

não está aí o sentido de sua obra. 

Para Merleau-Ponty, não iríamos conhecer melhor o sentido da obra de Cézanne 

valendo-nos de sua vida, de suas possíveis influências da história da arte, e nem mesmo nos 

valendo de seus testemunhos sobre sua pintura. Isso se afirma a partir da interpretação que o 

filósofo dá para as possíveis influências e hereditariedades da pintura de Cézanne. Para 

Merleau-Ponty, todos esses acidentes de Cézanne, sua vida, influências, sua personalidade, 

foram textos que a história lhe deu, e ele escolheu uma forma de decifrá-los. 

Cézanne assume uma postura inovadora na pintura, escapando de uma escolha entre 

os sentidos e a inteligência. “Ele não quer separar as coisas fixas que aparecem ao nosso olhar 

e sua maneira fugaz de aparecer, quer pintar a matéria em via de se formar, a ordem nascendo 

por uma organização espontânea”.
153

O que ele deseja é unir o pintor que vê e o pintor que 

pensa, pretende unir natureza e arte, buscando pintar a ordem nascente das coisas.  “A arte é 

uma harmonia paralela à natureza”.
154

 O pintor pretende unir a natureza e a arte buscando 

pintar a ordem nascente das coisas. O que se pode extrair dessa postura defendida por 

Cézanne é a ideia de que tudo que o homem constrói, só constrói com base na natureza. Ao 

assumir tal postura na pintura, Cézanne teria empreendido o retorno da pintura à natureza. 

Como consequência de tal empreitada, a perspectiva usada em sua pintura pareceria 

deformada, pois queria pintar as coisas tal como elas atingem nossos sentidos, e não como 

ditam as regras da perspectiva clássica. Sabia que não vemos tal como as lentes de uma 

câmera fotográfica, por isso a deformação da perspectiva. O desenho e a cor são para ele uma 
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mesma coisa. Conforme as cores se harmonizam, os contornos vão aparecendo. Queria 

representar a organização nascente das coisas, interpretá-las sem uma separação entre aquilo 

que ele via, e aquilo que pensava. Acrescentemos o que o próprio pintor nos diz sobre seu 

projeto em uma carta à Émile Bernard: “Ora, a tese a ser desenvolvida é que – seja qual for a 

nossa sensibilidade ou força diante da natureza – temos de transmitir a imagem do que vemos, 

esquecendo tudo o que tenha existido antes de nós”.
155

        

O motivo da obra de Cézanne seria a paisagem em sua plenitude. Como dito 

anteriormente, Cézanne não era um ignorante com relação à tradição na pintura. Conhecia as 

técnicas, visitava o Louvre quando residiu em Paris, e também estudava as estruturas 

geológicas das paisagens que pintava. Mas queria atrelar todo esse conhecimento às 

sensações, trazer o conhecimento ao contato com a realidade. Por isso, como se relata, 

demorava horas para dar uma pincelada, pois observava por muito tempo o que queria pintar, 

como se quisesse nascer com a paisagem, até chegar ao seu motivo, até chegar à plenitude 

buscada. Toda essa análise feita pelo filósofo a respeito da maneira de pintar e das 

características da obra de Cézanne se justifica tendo em vista a introdução do tema da 

expressão, afinal todo esse processo criativo é uma operação de expressão desencadeada pelo 

contato do pintor com o mundo através do olhar. 

 As influências e a hereditariedade, a vida e os sentimentos do pintor não bastam para 

fazer uma obra. Sem o ato de expressão, a obra não existiria. Todos os dados da vida de 

Cézanne somente apresentariam o que ele deveria viver, mas haveria sempre a liberdade de 

interpretação e expressão, e na expressão, essa liberdade se manifesta. Tal liberdade, entenda-

se bem, não é uma força para além dos dados da vida. Como já foi dito, a vida do pintor e 

todos os seus respectivos dados, não explicam a sua obra, mas obra e vida do pintor 

certamente se comunicam, sendo de certa forma uma única coisa. “Aqui não há mais causas 

nem efeitos, eles se reúnem na simultaneidade de um Cézanne eterno que é a fórmula, ao 

mesmo tempo, do que ele quis ser e do que ele quis fazer”.
156

 A liberdade criadora não se 

separa do Cézanne tido como esquizóide. A questão é, então, saber que liberdade é essa, 

sendo que admite-se a obra como uma expressão de liberdade diante dos dados da vida, mas 

essa mesma liberdade é a eles vinculada. Haveria uma relação de determinação dos dados da 

vida na forma de expressão? Se somos desde o início uma visada de futuro, somos um projeto 

                                                 
155

 CÉZANNE, Paul. Correspondência.  São Paulo: Martins Fontes, 1992, p.257. 
156

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A Dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2013, 

p.141. 



79 

 

determinado? No indivíduo tomado como projeto, é impossível distinguir o que é dado e o 

que é criado, pois a vida não é nem exclusivamente constituída e nem inteiramente dada. “Se 

há uma liberdade verdadeira, só pode ser no curso da vida, pela superação de nossa situação 

de partida, mas sem que deixemos de ser o mesmo – esse é o problema”.
157

 Não há liberdade 

a não ser na vida, assim como não há expressão sem ela. E é nisso que reside o problema 

enfrentado por Cézanne quando este questiona sua obra. O problema está no fato de o pintor, 

e aqui podemos incluir também o filósofo, não ter fórmulas matemáticas para provar a 

validade do que criou. Ele depende do fato de sua obra criar nos outros a experiência que ele 

mesmo vivenciou.  

O pintor pôde apenas construir uma imagem. Cabe esperar que essa imagem 

se anime nos outros. Então, a obra de arte terá juntado vidas separadas, não 

existirá mais apenas numa delas como um sonho tenaz ou um delírio 

persistente, ou no espaço como uma tela colorida: ela habitará indivisa em 

vários espíritos, presumivelmente em todo espírito possível, como uma 

aquisição para sempre”.
158

 

  Poderíamos dizer, então, que não depende somente do pintor que sua obra tenha 

sentido, ela depende dos olhares dos outros. E levando em conta a empreitada de Cézanne, 

talvez tal questão o atormentasse ainda mais, visto que ele queria condensar na tela pintada a 

totalidade do mundo, ou do recorte de mundo que estava vendo, tendo assim, mesmo que num 

recorte, o mundo todo. Porém, o pintor é limitado, finito e não onipotente, e fazendo uso de 

sua liberdade através da expressão, experimenta um mundo constantemente renovado e 

renascido, apesar de sempre si mesmo, como consequência de ser um indivíduo que se 

transforma no contato com o mundo, se supera a cada momento, e que também não deixa de 

ser si mesmo. A pintura é uma empreitada sem fim, como aponta o próprio Cézanne em uma 

carta de 1906 endereçada ao filho:  

Aqui, à beira do rio, os motivos se multiplicam, o mesmo tema visto sob um 

ângulo diferente oferece um objeto de estudo do mais vivo interesse – e tão 

variado, que acho que poderia ocupar-me durante meses, sem mudar de 

lugar, inclinando-me ora um pouco à direita, ora um pouco à esquerda.
159

   

 O paradoxo da liberdade se baseia no fato de que nunca mudamos, mas também nunca 

somos determinados. É o sujeito mesmo quem vivencia suas experiências de vida, trazendo 

em si tudo aquilo que foi e viveu, mas nada do que traz consigo determina sua resposta diante 

do que deverá fazer.  
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Os dados de Cézanne que enumeramos e dos quais falamos como condições 

prementes, se deviam figurar no tecido de projetos que ele era, só podiam 

fazer isso propondo-se a ele como o que lhe cabia viver, e deixando 

indeterminada a maneira de vivê-lo. Tema obrigatório no ponto de partida, 

esses dados são apenas, recolocados na existência que os abarca, o 

monograma e o emblema de uma vida que se interpreta ela própria 

livremente.
160

  

Não se pode mudar o que somos (heranças, influências, vivências), e nada determina 

nossas escolhas. O desafio, segundo o filósofo, é compreender como essa liberdade se 

manifesta sem romper os vínculos com o mundo e como a indeterminação e a constância da 

vida se dão ao mesmo tempo.  E talvez a resposta esteja no fato de que há sempre vínculos 

entre o sujeito e o mundo, entre a liberdade do sujeito no mundo e sua vivência nele, e para 

explorar o tema, Merleau-Ponty se vale de duas análises sobre Leonardo da Vinci feitas por 

diferentes pensadores: Valéry e Freud.  

O texto de Paul Valéry, Introdução ao método de Leonardo da Vinci, apresenta o 

pintor como um homem dotado de uma força criativa e um poder de inspeção do mundo que 

parecem descomunais. Valéry nos apresenta o seu objetivo com o texto: “o meu propósito é 

imaginar um homem de quem teriam aparecido ações tão distintas que, se eu vier a lhes 

atribuir um pensamento, não existirá outro de maior extensão”.
161

 O texto segue descrevendo 

esse homem que tem um pensamento capaz de analisar e se embrenhar em todas as estruturas 

da natureza:  

[...] ele é feito para não esquecer nada do que entra na confusão do que é: 

nenhum arbusto. Desce à profundeza do que pertence a todo o mundo, 

afasta-se dele e se olha. Atinge os hábitos e as estruturas naturais, trabalha-

os por todos os lados, e acontece-lhe ser o único que constrói, enumera, 

emociona.
162

 

A esse homem imaginado, possuidor desse pensamento que parece completamente 

livre de qualquer limitação, Valéry dá o nome de Leonardo da Vinci, alegando ser esse o 

nome que lhe parece mais adequado.  

Chegamos a figurar o mundo como se ele se deixasse reduzir, aqui e ali, a 

elementos inteligíveis. Ora nossos sentidos bastam para isso, ora os métodos 

mais engenhosos são empregados para tanto, mas restam vazios. As 

tentativas permanecem lacunares. É esse o reino de nosso herói. Ele tem um 

senso extraordinário de simetria que o faz questionar tudo. Em toda fissura 

de compreensão introduz-se a produção de seu espírito. Vemos quão simples 

                                                 
160

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A Dúvida de Cézanne. In: O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2013, 

p.141. 
161

 VALÉRY, Paul. Introdução ao método de Leonardo da Vinci. São Paulo: Ed.34, 1998, p.13. 
162

 VALÉRY, Paul. Introdução ao método de Leonardo da Vinci. São Paulo: Ed.34, 1998, p.13. 



81 

 

ele pode ser. Ele é como uma hipótese física. Seria preciso inventá-lo, mas 

ele existe; o homem universal pode agora ser imaginado.
163

  

Segundo Merleau-Ponty, Valéry considera Da Vinci “um monstro de liberdade pura” 

capaz de encarar a vida com uma certa frieza, livre de sentimentalismos, com um certo 

desprezo pelo mundo, sendo tomado como uma “potência intelectual” e um “homem do 

espírito”.
164

 Mas o sentido da obra não se dá como fruto de um pensamento desenraizado. 

Merleau-Ponty corrige Valéry valendo-se do estudo de Freud presente em Uma lembrança de 

infância de Leonardo da Vinci. Mas recorrer à psicologia não seria escolher a visão 

determinista sobre a criação artística? Não nesse caso. O texto de Freud é um recurso que 

consegue auxiliar o filósofo em seu intento de mostrar o sentido da obra e o trabalho do artista 

como frutos de uma liberdade situada. Vejamos como Freud compreende a relação entre a 

vida e a obra de Da Vinci para posteriormente analisarmos como Merleau-Ponty se apropria 

da análise freudiana em sua concepção de liberdade na criação artística.  

O estudo de Freud sobre Da Vinci parece ter por finalidade demonstrar a influência 

das lembranças da primeira infância na vida e consequentemente na obra do pintor. Daremos 

destaque à análise da pintura Sant’Ana com a Virgem e o Menino, na qual pensamos ser 

interessante apontar a presença da figura de um abutre, oculta no manto da virgem, que teria 

sido descoberta por Oskar Pfister, bem como outros elementos da infância de Leonardo. Sobre 

a composição da tela, podemos destacar as seguintes palavras de Freud: 

A infância de Leonardo foi singular tal como esse quadro. Ele teve duas 

mães, a primeira delas, sua mãe de fato, Caterina, da qual foi separado entre 

os três e os cinco anos de idade, e uma jovem e afetuosa madrasta, a esposa 

de seu pai, donna Albiera. Juntando esse dado de sua infância e a 

mencionada presença de mãe e avó, e condensando-as numa unidade mista, 

ele viu tomar forma a composição do trio de Sant’Ana. A figura materna 

mais distante do menino, a avó, corresponde, pela aparência e afastamento 

físico em relação a ele, à primeira e genuína mãe, Caterina. Com o bem-

aventurado sorriso de Sant’Ana, o artista parece ter negado e escondido a 

inveja que sentiu a infeliz, quando teve de ceder à rival mais nobre o filho, 

como antes cedera o marido.
165
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Leonardo da Vinci: Sant’Ana a Virgem e o Menino, 1510 

  

Sobre o abutre, Freud se vale de uma lembrança de infância relatada pelo próprio Da 

Vinci em seus estudos científicos. Segundo o psicanalista, em um trecho de seus estudos 

sobre o voo dos abutres, o pintor escreve o seguinte:  

Parece que estava em meu destino me ocupar assim do abutre, pois me vem 

uma recordação muito antiga, de quando eu ainda estava no berço, em que 

um abutre desceu até mim, abriu-me a boca com sua cauda e bateu muitas 

vezes a cauda contra meus lábios.
166

   

 É extensa a análise feita por Freud acerca desse elemento, fruto provavelmente da 

fantasia, mas relacionado às vivências do pintor, trazendo à tona temas como os desejos 

sexuais reprimidos pelo artista e suas tendências homossexuais. Não pretendemos aprofundar 

essa análise, apesar do interesse pelo tema. Buscamos apenas apresentar alguns elementos da 

abordagem freudiana que auxiliam à merleau-pontyana. Em um texto acrescentado ao original 

em 1919, Freud destaca a descoberta de Oskar Pfister na referida tela de Leonardo. Ele teria 
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enxergado na vestimenta da virgem os contornos de um abutre, e o teria interpretado como 

uma “imagem críptica inconsciente”.  

No tecido azul, que se torna visível na altura do quadril da primeira mulher e 

se estende na direção do colo e do joelho direito, veem-se a cabeça tão 

característica do abutre, o pescoço, o arco superior do tronco. Das pessoas a 

quem mostrei meu pequeno achado, quase nenhuma pôde se furtar à 

evidência dessa imagem críptica.
167

 

Outro elemento associado às lembranças da primeira infância do pintor seria o sorriso 

estampado no rosto das duas mulheres, o mesmo visto na famosa Mona Lisa, que remeteria ao 

sorriso de sua mãe. Que haja uma ligação entre a vida e a obra de um pintor, não há como 

negar. Mas certamente não se pode afirmar uma relação de determinação entre ambas, como 

se a vida e as experiências exigissem a obra. O próprio Freud aponta as limitações da 

psicanálise diante do problema da liberdade. No caso de Leonardo teria ocorrido uma 

sublimação da libido em uma ânsia pelo saber que refletiu também em suas pinturas. Mas essa 

repressão sexual e sua sublimação posterior não poderiam ser consideradas inevitáveis. Elas 

poderiam não aparecer em outro indivíduo na mesma situação, ou aparecer de outra forma.  

Temos de reconhecer, quanto a isso, um grau de liberdade que já não pode 

ser decifrado psicanaliticamente. Tampouco podemos afirmar que o 

desenlace desse empuxo repressivo era o único possível. Outra pessoa 

provavelmente não teria conseguido salvar da repressão a maior parte de sua 

libido, sublimando-a em desejo de saber. Submetida às mesmas influências 

de Leonardo, teria sofrido um permanente dano na atividade intelectual ou 

adquirido uma insuperável predisposição para a neurose obsessiva. Portanto, 

estas duas peculiaridades de Leonardo permanecem inexplicáveis mediante o 

exame psicanalítico: sua tendência muito especial para repressões instintuais 

e sua extraordinária capacidade para a sublimação dos instintos primitivos.
168

  

 A psicanálise não explicaria a “natureza artística” de Leonardo, mas tornaria 

compreensíveis “suas manifestações e limitações”. Merleau-Ponty se apropria da análise 

freudiana para apresentar um contraponto aos argumentos de Valéry, segundo o qual Da Vinci 

usufruía de um desprendimento com relação ao mundo, de uma liberdade que o permitia criar 

como se tivesse um poder criativo sobre-humano. Fazendo uso da lembrança do abutre da 

infância de Leonardo, o filósofo mostra os vínculos entre a vida e a obra do pintor. Depois de 

revisitar os argumentos freudianos, Merleau-Ponty rebate Valéry:  
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Assim, mesmo esse puro poder de investigação, essa solidão, essa 

curiosidade que definem o espírito, só se estabelecem em Leonardo em 

relação com sua história. No auge da liberdade, ele é, nisso mesmo, a 

criança que ele foi, ele só desapegou-se de um lado porque está apegado 

noutra parte. Tornar-se consciência pura é ainda uma maneira de tomar 

posição perante o mundo e os outros, e Da Vinci adotou essa maneira ao 

assumir a situação que lhe fora dada por seu nascimento e por sua infância. 

Não há consciência que não seja sustentada por seu engajamento 

primordial na vida e pelo modo desse engajamento.
169

  

O que se pretende é mostrar que a ideia de liberdade defendida por Valéry é a 

liberdade que Merleau-Ponty está negando. Para o filósofo, a liberdade só é possível a partir 

de um engajamento e de um enraizamento na vida e no mundo, e não a partir de um desprezo 

pelo mundo, e mesmo quando a escolha é desprezar ou fugir do mundo, tal escolha é feita a 

partir de uma experiência concreta do mundo. Em outras palavras, é porque o sujeito está no 

mundo tal como ele é, e sendo ele sujeito em contato com este mundo, vivenciando-o, é que a 

liberdade é possível. E considerando que não se vive de outra forma senão enraizado no 

mundo, a liberdade é algo concreto. Uma situação pode ser aceita ou recusada, mas nunca 

deixa de nos fornecer um impulso de aceitação ou recusa. Num elogio à psicanálise, o filósofo 

destaca: “A psicanálise não torna impossível a liberdade, ela nos ensina a concebê-la 

concretamente, como uma retomada criadora de nós mesmos, no fundo sempre fiel a nós 

mesmos”.
170

  

 O sentido da obra de Cézanne não pode, portanto, ser extraído dos testemunhos dados 

pelo pintor sobre si mesmo, porque tais testemunhos não alcançam as transmutações que 

constantemente ocorrem no pintor em decorrência do exercício da liberdade. A obra nasce no 

exercício da liberdade, não determinada por qualquer dado da vida, mas não separada deles. A 

dúvida de Cézanne brota de sua finitude, de seu exercício de liberdade através da expressão 

artística que quer abarcar a totalidade, mas que se vê atrelada a um mundo e a uma vivência 

nesse mundo. É no mundo que o pintor realiza sua liberdade, com tintas, pincéis e telas, mas 

não é sozinho no mundo.  

É dos outros, do assentimento deles que deve esperar a prova de seu valor. 

Eis por que ele interroga esse quadro que nasce sob sua mão, e espreita os 

olhares dos outros postos em sua tela. Eis por que nunca parou de trabalhar. 
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Não abandonamos nunca nossa vida. Nunca vemos a ideia nem a liberdade 

face a face.
171

  

Podemos dizer, portanto, que a reflexão de Merleau-Ponty apresenta uma dupla 

crítica: ao determinismo e a uma ideia de liberdade não situada. Não há pura determinação 

pela situação, mas também não há pura liberdade. Ambas se constroem juntas:  

[...] entre liberdade e situação não há distância, mas constituição recíproca, a 

abertura da situação exigindo um ato que a retome, e a liberdade do homem 

uma situação que a faça ser, formando ambas portanto uma estrutura única, 

uma liberdade situada ou uma situação livre em que nem uma nem outra são 

absolutas pois cada uma delas, ao realizar-se, traz em si a outra como seu 

avesso.
172

  

 Tratando da obra de Cézanne, partindo das reflexões do filósofo, poderíamos então 

ressaltar duas vias de interpretação: uma dando maior peso à contingência, às influências, à 

personalidade, às experiências de vida do pintor, via criticada pelo filósofo, e outra que se 

desenvolve a partir de uma reflexão sobre a liberdade do processo criativo. A primeira via 

atribui a peculiaridade da pintura de Cézanne à sua esquizoidia, ao seu temperamento difícil, 

ao seu isolamento. A segunda aponta esses elementos como consequências e não apenas como 

causas da obra do pintor. A vida e a obra do pintor são intimamente entrelaçadas. Nas 

palavras de Moutinho:  

Trata-se então de compreender duas coisas ao mesmo tempo: que não somos 

jamais determinados e, retrospectivamente, sempre podemos encontrar em 

nosso passado o anúncio do que nos tornamos (SNS, 28). É esse 

“movimento circular de nossa vida”, essa relação de mão dupla, essa 

ambigüidade, que permite compreender a gênese de um sentido que é inédito 

mas não ex nihilo, imotivado, gratuito.
173
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CAPÍTULO III – A PINTURA COMO LINGUAGEM E SUA DIMENSÃO 

METAFÍSICA 

 

 

O segundo ensaio de Merleau-Ponty sobre a pintura não seria, de acordo com Johnson, 

uma “interpretação filosófica da pintura”, mas sobretudo uma resposta do filósofo às teorias 

estéticas de André Malraux e Jean-Paul Sartre, apresentadas em As vozes do silêncio e O que 

é literatura?, respectivamente. O ensaio, embora consoante com a fenomenologia, faria parte 

do desenvolvimento de uma nova filosofia da expressão, da história, da linguagem e da 

verdade a partir da relação com o estruturalismo. Tal desenvolvimento teria ocorrido em 

meados da carreira do pensador.  

O texto foi publicado pela primeira vez no Les Temps Modernes, em 1952, e 

posteriormente numa reunião de ensaios do filósofo, Signos, em 1960. Entretanto, fora escrito 

originalmente em 1951 como terceiro capítulo d’A prosa do mundo, tendo sido editado para 

publicação na revista no ano seguinte. Para Johnson, existem diferenças significativas entre as 

duas versões. A mais evidente seria a adição de um prefácio ao texto da versão para a revista, 

versando sobre a filosofia da linguagem e dialogando com o trabalho de Ferdinand Saussure. 

Além disso, o texto extraído do terceiro capítulo do livro teria sido fortemente editado para 

publicação na revista. A versão anterior revelaria maior apreço à história “subjetiva” e à 

psicologia da arte de Malraux, e o paralelo entre linguagem e pintura teria sido defendido 

mais fortemente. Essas mudanças sugeririam que sob a influência do estruturalismo, 

sobretudo de Saussure e Lévi-Strauss, Merleau-Ponty teria se afastado da “teoria gestual da 

expressão” e ido ao encontro do reconhecimento das diferenças entre gestos, pintura, 

linguagem, expressão formal e escrita, iniciando assim um caminho pela “ontologia da 

visibilidade e da invisibilidade” que apareceria em O olho e o espírito.  

Assim, lendo o ensaio “Linguagem Indireta”, devemos notar nele as 

linhas que vem da teoria expressiva da pintura da “Dúvida de 

Cézanne”, e as linhas levando além do ensaio, em direção a “O Olho e 

o Espírito”.
174

   

O primeiro passo dado pelo filósofo n’A linguagem indireta e as vozes do silêncio é a 

análise do funcionamento e estruturação da linguagem tendo como referência o pensamento 

de Saussure. O filósofo busca entender a linguagem não como uma estrutura pré-definida, 
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como em uma gramática ou em um dicionário, mas como dimensão de possibilidades anterior 

ao uso das palavras e suas regras. O sentido da linguagem está não apenas na organização dos 

signos como uma língua, mas em seu caráter diacrítico, na intersecção que há entre eles, 

naquilo que não é dito. Há uma dimensão tácita da linguagem da qual a língua com todas as 

suas regras deriva. Na linguagem, o todo é anterior às partes, e essa totalidade constitui uma 

dimensão de natureza ontológica que de certa forma contém, ainda que não ao modo de uma 

gramática universal, como queria Husserl, toda a expressividade das línguas. 

Merleau-Ponty inicia fazendo referência à Saussure e baseia sua argumentação nas 

constatações desse pensador. Para Saussure, segundo o filósofo, os signos usados na 

linguagem, tomados isoladamente, nada significam. Isso implicaria dizer que a língua se 

forma de diferenças sem termos, ou melhor, “os termos nela são engendrados apenas pelas 

diferenças que aparecem entre eles”.
175

 Mas parece ser problemático admitir tal ideia, pois 

nosso bom senso indica que se o termo A e o termo B não tem sentido não haveria 

possibilidade de estabelecer diferença entre eles. O filósofo afirma que tal objeção remonta ao 

paradoxo de Zenão e é superada do mesmo modo. O paradoxo de Zenão é refutado pelo 

próprio movimento efetivo, e a objeção de que os signos seriam o que são isoladamente é 

superada no uso da fala. Para Merleau-Ponty, há uma espécie de círculo “que faz com que a 

língua se preceda naqueles que a aprendem, ensine-se a si mesma e sugira a própria 

decifração”.
176

  

Quando falamos sobre o aprendizado de uma língua, pelo qual todos nós passamos e 

sem o qual não conseguiríamos nos comunicar, certamente tendemos a nos referir a um 

processo progressivo de aquisição de palavras, de compreensão da relação entre elas, e nesse 

sentido, podemos dizer que é um processo que vai das partes para chegar a um todo de uma 

língua estabelecida. Mas como então Saussure podia falar de um todo anterior a esse 

processo? Como podemos encarar a linguagem como um todo anterior às suas partes? Se 

encararmos a linguagem não como um processo de adições, mas como algo que se dá por 

articulações, podemos entender essa concepção. O todo, para ele, não é “o todo explícito e 

articulado da linguagem completa”, com suas regras gramaticais definidas. O todo são as 

relações “diacríticas” que se estabelecem entre os signos, relações nas quais eles afetam os 

sentidos uns dos outros, e sem as quais eles nada significariam. Essa unidade da língua 
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defendida por Saussure é o que Merleau-Ponty chama de “unidade de coexistência”, como 

acontece com os elementos de uma abóbada, que se apoiam uns nos outros para formar toda a 

estrutura. Para entender essa anterioridade da linguagem com relação à língua, basta 

observarmos como se dá o processo de aprendizado de uma língua na criança: o primeiro 

passo é a fala, e só depois ela aprende a usar as palavras em situações diversas. Para que faça 

uso da linguagem, a criança não precisa conhecer suas regras e estruturas. Ela é levada ao 

mundo da língua pela própria linguagem.  

Isso ficaria mais claro ao analisar como uma criança aprende uma língua. Num 

primeiro momento, ela se comunica fazendo uso de “oposições fonêmicas” e não de palavras. 

“A intuição de Saussure se precisa: com as primeiras oposições fonêmicas a criança inicia-se 

na ligação lateral do signo com o signo como fundamento de uma relação final do signo com 

o sentido – na forma especial que recebeu na língua em questão”.
177

 Com isso, pode-se 

afirmar que a linguagem precede a palavra. A língua inteira é antecipada nessas primeiras 

oposições fonêmicas da criança, que é tragada pela linguagem que está a sua volta, até que 

chega o momento em que o ruído por ela emitido passa a significar algo. A criança é forçada a 

passar para o lado dos falantes.   

Só a língua como um todo permite compreender como a linguagem atrai a 

criança para si e como esta consegue entrar nesse domínio cujas portas, era 

de acreditar, só se abrem do interior. Porque o signo é de imediato diacrítico, 

porque se compõe e se organiza consigo mesmo, que tem um interior e acaba 

por reclamar um sentido.
178

 

Para Merleau-Ponty, o todo antecede as partes não apenas na linguagem, mas em toda 

a história da cultura, pois cada novo signo, cada novidade na história, traz consigo novas 

relações que geralmente não estão claras, mas que se organizam para formar um novo sentido, 

que não podia ser previsto, mas que era possível.  Para tornar a ideia mais clara, o filósofo 

utiliza o exemplo de Brunelleschi e a cúpula da catedral de Florença por ele projetada. Essa 

cúpula demarcaria os limites entre a Idade Média e o Renascimento? Certamente podemos 

dizer que havia a busca por algo novo, mas não há como determinar o momento exato da 

mudança de paradigmas entre uma época e outra. O mesmo ocorre com a língua. Poderíamos 

precisar quando o latim se torna francês, ou português? Para Merleau-Ponty, é necessário 

fugir dessa tentativa de estabelecer o exato momento da mudança, pois: 
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[...] as formas gramaticais começam a ser eficazes e a delinear-se antes de 

serem empregadas sistematicamente, porque a língua às vezes permanece 

muito tempo pregnante das transformações que vão advir e porque nela a 

enumeração dos meios de expressão não tem sentido, pois aqueles que caem 

em desuso continuam a levar uma vida diminuída, e o lugar daqueles que os 

vão substituir por vezes já está marcado ainda que na forma de uma lacuna, 

de uma necessidade ou de uma tendência.
179

  

Isso acontece porque há um sentido cujas manifestações muitas vezes se encontram 

ainda escondidas, no casulo, mas que em determinado momento se revelam. Essa revelação 

acontece constantemente, pois as significações que a cultura nos oferece nunca são 

definitivas. Em outras palavras, o sentido nunca termina de nascer.  E como ficaria então a 

questão da verdade se o sentido não é definitivo? Vejamos como Merleau-Ponty responde 

essa questão: “[...] Aquilo que chamamos com razão nossa verdade, sempre o contemplamos 

apenas num contexto de signos que datam o nosso saber”.
180

 A verdade é situada, 

contextualizada, enraizada. Mas se falamos em uma verdade que é nossa, de nosso tempo, não 

seria isso puro relativismo? Não para Merleau-Ponty. A verdade de agora estará presente em 

uma verdade mais abrangente que se manifestará no futuro. O fato de a verdade ser situada 

não a restringe a um determinado período, pois ela faz nascerem possibilidades e estará 

presente em suas diferentes manifestações no decorrer da história, assim como acontece com 

as manifestações da cultura.  

Voltando ao problema da linguagem, vimos que os signos ganham poder de significar 

na relação que estabelecem uns com os outros e, assim, o sentido se manifesta nas ligações 

entre eles, nos intervalos que existem entre as palavras. Estaria o sentido preso na organização 

dos signos, nos próprios signos, ou seria algo para além deles? Para Merleau-Ponty, entre 

linguagem e sentido há uma simultaneidade, ou seja, eles não existem separadamente, não são 

como duas peças que se unem para formar algo. O sentido não é uma força que determina a 

escolha dos signos, mas algo que pulsa juntamente com eles no uso da linguagem, pois está 

totalmente envolvido na linguagem. Não faria sentido tentar explicar se é o sentido que 

determina os signos ou se a é organização dos signos que determina o sentido, pois eles se dão 

num mesmo movimento, em um mesmo tecido que é o tecido da fala.
181

 O que queremos 

dizer com isso é que o uso das palavras se dá de maneira espontânea, sem a necessidade de 
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consultar um manual mental para determinar se as relações entre elas farão sentido. O uso das 

palavras não é a tradução de um pensamento totalmente estruturado anterior a elas, de um 

sentido predeterminado, mas é o próprio fazer-se do pensamento e manifestação do sentido na 

medida em que nos deixamos envolver pela força da linguagem.
182

 Merleau-Ponty nos diz que 

a linguagem: 

[...] não cessa em parte alguma para dar lugar ao sentido puro, nunca é 

limitada senão pela própria linguagem, e o sentido só aparece nela engastado 

nas palavras. Como a charada, só é compreendida mediante a interação dos 

signos, que considerados à parte são equívocos ou banais, e apenas reunidos 

adquirem sentido.
183

  

Resumidamente, podemos dizer que a linguagem não é uma tradução de significações 

que já estão prontas. Essas significações são estruturadas no uso da linguagem, e nesse 

sentido não existe um mundo ideal do qual as palavras seriam tentativas de tradução, como se 

existisse uma linguagem anterior à linguagem. “Se sua palavra o satisfaz, é por um equilíbrio 

cujas condições ela própria define, por uma perfeição sem modelo”.
184

 A linguagem não é um 

simples meio de expressão, ela tem a capacidade de tornar presente, por exemplo, um amigo 

com o qual falamos ao telefone, “nessa maneira de interpelar e de despedir-se, de começar e 

terminar as frases, de caminhar pelas coisas não ditas”.
185

 O sentido está no movimento total 

da palavra, e isso explicaria porque nosso pensamento se demora na linguagem. A linguagem 

preenche a mente, não deixa espaço para pensamentos que não estejam presos nela, “em sua 

vibração”. Ela é “inteiramente mostração”, revelando seus segredos, não pressupõe uma 

“tabela de correspondência”.  

Sua opacidade, sua obstinada referência a si própria, suas retrospecções e 

seus fechamentos em si mesma são justamente o que faz dela um poder 

espiritual: pois torna-se algo como um universo capaz de alojar em si as 

próprias coisas – depois de as ter transformado em sentido das coisas.
186

  

Merleau-Ponty pretende mostrar que a linguagem não é composta apenas pelo dito 

admitindo um fundo de silêncio que a sustenta. Ela seria constituída por um silêncio falante, 

                                                 
182

 “basta que nos deixemos envolver por sua vida, por seu movimento de diferenciação e de articulação, por sua 

gesticulação eloquente” MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e 

o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p.64. 
183

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013, p.64. 
184

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013, p.64. 
185

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013, p.64. 
186

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013, p.65. 



91 

 

tese que abre as portas para uma argumentação que visa aproximar linguagem e pintura e 

afirmar a pintura como linguagem muda. 

3.1 Linguagem e silêncio 

 

Se eliminarmos a ideia de que a linguagem é tradução de um texto original 

abandonamos a ideia de uma expressão completa e assumimos a linguagem, em todas as suas 

formas, como indireta ou alusiva e, portanto, também como silêncio. O sentido e a palavra 

não tem uma relação de correspondência direta. Toma-se como exemplo a mesma expressão 

em duas línguas distintas: “the man I love” e “ o homem que eu amo”. O pronome relativo 

“que” não aparece no inglês, mas existe por um espaço em branco entre as palavras, um 

espaço em branco que faz parte da linguagem. Não se quer com isso afirmar o “que” como 

uma palavra subentendida pois isso implicaria admitir que uma língua conseguiu “captar em 

suas formas as próprias coisas”, e que as demais deveriam se estruturar da mesma forma, 

utilizando os mesmos instrumentos. Nossa língua não copiou as articulações do ser, apenas 

tem uma forma distinta de exprimir a relação entre as palavras. O português não está calcado 

nas coisas, mas nos dá essa ilusão pela relação estabelecida entre os signos. 

A ausência de signo pode ser um signo, e a expressão não é o ajustamento de 

um elemento do discurso a cada elemento do sentido, mas sim uma operação 

da linguagem sobre a linguagem que instantaneamente se descentraliza para 

seu sentido.
187

   

Entre linguagem e pensamento a relação é intrincada e não hierarquizada como se as 

palavras fossem índices do pensamento. A linguagem autêntica, a palavra falante, ocorre 

numa dimensão criativa da qual a linguagem empírica, palavra falada, é resultado. A 

linguagem é anterior ao signo, é mais que o signo, abrange os signos mas está além deles. Se 

temos por vezes a impressão de que as palavras traduzem pensamentos ou que significam 

diretamente, isso se deve a um poder secundário que ela possui. A palavra, na linguagem 

criativa, silencia seu uso empírico, as convenções gramaticais, pois se insere na autonomia e 

na obliquidade.  

Para Merleau-Ponty, há dois preconceitos infundados quanto ao ser da linguagem que 

devemos afastar. Primeiramente falar não consiste em acrescentar às palavras de uma língua 

um pensamento que se formaria ao largo da linguagem, nem, ao contrário, introjetar um 

sentido que se imporia às intenções do falante a partir da estrutura linguística que ele pensa, 

no entanto, utilizar como um instrumento de expressão do seu pensamento. Se os signos 
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fossem a tradução de um sentido preestabelecido, viveríamos no silêncio, não teríamos a 

“impressão de viver na linguagem”, pois “o signo se apagaria logo diante de um sentido que 

seria o seu, e o pensamento nunca encontraria senão pensamentos, aquele que ele quer 

exprimir e aquele que formaria de uma linguagem inteiramente explícita”.
188

 Contrariamente 

a isso, temos por vezes a impressão de que um pensamento é dito com total clareza, 

“incorporado nas palavras e tornado disponível nelas”. Mas a linguagem não funciona dessa 

forma, “a linguagem significa quando, em vez de copiar o pensamento, deixa-se desfazer e 

refazer por ele”.
189

 O filósofo destaca dois usos da linguagem: o empírico, ou seja, o uso das 

estruturas e palavras já convencionadas, e o criativo, em que nosso pensamento procura sua 

expressão através da linguagem sem encontrar ainda meios apropriados. A linguagem já 

estruturada é derivada dessa linguagem criativa.  A palavra na linguagem já estruturada, como 

signo preestabelecido, não o é na linguagem autêntica. A palavra verdadeira é : 

[...] silêncio com relação ao uso empírico, uma vez que não vai até o nome 

comum. A linguagem é oblíqua e autônoma e, se lhe acontece significar 

diretamente, um pensamento ou uma coisa, trata-se apenas de um poder 

secundário, derivado da sua vida interior. Portanto, como o tecelão, o escritor 

trabalha pelo avesso: lida apenas com a linguagem, e é assim que de repente 

se encontra rodeado de sentido.
190

 

 O sentido se dá pelo dito e pelo não dito, pelo tácito e pelo “palpável”, numa 

expressão que nunca se realiza por completo porque fruto dessa tensão entre forças 

complementares e entrelaçadas que o tornam possível.  

Aproximar pintor e escritor é um caminho que se inicia com a apresentação de 

diferenças entre ambos. Para Merleau-Ponty, o pintor atinge o espectador pelo mundo tácito 

de cores e linhas. Diante de uma obra somos reféns de um poder de decifração que não 

controlamos, é um poder que, segundo Merleau-Ponty, exercemos cegamente. Apenas depois 

de ter “amado a obra”, como nos diz o filósofo, é que temos dela uma ideia, só depois disso 

teremos algum controle sobre esse poder de decifração.
191

 O mesmo não acontece no trabalho 

do escritor, pois este habita um mundo no qual os signos já estão elaborados, bastando 

reordenar as significações conforme a ordenação dos signos para ter um sentido. Em outras 
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palavras, enquanto o pintor lida com um mundo escondido, o escritor lida com uma língua já 

estruturada, com signos já elaborados. Porém, mesmo com toda sua estruturação, com seus 

signos já estabelecidos, a linguagem exprime não apenas pelas palavras, mas também pelo 

que está entre elas, exprime pelo dito e pelo não dito. Entre os signos existe uma linguagem 

oculta, signos mudos que levam uma vida como a “vida vaga das cores”. Esse aspecto 

silencioso presente na linguagem torna possível a aproximação entre a linguagem escrita e a 

pintura. O pintor faz do tácito uma estrutura visível. O escritor, trabalhando com signos, 

desvela um mundo tácito. 

Um segundo aspecto que aproxima as duas formas de expressão é a hesitação que 

ocorre no ato de expressão, no fazer do escritor e do pintor. Sobre a hesitação na pintura, 

Merleau-Ponty cita o vídeo em câmera lenta de Matisse pintando. A câmera lenta revelava 

uma meditação do pincel e do pintor antes da pincelada que ao vidente parece certeira. A 

ilusão que temos é que o pintor escolheu uma entre todas as pinceladas possíveis, como se 

fosse um demiurgo, esquecendo que ele é homem. Não há nessa meditação uma análise de 

todos os gestos possíveis e a eliminação de todos exceto um, pois essa ideia só aparece na 

câmera lenta, numa enumeração dos possíveis. O pintor não predetermina sua obra, como 

afirma o filósofo no seguinte texto: “Matisse, instalado num tempo e numa visão do homem, 

olhou o conjunto aberto de sua tela começada e levou o pincel para o traçado que o chamava, 

para que o quadro fosse afinal o que estava em vias de se tornar”.
192

   

No ato de pintar, cada simples gesto, cada pincelada resolve um problema que abrirá 

infinitas possibilidades, e a câmera lenta nos faz acreditar que o pintor consegue reconhecer 

todas elas e escolher apenas uma. É claro que há uma meditação, uma hesitação da mão do 

pintor, a escolha de um traço que observe as condições dispostas no quadro, mas essa escolha 

só está disponível para o pintor, definida pela sua intenção de fazer uma obra ainda 

inexistente. A câmera lenta nos dá uma visão fascinante de tudo que aconteceu no mundo da 

percepção no qual não há essa enumeração de possíveis. A câmera lenta nos dá essa ilusão de 

um pensamento analítico que determina a melhor pincelada.  

Merleau-Ponty afirma que essa hesitação acontece também com a palavra 

“verdadeiramente expressiva”, pois a palavra não é um instrumento com uma função precisa. 

Assim como o pincel antes de dar uma pincelada satisfatória, a palavra “tateia” em sua 

intenção de significar algo, e essa intenção não é guiada necessariamente por um texto 
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anterior a ela. Nas palavras do filósofo, “a palavra não escolhe somente um signo para uma 

significação já definida, como se vai procurar um martelo para pregar um prego ou um alicate 

para arrancá-lo”.
193

 Além disso, não é apenas a palavra que significa, mas também o silêncio 

que ela carrega, o silêncio que entremeia todos os signos. Temos a impressão de que existe 

um sentido direto nas expressões adquiridas, não havendo lacuna ou silêncio falante. Mas o 

sentido das expressões não é assim: o sentido é lateral ou oblíquo, “se insinua entre as 

palavras – é outra maneira de sacudir o aparelho da linguagem ou da narrativa para arrancar-

lhe um novo som”.
194

 Para Merleau-Ponty, entender a linguagem em sua operação de origem 

requer fingir nunca ter falado, requer acolher o silêncio que a sustenta. Compreender a arte da 

linguagem é uma empreitada que exige compara-la com outras artes de expressão, no intuito 

de “tentar vê-la como uma dessas artes mudas”. Sobre um possível privilégio da linguagem 

escrita com relação ao sentido, Merleau-Ponty diz que “é possível que o sentido da linguagem 

tenha um privilégio decisivo, mas é tentando o paralelo que perceberemos aquilo que talvez o 

torne impossível ao final”.
195

 Merleau-Ponty quer mostrar que a pintura fala a seu modo, e 

que existe uma linguagem tácita que sustenta as duas formas de expressão, escrita e pictórica.  

 Abordar a pintura exigiu de Merleau-Ponty uma análise sobre seu desenvolvimento, e 

para isso dialoga com Malraux e sua concepção de história da arte. Malraux considera a 

pintura e a linguagem comparáveis não pelo que “representam”, mas por se reconhecerem 

como “duas figuras da mesma tentativa” de expressão criadora. Escritores e pintores fazem 

parte da mesma aventura criativa da expressão, e conservam sua irmandade na jornada da 

história. Para ele a arte era inicialmente consagrada à cidade, aos deuses e ao sagrado, e com o 

tempo foi submetida a um processo de secularização e passou a representar a natureza e seguir 

as “receitas” por ela ensinadas. Na literatura La Bruyère seria um representante dessa 

tendência, pois para ele o papel da palavra seria:  

[...] encontrar a expressão justa designada de antemão a cada pensamento por 

uma linguagem das próprias coisas, e esse duplo recurso a uma arte anterior 

à arte prescreve à obra certo ponto de perfeição, de acabamento ou de 

plenitude que a imporá ao assentimento de todos como as coisas que são 

muito evidentes.
196
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 Para Malraux, a modernidade desafiou e questionou o objetivismo da pintura e da 

literatura. Mas teria a modernidade retornado à subjetividade como resposta a esta 

objetividade? Para Merleau-Ponty, Malraux foi precipitado em sua análise sobre o 

objetivismo e em sua classificação da pintura moderna como um movimento contrário 

marcado pelo retorno ao subjetivo, escondendo-a em uma “vida secreta fora do mundo”. O 

filósofo propõe uma retomada da análise feita por Malraux, para quem a pintura clássica, com 

o desenvolvimento de diferentes técnicas ao longo do tempo, procurou retratar com a máxima 

precisão os volumes, formas, qualidades táteis dos objetos pintados, além de procurar colocar 

na tela a ilusão de profundidade. O filósofo destaca os estudos realizados a fim de chegar a 

uma perfeita representação do veludo, por exemplo. Essas técnicas pictóricas, desenvolvidas 

gradativamente na história da pintura, seriam elementos de uma “técnica geral da 

representação” que atingiria as coisas em si. Para Malraux, o ponto máximo do 

desenvolvimento de tais técnicas seria a elaboração de obras-primas, nas quais o artista obtém 

o que era buscado. Essas obras-primas, “ao menos provisoriamente tornam inúteis as 

tentativas anteriores e marcam um progresso da pintura”.
197

 A pintura clássica queria ser tão 

convincente quanto as próprias coisas diante de nossos sentidos, “ao impor aos nossos 

sentidos um espetáculo irrecusável”.
198

 Ela, portanto, confiava no aparato da percepção, já 

que todos temos olhos que funcionam mais ou menos do mesmo modo. O pintor desenvolvia 

técnicas para que víssemos no quadro um espetáculo comparado ao da natureza.  

 Diferente de Malraux, Merleau-Ponty não considera a pintura moderna um retorno à 

subjetividade. A ideia de pintura como expressão criadora, presente na modernidade, teria 

sido maior novidade para o público do que para os pintores, pois estes já a praticavam, 

embora ainda não houvesse uma teoria formulada sobre ela. Assim, podemos dizer que havia 

nas obras da pintura clássica uma gestação dos movimentos da pintura moderna. Muitas vezes 

elas antecipam “uma pintura livre de seus cânones e permanecem os intercessores designados 

de toda iniciação à pintura”.
199

 Os pintores, olhando o mundo e pedindo a ele uma 

representação suficiente, estariam operando uma metamorfose que se tornaria mais clara na 

pintura posterior. Não poderíamos definir a pintura clássica apenas como representação da 

natureza ou pela sua referência aos sentidos, tampouco a pintura moderna unicamente por sua 
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referência ao subjetivo. A percepção, para Merleau-Ponty, é sempre situada: a dos clássicos se 

prendia à cultura deles, a nossa pode informar nossa percepção do visível, mas apesar disso 

“não devemos abandonar o mundo visível às receitas clássicas, nem aprisionar a pintura 

moderna no reduto do indivíduo, não há escolha entre o mundo e a arte, entre os ‘nossos 

sentidos’ e a pintura absoluta: eles passam uns pelos outros”.
200

 

 A crítica dirigida a Malraux recai sobre sua concepção acerca dos “dados dos 

sentidos”, por vezes tratados como se não sofressem variações durante a história e como se a 

perspectiva clássica se impusesse. A perspectiva é tomada por Merleau-Ponty apenas como 

uma das maneiras inventadas pelo homem de “projetar o mundo percebido”, não sendo, 

portanto, seu decalque. As leis perspectivas são criações, servem para produzir ilusões de 

profundidade, uma simulação da percepção vivida. A perspectiva “é uma interpretação 

facultativa da visão espontânea, não porque o mundo percebido desminta as suas leis e 

imponha outras, mas antes porque não exige nenhuma e não é da ordem das leis”.
201

 Na 

perspectiva vivida, os objetos não tem uma “grandeza aparente” definida. A lua, com sua 

grandeza inerente, por exemplo, não se encaixa em uma perspectiva graduada. Percebemos, 

pelas relações que se estabelecem na perspectiva vivida, que ela é muito maior do que 

qualquer coisa que esteja próxima a nós, mesmo que essa coisa seja muito grande. Se 

pretendermos representar isso em perspectiva, devemos abandonar a percepção livre e 

delimitar um ponto de vista preciso e estático e representar as coisas com grandezas aparentes. 

Nesse processo, desaparece o mundo percebido e consequentemente a perspectiva vivida, na 

qual os objetos não se incluem em uma única escala de grandeza. As coisas transportadas para 

a perspectiva linear não mantêm sua “rivalidade” diante do olhar, pois se imobilizam em um 

mesmo plano.  

Enquanto meu olhar, percorrendo livremente a profundidade, a altura e a 

largura, não estava sujeito a nenhum ponto de vista porque os adotava e os 

rejeitava um de cada vez, renuncio a essa ubiquidade e decido que apenas 

figurará em meu desenho aquilo que poderia ser visto de um certo ponto de 

observação por um olho imóvel fixado num certo “ponto de fuga” de uma 

certa “linha de horizonte”. (Modéstia enganadora, pois se renuncio ao 

próprio mundo lançando no papel o estreito setor de uma perspectiva, deixo 

também de ver como um homem, que é aberto ao mundo porque está situado 
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nele, penso e domino a minha visão como Deus pode fazê-lo quando 

considera a ideia que tem de mim).
202

 

 Abandonando a perspectiva vivida, instaura-se então uma perspectiva que não é 

apenas uma técnica, mas “invenção de um mundo dominado”, onde o olhar não mais vagueia 

entre os apelos das diferentes coisas. Dessa forma, admite-se que a pintura “objetiva” é 

criação, é fruto de uma intervenção do sujeito, tanto quanto o é a pintura moderna, e não faria 

sentido atribuir a esta uma “passagem para o subjetivo”.  Para Merleau-Ponty, a pintura 

moderna não coloca o problema do retorno ao indivíduo, mas o problema de saber como 

estamos “entranhados no universal pelo que temos de mais pessoal”, como comunicar sem o 

“amparo de uma Natureza preestabelecida”.  

3.2 A questão do estilo  

 

O escritor demora para aprender a falar com a própria voz, e o mesmo acontece com o 

pintor. Ambos têm diante de si uma obra em vias de se fazer, e leva tempo para que 

desenvolvam seu estilo. O pintor “não é mais capaz de ver suas pinturas que o escritor de ler a 

si mesmo”.
203

 A expressão, embora pessoal, adquire significação nos outros e o estilo vai se 

desenvolvendo durante a produção artística do pintor, gradualmente, num processo onde a 

realização de expressões sempre abre portas para outras operações expressivas. Pelo que já 

realizou o pintor é capaz de ir mais longe, “como se cada passo dado exigisse e tornasse 

possível um outro passo, como se cada expressão bem-sucedida prescrevesse ao autômato 

espiritual outra tarefa ou, ainda, fundasse uma instituição cuja eficácia nunca terá terminado 

de experimentar”.
204

 Tal “esquema interior”, que se torna cada vez mais forte a cada quadro, 

não é legível para o pintor.  Se fosse legível, o pintor deixaria de pintar, pois não precisaria da 

pintura para se encontrar. O estilo, que se torna evidente para os outros, germina na 

“superfície de sua experiência” num momento fecundo, “em que um sentido operante e 

latente encontrou para si os emblemas que deveriam libertá-lo e torna-lo manejável pelo 

artista e ao mesmo tempo acessível aos outros”.
205

 Mesmo para o pintor maduro, senhor de si 

mesmo, seu estilo não é algo que possa ser inventariado. É algo reconhecível para os outros, 

mas pouco visível para o pintor, tal como são nossos gestos e nossa silhueta no cotidiano. Isso 
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quer dizer que o estilo não é algo buscado, mas algo que brota espontaneamente das vivências 

do pintor no ato de pintar. As definições dadas por Malraux para o estilo não apreenderiam o 

processo pelo qual ele se constitui: “meio de recriar o mundo segundo os valores do homem 

que o descobre” ou “a expressão de uma significação atribuída ao mundo, chamamento, e não 

consequência de uma visão” ou ainda “redução a uma frágil perspectiva humana do mundo 

eterno que nos arrasta numa deriva de astros conforme um ritmo misterioso”
206

 parecem 

retratar uma vitória do homem sobre o mundo. Para Merleau-Ponty, o pintor, em seu ato de 

pintar, não conhece essa antítese do homem e do mundo, do estilo e da representação, “ele 

está muito ocupado em expressar sua relação com o mundo para se orgulhar de um estilo que 

nasce como que à sua revelia”.
207

 Para os modernos, o estilo vai além de um “modo de 

representar”: “não há modelo exterior, a pintura não existe antes da pintura”.
208

 Não se pode 

deduzir, aceitando isso, como faz Malraux, que a representação é simplesmente uma “via de 

estilo”, como se o estilo pudesse ser conhecido ou premeditado sem qualquer contato com o 

mundo. O estilo não é um fim. O estilo nasce da percepção do pintor, é uma exigência que 

provém dela. Segundo Merleau-Ponty, Malraux aceita isso em suas melhores passagens 

afirmando que a percepção já estiliza. Quando os dados do mundo são submetidos a uma 

“deformação coerente”, há significação. Na percepção do pintor já está esboçada 

antecipadamente esta convergência dos vetores visíveis e morais para uma significação 

específica.  

O estilo de cada pintor reside no sistema de equivalências que se estabelece 

para esta obra de manifestação, no índice universal da ‘deformação coerente’ 

pela qual concentra o sentido ainda esparso em sua percepção e o produz 

expressamente.
209

   

A obra não acontece longe das coisas. O pintor se reporta sempre ao seu mundo, 

“como se o princípio das equivalências por meio das quais vai manifestá-lo houvesse aí 

estado desde sempre subjacente”.
210
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Nesse sentido, o trabalho do escritor não é superior ao do pintor. Na pintura há um 

esforço semelhante ao do pensamento que nos permite falar de uma linguagem da pintura. O 

escritor pode não ver essa língua que acontece na pintura, pois está diante dela como quando 

ouvimos uma língua estranha, e tudo nela nos soa estranho já que não fizemos dela nossa 

forma de se relacionar com o mundo. Para nós, que não nos comunicamos com o mundo pela 

pintura, o sentido dela permanece cativo. O sentido faz exigências de cores e objetos em um 

quadro, e “preside à composição do quadro tão imperiosamente quanto uma sintaxe ou uma 

lógica”.
211

 Renoir pintava as lavadeiras diante do mar de Cassis. Mas como observar o mar 

poderia lhe ajudar de alguma forma?  

Pode-se pintar banhistas e um riacho de água doce ante o mar de Cassis 

porque só se lhe pede o que ele, contudo, pode comunicar, seu modo de 

interpretar a substância líquida, de a exibir, de a compor consigo mesma, 

uma tipografia, em suma, das manifestações da água.
212

  

A pintura cria um outro mundo, e por outro mundo devemos entender o mesmo que o 

pintor vê, mas “falando uma linguagem que lhe é própria”. O pintor e o poeta poderiam falar 

de outra coisa senão de seu enlace com o mundo? Mesmo a arte abstrata tem relação com o 

mundo, sendo uma espécie de recusa ou negação dele. O quadro, em nome de um 

entrelaçamento mais verdadeiro entre as coisas, desata seus laços ordinários, causando uma 

perturbação. Há sempre um desejo de significar, há algo a dizer, e há uma aproximação maior 

ou menor com relação a isso. O “ir além” de Van Gogh ao pintar os “Corvos” não aponta para 

uma realidade buscada, mas para o que pode ser perpetrado na fusão do olhar com as coisas 

que o solicitam, fusão do que tem de ser com aquilo que é. Essa relação não resulta em uma 

cópia. A pintura, por estar restrita à visão, para nos envolver e nos empolgar deve ser mais do 

que “existência consumada”, deve exceder a existência dada, mas não pode ser arbitrária ou 

ficcional.  “A pintura moderna, como o pensamento moderno em geral, nos briga a admitir 

uma verdade que não se assemelha às coisas, que é sem modelo exterior, sem instrumentos de 

expressão predestinados, e que é, no entanto, verdade”.
213

 A linguagem, a visão e a verdade 

comportam uma estrutura aberta, sem regras prévias, e são um constante fazer-se do qual 

nascem expressões tateantes e uma verdade que se constrói e aperfeiçoa.    

                                                 
211

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Os pensadores, v.XLI. São 

Paulo: Abril Cultural, 1975, p.343. 
212

 MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Os pensadores, v.XLI. São 

Paulo: Abril Cultural, 1975, p.344. 
213

 La peinture moderne, comme em général la pensée moderne, nous obligue à admettre une vérité qui ne 

ressemble pas aux choses, qui soit sans modèle  extérieur, sans  instruments d’expression prédestinés, et qui soit 

cependent vérité. MERLEAU-PONTY, Maurice. Oeuvres. Malesherbes: Éditions Gallimard, 2010, p.1485. 

Tradução nossa.  



100 

 

O que se opera na obra do pintor é uma metamorfose que pode ser mais bem 

compreendida levando em conta a relação do artista com o mundo. Sua pintura e seu estilo 

estão intimamente ligados à sua vida, à sua percepção do mundo, às suas influências, à 

evolução do seu trabalho. Nada há de sobre-humano em sua atividade. Seu estilo está “tão 

misturado a medíocres experiências suas, tão pudicamente perfuso em sua percepção do 

mundo que não faria sentido procurar isolá-lo para com ele deslumbrar-se”.
214

 Merleau-Ponty 

se pergunta se Malraux, na Psicologia da Arte, enquanto escritor e sabendo de tudo que foi 

dito, não esquece isso ao tratar do pintor divinizando-o, dedicando a ele um certo culto que 

este certamente não aceitaria. Esse tratamento dado por Malraux ao pintor se evidencia na 

seguinte frase, citada por Merleau-Ponty: “Que gênio não seria fascinado por esta 

extremidade da pintura, por este desvelo ante o qual o tempo vacila? É o instante de 

ocorrência do mundo. Consuma-se a pintura, e o velho Hals se torna Deus”.
215

 Esse seria o 

pintor visto por outros. Da parte do pintor, ele é alguém em serviço, um homem que detecta a 

interrogação das coisas e o apelo ao qual ele jamais responde de maneira conclusiva, e para 

quem a obra nunca está terminada. O trabalho do artista segue uma trilha que já foi aberta, 

enfrentando nela as questões já levantadas por outros, por seus próprios quadros e por suas 

experiências pessoais, e embrenhando-se nessa trilha, já não consegue distinguir o que vem 

dele mesmo e o que nasce das coisas, o que ele renova e o que mantém do antigo, o que é seu 

e o que absorveu de outros artistas. Ocorre nessa atividade, segundo o filósofo, uma 

renovação tripla: daquilo que o pintor percebe no mundo, do seu passado, e do passado da 

pintura. Essa não é uma metamorfose no sentido mágico, como se fosse um milagre ou 

criação absoluta, mas é antes uma resposta ao que o passado, o mundo, as obras anteriores 

pediam, portanto é cumprimento e fraternidade. O termo Stiftung, segundo Merleau-Ponty, foi 

usado por Husserl para designar a fecundidade ilimitada do presente que, sendo fugaz e 

singular, não deixa de ter sido e portanto existe na universalidade, mas pode ser usado para 

designar sobretudo a fecundidade dos “produtos de cultura” que “seguem valendo após sua 

aparição por abrir um campo de pesquisas em cujo seio revivem”.
216

   

Por essa via, o mundo desde quando visto, seus primeiros esboços e todo o 

passado da pintura entregam ao pintor uma tradição, isto é, comenta 

Husserl, o poder esquecer as origens e dar ao passado não uma 
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sobrevivência que seria a forma hipócrita do olvido, mas uma nova vida que 

é a forma nobre da memória.
217

   

 Há uma unidade na arte, mas para Merleau-Ponty ela não reside apenas nos detalhes 

das obras, comparáveis quando da sua reunião em um museu, como defendia Malraux. Essa 

unidade estaria muito mais relacionada ao esforço expressivo presente na pintura desde o 

tempo em que não havia telas e pincéis, e o ser humano pintava nas paredes das cavernas que 

lhes serviam de abrigo. “O clássico e o moderno incluem-se no singular esforço do universo 

da pintura concebido desde os primeiros desenhos sobre as paredes das cavernas, até a atual 

pintura ‘consciente’”.
218

 A relação entre a pintura moderna e toda a pintura do passado, não 

apenas a ocidental, se daria na transfiguração e na prefiguração: transfiguração da tradição na 

pintura moderna, mas também uma prefiguração da mesma na arte do passado. Passado e 

presente coexistem em seu impulso para o futuro. A unidade da pintura não estaria apenas no 

museu, mas teria lugar neste ofício proposto a todo pintor. Nesse sentido, o filósofo defende 

que os desenhos nas cavernas “invocavam um porvir indefinido da pintura”, e com relação à 

historicidade, defende a existência de duas: uma seria irônica, irrisória, feita de 

contrassensos, ressaltando o embate entre diferentes tempos, tentando desvendar a imposição 

de tendências e perspectivas, baseada no esquecimento, na exterioridade; e outra constituída 

gradualmente pelo “interesse que temos pelo que não somos” pelo interesse na vida cujo 

passado, em contínua mudança, doa e recebe de nós, uma historicidade que entende o passado 

como algo que se estende “a todo novo pintor que a cada novo produto revive, retoma e 

relança a invenção essencial da pintura”.
219

 A história da pintura, entendida desse modo, seria 

cumulativa, e teria sido submetida por Malraux a uma “história cruel”, que reconheceria a 

proximidade entre os pintores de diferentes estilos e épocas apenas em uma análise 

retrospectiva, ignorando sua resposta a um único problema que os tornam contemporâneos. A 

relação existente entre as obras de diferentes períodos e estilos não é algo proporcionado pelo 

museu, é algo inerente à pintura enquanto metamorfose de um passado que a prefigurava. 

Essa prefiguração e essa referência ao passado de forma alguma deveria ser encarada como 

predeterminação de um estilo, pois o pintor é livre em sua “filiação histórica”. Não há uma 

relação de determinação entre o passado e o futuro na pintura, mas um entrelaçamento, um 

caminhar juntos. A história da pintura deveria buscar nos aspectos imediatos das telas, “uma 
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estrutura, um estilo, um sentido contra os quais não podem prevalecer, se houver, os detalhes 

discordantes retirados de seu pincel pela fadiga, pela circunstância ou limitação” do pintor.
220

 

O pintor também é palavra no discurso da pintura, de forma que não bastaria levantar dados e 

informações sobre seus quadros para afirmar que uma determinada pintura seja do pintor. O 

pintor em ação desperta o passado e se lança em direção ao futuro não porque o busca, mas 

por ocupar-se “resolutamente do seu mundo”. A história empírica é cega para os adventos, 

mas a verdadeira história da pintura, pela retrospecção inserida no “querer total do pintor”, 

olha para o passado justamente porque o pintor lançou seu olhar para o porvir. Os pintores 

participam da mesma jornada, enfrentando os mesmos problemas.  

 Ainda tratando da história da pintura, Merleau-Ponty trata o museu como o lugar que 

nos apresenta uma “historicidade da morte” por não levar em conta a “historicidade secreta” 

da pintura, sua história involuntária, seus acasos, as escolhas não deliberadas do artista. 

Poderíamos dizer que o museu transforma a vivacidade da obra, sua história viva, em história 

oficial e rígida. Apesar de nos dar um panorama da história da pintura, não podemos dizer que 

o museu nos apresenta as obras em todo seu vigor, pois estas não foram elaboradas a fim de 

permanecer sob sua luz artificial. No museu, as tentativas dos pintores se tornam obras de 

caráter acabado, e nesse sentido: 

O museu acrescenta um falso prestígio ao verdadeiro valor das obras ao 

separá-las dos acasos em cujo meio nasceram, e ao fazer-nos acreditar que 

desde sempre a mão do artista foi guiada por fatalidades.
221

  

 A retrospecção proporcionada pelo museu, segundo Merleau-Ponty, pode nos levar a 

uma valorização das obras como “prodígios de outro mundo”, como se o pintor tivesse total 

domínio de suas técnicas e escrevesse com total consciência o futuro da pintura. Mas como 

vimos, isso seria ignorar a vivência do pintor. “Quanto a ele, trabalhou uma vida inteira de 

homem – quanto a nós, vemos a sua obra como flores à beira de um precipício”.
222

 As obras 

são situadas, enraizadas na realidade, e para o pintor são sempre tentativas de expressão. 

Afirmar que a expressão chega à plenitude, ou que a obra é completa, seria declarar a morte 

da pintura.  
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 A devoção ao artista e a explicação das obras partindo simplesmente dos detalhes 

escondem o verdadeiro sentido da pintura e fazem dela “um milagre fora da história privada 

ou pública e fora do mundo”.
223

 Merleau-Ponty ressalta a aversão de Malraux pelas 

explicações psicanalíticas sobre a pintura, justamente por estas não a tratarem como milagre 

desvinculado da vida. O filósofo retoma o exemplo de Da Vinci, apresentado anteriormente 

n’A Dúvida de Cézanne, para combater a desvinculação entre a vida do pintor e sua obra, e 

afirma que Leonardo foi diferente de vários que tiveram uma vida com experiências 

semelhantes à sua não por ter um pé em outro mundo, mas porque conseguiu fazer de suas 

vivências uma forma de interpretar o mundo. Para o filósofo, passar da ordem dos 

acontecimentos para a ordem da expressão não é mudar de mundo, pois “os mesmos dados a 

que se estava submetido tornam-se sistema significante”.
224

 Assim, os aspectos do mundo 

vivido, ainda que metamorfoseados, não deixam de estarem presentes na pintura. O 

conhecimento dos elementos da pintura não substitui a experiência da obra, mas ajuda a 

avaliar a criação e ensina a “superação sem sair do lugar que é a única superação sem volta”. 

Aquilo que foi dado ao pintor, suas limitações corporais, suas vivências pessoais, suas 

influências e eventos históricos vividos, não torna sua pintura um efeito, uma consequência 

necessária, pois ela é sempre uma resposta a esses dados. Aquilo que pode sufocar a pintura, 

todas as contingências da vida, são também o solo fértil de onde a pintura tira seu sustento. 

“Viver na pintura é também respirar esse mundo – sobretudo para aquele que vê no mundo 

algo por pintar, e todos os homens são um pouco esse homem”.
225

  

 Se para Malraux a arte estava encerrada no “secreto do indivíduo”, como se daria a 

relação entre as obras? Se as obras são tomadas como reflexo da individualidade, como seria 

possível a história da arte? A ferramenta usada por ele é a ampliação fotográfica, que revelaria 

detalhes imperceptíveis e denunciaria a familiaridade entre obras de diferentes períodos e 

culturas. Assim, haveria um espírito da arte conduzindo sua história.  

Como se um imaginário espírito da arte perseguisse de miniatura para 

quadro, de afresco pra vitral uma mesma conquista, e subitamente a 

abandonasse por uma outra, paralela ou inesperadamente oposta, como se 

uma torrente subterrânea de história unisse, ao arrastá-las, todas essas obras 

dispersas [...], um estilo conhecido em sua evolução e em suas metamorfoses 

torna-se menos uma ideia do que a ilusão de uma fatalidade viva. A 
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reprodução, e só ela, fez entrar na arte esses superartistas imaginários que 

têm um nascimento confuso, uma vida, conquistas, concessões ao gosto da 

riqueza ou da sedução, uma agonia e que se chamam estilos.
226

  

 Assim, a concepção de Malraux resguarda uma dicotomia entre um espírito que guia a 

pintura e o indivíduo/pintor no qual esse espírito se manifesta. A proposta de Merleau-Ponty é 

repensar a pintura a partir da teoria da percepção, encarando o pintor como sujeito situado e o 

corpo como “expressão espontânea”. Para ele, as semelhanças entre os detalhes revelados por 

uma inspeção mais apurada das obras seria manifestação não de uma força etérea da qual o 

pintor seria mensageiro, mas de uma potência do próprio corpo enquanto corpo perceptivo. O 

estilo nasce na experiência vivida da percepção, e abarca até mesmo os elementos que se 

tronam evidentes apenas na lente de aumento. Não há um “Espírito do Mundo” percebendo 

em nós. Somos nós, situados no mundo percebido, os percebedores e estilizadores, somos nós 

o “espírito do mundo” ao mover-nos, ao falarmos, ao olharmos. Não há um outro olhar que 

não o que se realiza no corpo em sua exploração do mundo, não há uma antecipação do gesto, 

do movimento. Somos capazes de nos lançarmos no mundo, de ter contato com ele pela 

percepção e de dar a ele um sentido.  

Logo, cumpre reconhecer sob o nome de olhar, de mão e de corpo em geral 

um sistema de sistemas votado à inspeção de um mundo, capaz de transpor 

as distâncias, de desvendar o futuro perspectivo, de desenhar na 

uniformidade inconcebível do ser cavidades e relevos, distâncias e 

afastamentos, um sentido...
227

 

 O mundo não é constituído antecipadamente, não é um esquema previamente 

concebido. Para Merleau-Ponty, qualquer uso humano do corpo já é uma “expressão 

primordial” uma  

[...] operação primária que de início constitui os signos em signos, faz o 

expresso habitar neles apenas pela eloquência de sua disposição e de sua 

configuração, implanta um sentido naquilo que não tinha, e que assim, longe 

de esgotar-se na instância em que ocorre, inaugura uma ordem, funda uma 

instituição, uma tradição...
228

 

 Para o filósofo, dar atenção às semelhanças observadas nos detalhes seria colocar mal 

o problema, pois ficariam de lado as incontáveis diferenças existentes entre as culturas nas 

quais nasceram as obras. Para ele, o que bastaria para explicar as coincidências de estilo seria 
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“a probabilidade, mesmo pequena, de uma reinvenção sem guia nem modelo”.
229

 Caberia 

compreender por que culturas diferentes fazem a mesma busca, se empenham nas mesmas 

tarefas, e ocasionalmente encontram a mesma maneira de se expressar, por que algo 

produzido em uma cultura tem sentido para outras, mesmo que não seja seu sentido original, 

“por que nos damos ao trabalho de metamorfosear fetiches em arte, enfim, por que há uma 

pintura ou um universo da pintura”.
230

 A proposta do filósofo é admitir a ordem da cultura, ou 

do sentido, como “ordem geral do advento” que não deriva dos eventos puros, e não deve ser 

tratada como “simples efeito de encontros extraordinários”.
231

 Admitindo que o gesto humano 

naturalmente significa algo além de seu mero acontecimento, inaugurando um sentido, 

podemos afirmar que um gesto é comparável a qualquer outro, e assim todos estariam presos 

“a uma única sintaxe”, cada um sendo um começo que anuncia em si uma sequência ou 

recomeços, posto que o gesto não está “fechado em sua diferença e de uma vez por todas 

terminado, na medida em que vale mais do que sua mera presença, e nisso é de antemão 

aliado ou cúmplice de todas as outras tentativas de expressão”.
232

 O desafio seria 

compreender que o estabelecimento de um campo diferente da ordem empírica dos fatos não 

significa estabelecer um “espírito da pintura”, que estaria apartado do mundo. “Não há, acima 

daquela dos acontecimentos, uma segunda causalidade que transformaria o mundo da pintura 

num mundo ‘suprassensível’ com leis próprias”.
233

 O que ocorre é que a pintura excede a si 

mesma, está vinculada às intenções do pintor, mas vai além delas, e por esse excesso que lhe é 

próprio se insere “numa profusão de relações” das quais a psicologia do pintor apresenta 

apenas algumas centelhas, e da mesma forma os gestos do corpo no mundo se introduzem em 

uma ordem de relações que a biologia e a fisiologia não dominam. Dessa forma o filósofo 

pode defender a existência de uma “unidade do estilo humano” na qual os gestos de todos os 

pintores são uma única tentativa, formando uma única arte. 

A unidade da cultura estende para além dos limites de uma vida individual o 

mesmo tipo de envolvimento que reúne antecipadamente todos os seus 

momentos no instante de sua instituição ou de seu nascimento, quando uma 

consciência (como se diz) é chumbada ao corpo e aparece no mundo um 
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novo ser a quem não se sabe o que acontecerá, mas a quem algo não poderá 

deixar de acontecer.
234

 

Pensar a história da arte analiticamente seria deixar de lado sua história viva, 

quebrando sua unidade e procurando resgatá-la pela concepção de um espírito da pintura. A 

expressão, porém, não se dá apesar do mundo, mas acontece nele. O sentido das obras de arte 

não é algo predeterminado eterno, e não se define pela aproximação de seus diferentes 

momentos. Tais momentos, cada um deles é “conservado e transmitido”, modificando assim a 

“situação do empreendimento”, exigindo que os empreendimentos futuros sejam diferentes. A 

ideia de uma dominação do uno sobre o múltiplo não quer dizer que a história da pintura já 

estava traçada quando pela primeira vez um homem fez uma pintura na parede de uma 

caverna. Essa primeira pintura fundou uma sucessão, da qual a história é senhora e serva, pois 

ela se impõe pela tradição, mas não consegue determinar os passos que serão dados. Cada 

nova realização, embora traga em si os elementos que lhe antecederam, funda novas 

possibilidades que não poderiam ser previstas, e portanto não há determinação. A unidade do 

uno sobre o múltiplo no corpo e na pintura se entrecruzam, pois a operação expressiva do 

corpo é amplificada na pintura, tornando-se arte. É a percepção que une a história da pintura, 

os gestos expressivos, o corpo. O primeiro desenho feito na caverna fundava uma tradição 

justamente porque já trazia nele uma outra, a da percepção. Com nosso corpo e nossos 

sentidos, inseridos no mundo, temos os meios de “compreender nossa gesticulação cultural na 

medida em que esta nos insere na história”.
235

 Os linguistas, por exemplo, afirmam que não há 

como determinar a data em que o latim se tornou francês, ou português, e por isso defendem a 

existência de uma única linguagem, uma única língua em trabalho contínuo. “Digamos mais 

genericamente que a tentativa contínua da expressão funda uma única história – como o 

domínio de nosso corpo sobre todos os objetos possíveis funda um único espaço”.
236

 Assim, a 

unidade da pintura não está num conjunto de regras que explicaria sua história. É uma 

unidade de uma intencionalidade expressiva na tentativa de figurar um sentido. Os pintores 

vivem uma mesma busca, encaram os mesmos desafios.  A predominância de determinado 

estilo em uma época revela uma convergência de intenções que não podemos tomar como 

absoluta.  
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Retomando a questão do estilo que introduziu essas reflexões, podemos dizer com 

Johnson que ele é um fenômeno “intersubjetivo e histórico”. O estilo é a visão que o artista 

tem do mundo e que se encontra no entrelaçamento entre o sujeito, os outros e o mundo. É a 

“lógica alusiva do mundo percebido” apresentada por Merleau-Ponty. Para Johnson, isso faz 

clara referência a Matisse e sua La Fenetre Bleue, fruto de anos de experimentação e estudos 

que o levaram a colocar um ponto vermelho contra o fundo azul.  

 

 

Matisse: La Fenetre Bleue, 1913 

Quando um artista pinta esculpe ou desenha, ele leva seu corpo à cor, à 

composição e à linha. Se for assim, o que um pintor faz com o olho e a mão 

não é diferente do que um atleta faz quando corre, lança ou nada, ou do que 

todos fazem quando caminham, sorriem, gesticulam ou falam. O estilo 

começa tão logo qualquer pessoa perceba o mundo, e toda percepção estiliza 

porque a encarnação é um estilo do mundo. Nosso próprio corpo vivente é 

uma forma especial de acentuar as variantes que o mundo oferece.
237
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 O artista, portanto, é aquele capaz de condensar na tela, no papel, na pedra ou na argila 

o seu encontro corpóreo com o mundo. O pintor, em seu trabalho, torna possível o nascimento 

da expressão, e o mundo pede esse nascimento. A expressão não deve ser encarada como 

“projeção subjetiva” ou “autoabandono ao controle de um Espírito-agente”, mas como um ato 

que se dá na obliquidade entre a vida pessoal, o conhecimento e a história.  

3.3 O problema da imaginação 

 

 Para Johnson, na construção de uma filosofia da pintura cujos alicerces são o corpo e a 

percepção, a imaginação se apresenta com um problema pelo seguinte motivo: ela não pode 

ser ignorada no desenvolvimento de uma teoria estética, mas ao mesmo tempo parece nos 

remeter a faculdades que não são perceptivas, sendo mais espontâneas, livres, menos atreladas 

aos dados das sensações.  

 A imaginação levanta problemas acerca da descrição do ato mental imaginativo e da 

imagem mental, bem como apresenta a necessidade de compreensão da relação entre imagens 

reais, fotografias e pinturas, e aquilo que elas significam. Para Johnson, a reflexão de 

Merleau-Ponty acerca desses problemas tem como objetivo superar o “monismo perceptual” 

de sua fenomenologia da pintura, o que o teria levado a uma reformulação de sua filosofia.  

 A maior influência de Merleau-Ponty na sua concepção de imagem e imaginação foi 

Sartre, filósofo que dedicou duas obras ao tema: Imagination e L’imaginaire. Para ele, a 

imaginação é “intuição de um conteúdo mental imanente”, algo separado do mundo, e nessa 

linha diferenciava a intencionalidade imaginativa da perceptual. “A imaginação não é como a 

percepção que é a consciência de uma coisa, objeto ou evento externo, ao contrário, ela é a 

consciência de algo como não ser”.
238

 A imagem é a consciência de algo ausente, algo não 

existente, algo que se apresenta apenas como pura possibilidade. Assim, haveria uma 

divergência entre a concepção de pintura de Sartre e de Merleau-Ponty: para aquele, ela seria 

expressão do que não existe, para este, expressão do que existe. Para Sartre, a imaginação é o 

único ato da consciência que acontece ex nihilo, sem nenhuma ligação com o corpo, com a 

situação, com o tempo. A imaginação é um acontecimento de pura espontaneidade. Os 

primeiros passos de Merleau-Ponty tratando do problema da percepção encararam o problema 
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da imaginação sob forte influência sartreana, e acabam mantendo um dualismo entre 

percepção e imaginação, cenário que, segundo Johnson, começa a mudar n’A linguagem 

indireta e as vozes do silêncio, texto no qual Merleau-Ponty irá propor uma visão menos 

monista da filosofia da percepção e levar em conta o problema da imaginação na criação 

artística. Para Johnson, Merleau-Ponty entende a imagem não como um nada, mas como um 

“oco ou desvio na superfície visível, o iminente, o sentido latente ou escondido entrelaçado 

com o real”.
239

 Assim, a imaginação é tomada como um “ato intencional”, um ato que não se 

limita a uma atividade mental, sendo uma característica esquecida ou não expressa da 

realidade.  

A imaginação permanece uma variante da percepção, mas o tecido da 

percepção está tricotado mais frouxamente, permitindo interrupções e 

descontinuidades, misturas, dobras e entrelaçamentos entre o visível e o 

invisível, o real e o imaginário.
240

   

 Assim, o texto apresenta claramente uma rejeição da psicologia da imaginação de 

Sartre, já que Merleau-Ponty toma a imaginação como algo capaz de nos oferecer a “textura 

imaginária do real”, como ele afirma n’O Olho e o Espírito.  

 Com a separação entre imaginação e percepção, Sartre também estabelecia fronteiras 

entre a prosa e a poesia, e também a pintura. Essas últimas seriam as artes da imagem e, 

portanto, as menos falantes e mais subjetivas, e por isso seriam menos capazes de 

proporcionar o engajamento de alguém em seu tempo. Uma obra de arte, sendo manifestação 

da subjetividade, seria incapaz de uma significação verdadeira. Sartre estaria ao lado de 

racionalistas como Descartes ao considerar a imagem como algo estéril em comparação ao 

conhecimento. Para ele, uma obra como a Guernica de Picasso não ganharia sequer um 

coração a favor da causa espanhola. Somente a prosa engaja e é capaz de “transparência de 

referência a um mundo e significados além das marcas de tinta de uma página”.
241

   

 Merleau-Ponty pretende criticar duas ideias sartreanas: a univocidade e transparência 

da referência linguística não ficcional e a não relação entre a obra de arte e o mundo, ou seja, 

a ideia de que a linguagem não ficcional não comporta lacunas, incompletudes, e de que uma 
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pintura ou uma poesia não tem laços com o mundo por nascerem da imaginação.  

Influenciado por Saussure, Merleau-Ponty também rejeita uma significação da obra de arte 

que repouse em referências internas, como na relação entre as cores e linhas, pois os signos 

isoladamente nada significam. Para Merleau-Ponty não haveria uma clara diferença entre a 

materialidade da obra de arte e o objeto estético pois o mundo é revelado na obra, é o mundo-

obra.  

O objeto estético significado em uma obra de arte não é um objeto sentido 

ou imaginado encontrado na relação truncada entre o vidente e o trabalho, 

como Sartre insiste. A obra revela o mundo de uma nova maneira. A obra 

não é uma coisa opaca, e se não é transparente, é pelo menos uma janela 

translúcida através da qual o mundo aparece.
242

   

 A experiência do objeto estético exige a imaginação, mas em Merleau-Ponty ela não 

implica nadificação alguma. Sendo atenção ao escondido, àquilo que está latente no mundo, 

essa experiência que abarca também a imaginação requer uma “visão de tudo aquilo que está 

no visível”.
243

  

 Na parte final do ensaio, Merleau-Ponty critica a subestimação da linguagem pictórica 

que habita entre os escritores. O filósofo, contrário a essa tendência de supor uma supremacia 

cognitiva da linguagem não ficcional, afirma que a “pintura fala”, e que Cézanne “pensa na 

pintura”. Em seu texto encontramos a seguinte máxima: “a linguagem diz, e as vozes da 

pintura são as vozes do silêncio”.
244

 Estaria ele com isso reafirmando a supremacia da 

linguagem escrita não ficcional, defendida por Sartre? Certamente não. Para Johnson, o 

silêncio não é um fenômeno negativo em Merleau-Ponty. O silêncio é “‘a voz do espírito’ que 

habita nas pausas e espaços entre os signos e naquilo que é omitido, naquilo que não é dito em 

vez de dito”.
245

 O silêncio habita a pintura, é o estilo do pintor que não cabe em uma análise 

formal; habita também a linguagem escrita, inclusive a não ficcional, pois ela não se liberta de 

certa precariedade, da existência do não dito entre as palavras.  
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 Resumidamente, podemos acompanhar Johnson e concluir que há diferentes formas de 

expressão e que elas não se reduzem umas às outras, não há hierarquização entre elas. Uma 

pintura não substitui palavras, e centenas de palavras não substituiriam uma pintura. Ambas 

são formas diversas de exprimir significados. Falar não é exclusividade da prosa. Elementos 

como ritmo, melodia, intensidade, frases, que podem ser empregados na escrita, são 

encontrados também na música e na dança, por exemplo. As diferentes formas de expressão 

não têm diferentes graus de importância nem privilégios, são maneiras diversas de vivenciar o 

mundo. 

3.4 O olho e o espírito 

 O terceiro texto que abordamos nesta dissertação, O olho e o espírito, foi publicado 

pela primeira vez como um ensaio no primeiro volume de Art de France, no ano de 1961. 

Posteriormente, em 1964, foi publicado separadamente pela Gallimard. Foi o último trabalho 

publicado pelo filósofo antes de sua morte repentina, em 3 de maio de 1961. O texto foi 

escrito em Le Tholonet, uma vila próxima à Aix-en-Provance, local onde Cézanne teve um 

estúdio. Entre o aparecimento d’A linguagem indireta e as vozes do silêncio e a publicação 

deste seu último ensaio há um intervalo de nove anos. Vejamos quais são as reflexões do 

filósofo no referido ensaio.  

Para Merleau-Ponty, uma análise das características da ciência leva a afirmar o 

afastamento do pensamento com relação ao mundo. Para ele a ciência clássica guardava um 

sentimento de opacidade do mundo, e buscava para ele um fundamento transcendental. A 

ciência na época do filósofo, fortemente influenciada pelo positivismo, guardava um 

distanciamento com relação ao mundo ao considerar a prática como autônoma e o pensamento 

como um conjunto de técnicas de captação de dados, servindo unicamente para controlar 

experimentos com fenômenos “especiais”, que acabavam sendo produzidos, e não registrados 

pelos aparelhos utilizados. Na interpretação de Merleau-Ponty, essa forma de fazer ciência 

tende a seguir modismos intelectuais, utilizando um modelo que deu certo em qualquer área, e 

além disso contribui com as especializações, criando uma ciência fragmentária, carente de 

uma visão global, levando ao risco de cristalizações no pensamento. Para esta ciência, o 

mundo é objeto a ser analisado e nada mais, o que leva a uma absolutização do conhecimento 

do cientista, como se tudo existisse apenas para ser observado em laboratório. O pensamento 

é operatório, buscando apenas saber como funcionam as coisas mecanicamente e descobrir 

como manipulá-las. Se tal pensamento substituir o que sabemos por contato e pela nossa 

presença no mundo e empreender construir o homem e a história a partir de indícios abstratos, 
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a cultura estará em decadência. É o problema da crise da razão, já apresentado no primeiro 

capítulo, que Merleau-Ponty retoma na introdução de seu ensaio.  

Diante de tal contexto, o filósofo vê a necessidade de um retorno da ciência ao mundo, 

ao “há” prévio no qual ela se baseia. O ponto de partida é a instituição do corpo como um 

sujeito, como um “eu” que vivencia o mundo e as relações que nele se estabelecem, e não 

uma máquina. A ciência parece ignorar o fato de que o corpo está situado e inserido no 

mundo, e que as relações entre ele e o mundo estão além de uma relação entre manipulador e 

manipulado. É preciso conceber um pensamento que leve em conta a corporeidade e a 

percepção.   

A arte, por sua vez, e aqui tratamos mais especificamente da pintura, parece fazer o 

caminho inverso ao da ciência, desenvolvendo-se a partir do sentido bruto, dessa presença do 

corpo no mundo. Diante do mundo, o pintor tem uma postura diferente daquela do cientista. 

Ele não está preocupado em tomar uma posição ou dizer algo sobre o mundo e sobre o que 

nele ocorre, ele não quer desvendar as suas leis. Mas nessa postura aparentemente 

despretensiosa, o pintor diz muito e nos leva a refletir sobre a relação primordial que existe 

entre o sujeito e o mundo. O pintor está no mundo e utiliza como técnica suas mãos e seus 

olhos, ele entrega seu corpo à vontade de pintar. Ele oferece-o ao mundo e assim transforma o 

mundo em pintura. Para entender essa relação um tanto complexa, é preciso entender e, mais 

do que isso, reencontrar o corpo operante e atual, que não é uma coisa dotada de várias 

funções, mas sobretudo “um trançado de visão e movimento”.
246

 Mesmo que não se saiba 

como se dá o processo da visão no sistema nervoso, ela liga o sujeito às coisas que ele vê, faz 

o sujeito atingi-las. Dizer que o corpo é um trançado de visão e movimento significa que meu 

corpo faz parte de um mundo visível e nele se move pelo exercício da visão. O movimento 

depende da visão, e a visão depende do movimento. Tomados isoladamente, ambos são 

estéreis e sem sentido. Os deslocamentos realizados pelo corpo no espaço são possibilidades 

apresentadas pela visão. Assim o filósofo afirma que “o mundo visível e de meus projetos 

motores são partes totais do mesmo ser”.
247

  

Essa relação primordial entre visão e movimento tem uma importante consequência na 

concepção de visão. Esta não é tomada como uma operação do pensamento que criaria para o 

espírito uma representação, uma cópia do mundo, mas como meio que o corpo vidente tem de 

mergulhar no mundo visível, ou seja, a visão abre o vidente para o mundo.  Ressalte-se que o 
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movimento do corpo não é determinado por uma instância subjetiva ou espírito dele apartado. 

O corpo se move no mundo pelo amadurecimento da visão, porque vê suas possibilidades. O 

corpo também não é coisa como as demais: ele se movimenta e esse movimento se 

desenvolve, irradiando de um si. Em resumo, podemos afirmar que o corpo é sujeito.   

O corpo tomado como trançado de visão e movimento nos leva ao enigma da visão: 

como compreender o corpo como vidente e visível simultaneamente? O corpo é capaz de 

olhar o que está no mundo, mas também pode olhar para si mesmo; pode tocar as coisas, e 

também pode tocar a si mesmo; ele sente as coisas e pode sentir a si mesmo. É um corpo que 

“se vê vidente, [...] se toca tocante, é visível e sensível para si mesmo”.
248

 Ele se faz por 

confusão, num emaranhado de relações. O corpo é tomado entre as coisas pois faz parte do 

mundo, está inserido em seu tecido. Ele tem a coesão de uma coisa mas não é como as coisas, 

pois ele as vê e se move entre elas. As coisas ao seu redor são como seus prolongamentos, já 

que são feitas do mesmo estofo. Como não há uma cisão claramente definida entre o corpo 

que sente e que vê e as coisas vistas e sentidas, não é absurdo dizer que a visão se faz no meio 

das próprias coisas. Segundo o filósofo, essa indivisão entre o corpo e as coisas não é causa 

nem consequência da forma como o corpo é disposto. Não bastaria organizar as partes do 

corpo para que houvesse humanidade, para que houvesse um corpo capaz de ver e mover-se. 

A animação do corpo não se dá pela sua estrutura física tal como é disposta, nem por um 

espírito que o comanda.  

O corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e 

tocado, entre um olho e outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie de 

recruzamento, quando se acende a faísca do senciente-sensível, quando se 

inflama o que não cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça 

o que nenhum acidente teria bastado para fazer.
249

   

Em outras palavras, essa indivisão é o “como” de o corpo se dar. Essa indivisão 

senciente-sensível, o trançado de visão e movimento que é o corpo, instaura os problemas da 

pintura, pois nela se desvelam esses entrecruzamentos entre o sujeito e o mundo. Como 

vimos, tal entrecruzamento permite dizer que a visão é produzida de alguma maneira nas 

coisas vistas. Apesar de não se confundir com as coisas, o corpo tem uma coisidade; corpo e 

coisas são feitos do mesmo material. Assim, a visibilidades das coisas ecoa no interior do 

corpo, e Cézanne pode afirmar que “a natureza está no interior”. As características que vemos 

nas coisas se apresentam porque despertam em nosso corpo esse eco, e o corpo as acolhe. As 

coisas por elas mesmas suscitam sua presença no corpo, imprimindo nele um traçado pelo 
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qual o olhar pode inspecionar e penetrar o mundo.  Esse traço suscitado no corpo através da 

visão não é uma cópia do mundo, mas um ícone daquilo que é visto. Dessa maneira, o quadro, 

fruto da mão que quer tornar visível esse traço, não é simplesmente uma coisa, pois ele mostra 

mais do que ele mesmo. Segundo o filósofo, nele o olhar “vagueia nos nimbos do ser”.
250

 

Podemos afirmar que, observando um quadro, vemos segundo ele, mas muito além dele.  

 O problema da imagem também deve ser pensado a partir desses entrecruzamentos. 

Merleau-Ponty nos diz que por muito tempo a palavra “imagem” foi mal afamada. O desenho 

e a pintura não eram nada além de um decalque, uma cópia do mundo, e a imagem mental 

também não fugia de tal classificação. Mas tendo em vista a nova concepção de corpo e de 

suas relações com o mundo, o desenho, a pintura e a imagem mental não se resumem mais a 

um decalque. Para Merleau-Ponty, esses elementos são o “dentro do fora” e o “fora do 

dentro”, o que significa que o imaginário está perto e longe do atual.  Perto porque ele é 

diagrama de sua vida no corpo e a pintura, por exemplo, seria a exposição da polpa dessa 

visibilidade interna aos olhares, seria o fora daquilo que está dentro; e longe porque um 

quadro só é análogo segundo o corpo, e oferece ao olhar a possibilidade de ter contato com a 

relação constitutiva das coisas com “os traços da visão de dentro, à visão o que a forra 

interiormente, a textura imaginária do real”,
251

 o dentro do fora. Em outras palavras, o que 

Merleau-Ponty quer dizer é que a imagem não nasce simplesmente como um fenômeno físico 

e nem exclusivamente como um ato mental. O visto é aquilo que o olho capta, o que vem de 

fora, mas também aquilo que ecoa no corpo, aquilo que as próprias coisas suscitam nele para 

além dos dados ditos objetivos. É impossível separar, na imagem, aquilo que é fora e aquilo 

que é dentro, aquilo que é dado objetivo e o que é transformado pela interioridade. Há sempre 

essa confusão no contato do sujeito com o mundo, há sempre essa confusão nos atos 

expressivos e seus produtos. A visibilidade não foge dessa confusão. Nesse entrelaçamento, o 

olho é muito mais do que um receptor de luz, cores e linhas. Ele possui o dom da visibilidade. 

Este dom é conquistado pelo exercício, pois a visão só aprende vendo. O pintor, que treina sua 

visão vê no mundo o que falta para ele ser quadro, e no quadro o que falta para ele se dar 

enquanto tal, e a cor que este espera para se completar, ou seja, o quadro é uma resposta às 

faltas. Cada quadro é uma resposta diferente a essas faltas que o pintor observa e o olho é 

“aquilo que foi sensibilizado por um certo impacto do mundo e o restitui ao visível pelos 
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traços da mão”.
252

 Em todas as culturas e épocas, a pintura não celebra outro enigma senão o 

da visibilidade, pois o mundo do pintor é essencialmente visível. 

Ao pintar, o pintor pratica uma “teoria mágica” da visão, pois é preciso que se admita 

que nesse ato as coisas entram nele de alguma forma, ou que ele as visita. A visão pode ser 

entendida como concentração do universo, já que no quadro, por exemplo, um universo 

particular retratado leva a um universo geral “a mesma coisa se encontra lá no cerne do 

mundo e aqui no cerne da visão, a mesma ou, se preferir, uma coisa semelhante, mas segundo 

uma similitude eficaz, que é parente, gênese, metamorfose do ser em sua visão”.
253

 As coisas 

se mostram ao pintor, e este, pela visão, as interroga.  

3.4.1 A interrogação da pintura 

 

O pintor lança sobre o mundo um olhar que pergunta sobre sua organização, que quer 

saber como aquilo que é visto se faz visível aos nossos olhos, como se arranjam nas coisas a 

luz, as sombras os reflexos e as cores para que haja o visível, para que haja a visão, enfim, um 

olhar que pergunta sobre como as coisas nos fazem ver, e por isso o filósofo afirma “[...] a 

interrogação da pintura visa, em todo caso, essa gênese secreta e febril das coisas em nosso 

corpo”.
254

  

 Essa pergunta sobre a origem das coisas no corpo não é feita pelo sujeito, ela brota no 

sujeito devido à sua condição de sujeito por confusão, sujeito no entrecruzamento entre o 

dentro e o fora. Assim, as ações tomadas pelo pintor parecem emanar das próprias coisas, e 

pode acontecer no ato de ver uma inversão de papéis entre o pintor e aquilo que é visto por 

ele. Alguns pintores falam sobre essa inversão, como André Marchand, seguindo Klee:  

Numa floresta, várias vezes senti que não era eu que olhava a floresta. Certos 

dias, senti que eram as árvores que me olhavam, que me falavam [...] Eu 

estava ali, escutando [...] Penso que o pintor deve ser traspassado pelo 

universo e não querer traspassá-lo [...] Espero estar interiormente submerso, 

sepultado. Pinto talvez para surgir.
255

  

Marjorie Grene
256

, em um ensaio crítico sobre a filosofia da pintura de Merleau-Ponty, 

afirma a presença de uma imagem da pintura de Klee, apresentada a seguir, na edição original 
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d’O Olho e o Espírito, usada pelo filósofo para ilustrar esse sentimento descrito por André 

Marchand.  

                              

Klee: Park bei Lu., 1938 

Para Merleau-Ponty há uma respiração no ser no ato de pintar, e é possível buscar nos 

quadros uma filosofia e uma iconografia da visão. O espelho é um objeto que vale a pena ser 

analisado, pois ilustra bem o problema da visão. A imagem especular esboça nas coisas o 

trabalho da visão. O espelho transforma as coisas em espetáculo e os espetáculos em coisas. 

Os pintores o utilizam para retratar a eles mesmos no momento em que pintam, para assim 

acrescentar no quadro aquilo que as coisas veem deles, reforçando assim a ideia de uma visão 

total ou absoluta. O grande problema é que todas essas questões apresentadas pela pintura não 

são simples, de forma que o filósofo se pergunta sobre a possibilidade de nomear e colocar no 

entendimento todas essas operações que se realizam no processo de pintar e na visão, nessa 

relação corpo-mundo, e apresenta a complexidade da pintura ao dizer:  

Essência e existência, imaginário e real, visível e invisível, a pintura 

confunde todas as nossas categorias ao desdobrar seu universo onírico de 

essências carnais, de semelhanças eficazes, de significações mudas.
257

 

Na história da filosofia, a Dióptrica de Descartes foi uma tentativa, e um fracasso, de 

resolver o problema da visão. Ela é caracterizada por um pensamento que não quer mais 
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frequentar o visível, querendo reconstruí-lo segundo o modelo dele oferecido. A tentativa é a 

de entender a visão sem aderi-la de fato. Para Merleau-Ponty, o modelo de visão cartesiano é 

o tato, pois nele a luz comanda a visão, e é tomada como uma ação por contato. Assim como 

o cego tem contato com o mundo e “enxerga” através de sua bengala, a luz seria a bengala 

daquele que vê, sendo responsável por garantir o contato do olho com as coisas. 

Nessa concepção, a visão não é mais uma ação à distância, e seu funcionamento 

mecânico resolve qualquer problema a ela relacionado. O reflexo agiria sobre o olho como 

qualquer outra coisa. Existem as coisas e os raios refletidos por elas, elementos ligados pela 

causalidade. A semelhança entre uma coisa e sua imagem em um espelho, por exemplo, é 

produto do pensamento. Um cartesiano, ao se olhar no espelho, vê um manequim, um 

exterior, ele não vê um corpo de carne. Ele só se reconhece no espelho pela ação do 

pensamento, e a imagem, portanto, não é nada dele.  

Nessa ideia de visão, os ícones perdem o seu poder. As gravuras, por mais que 

representem florestas e cidades, não passam de tinta sobre o papel. Um quadro não faria nada 

além de reter a imagem deformada das coisas em um único plano. Ele não é semelhante ao 

objeto, ele excita o pensamento a conceber a semelhança, assim como fazem as palavras e os 

signos. A ideia da coisa não vem do ícone, mas nasce em nós por ocasião dele. O quadro é um 

simples texto a ser lido, não havendo relação alguma entre o vidente e o visível. O que a luz 

traça em nossos olhos e dali no cérebro, não se assemelha ao mundo visível. A visão não é 

mais o pertencer das coisas ao grande mundo e a um pequeno mundo privado. A visão 

cartesiana é um pensamento “que decifra estritamente os signos dados no corpo”.
258

 A 

semelhança é resultado da percepção, a imagem mental não é uma abertura ao coração do ser, 

mas sim um pensamento apoiado em dados corporais. A análise das concepções cartesianas 

sobre a visão e sobre os talhos doces tem por objetivo mostrar que toda teoria da pintura é 

metafísica e Merleau-Ponty retoma alguns aspectos da concepção cartesiana para justificar 

essa posição.  

Descartes não dedicou-se muito à análise da pintura. Segundo Merleau-Ponty ele 

escreveu apenas alguma coisa sobre os talhos doces
259

, o que ele considera suficiente para 

afirmar que, para Descartes, a pintura não é algo que ajuda a definir nosso acesso ao ser. Ela 

seria uma variante do pensamento, sendo assim definida pela posse intelectual e pela 

evidência. Para Descartes, o elemento mais importante da pintura é o desenho, e o que ele 
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mais admira nos talhos doces é que eles conservam as formas dos objetos e oferecem signos 

deles, representando-os em seu exterior ou envoltório. Ele não quis analisar elementos 

secundários, como a cor, e se o tivesse feito, estaria diante de uma outra possibilidade de 

análise da pintura, mas para ele o elemento cor não passa de um ornamento. Toda a força da 

pintura está no desenho, e a força do desenho está na relação que ele tem com o espaço, 

relação regulada pela perspectiva. Para Descartes, a pintura é possível porque as coisas 

existentes são extensas, e o desenho torna possível representar a extensão. Ela apresenta aos 

nossos olhos coisas ausentes como se elas estivessem diante de nós, e nos faz ver espaço onde 

não há espaço. O quadro oferece, em sua largura e altura, uma terceira dimensão que delas 

deriva: a profundidade.  

A profundidade é um elemento paradoxal. Os objetos que vemos em perspectiva são 

encobertos por outros objetos, ou seja, nem sempre os vemos inteiramente. A profundidade, 

na verdade, sequer é visível, pois ela requer a medição do espaço ou uma noção da distância 

entre nosso corpo e as coisas, e entre as coisas que vemos intercaladas, e estamos sempre em 

nosso corpo, sem uma noção exata da distância que nos separa das coisas nem da distância 

que há entre as coisas que vemos. Na verdade, a profundidade poder ser tomada como uma 

ilusão, no sentido de que ela se dá a partir de um ponto de vista determinado que não capta 

essas distâncias. Para Descartes, vemos a profundidade pois os objetos estão fora uns dos 

outros, e o corpo participa de um ser sem restrição que é o “espaço para além de todo ponto 

de vista”. Um quadro, nesse contexto, ao apresentar a ilusão de profundidade, organiza diante 

dos olhos a ilusão de uma ilusão. O espaço é absoluto. Ele é em cada um de seus pontos. Ele é 

o em si por excelência, é a evidência do onde. As noções de orientação, polaridade e 

envolvimento vêm da nossa inserção no espaço. Em Descartes o espaço é homogêneo, igual a 

si mesmo em toda parte.   

 Segundo Merleau-Ponty, aqui temos uma ontologia construída a partir de uma 

propriedade dos seres, como fazem as ontologias clássicas, e que é verdadeira e falsa: 

verdadeira no que nega e falsa no que afirma. É verdadeira na negação de um pensamento que 

nada cria e se apoia unicamente no empírico, sem ousar construir. O espaço de Descartes é 

idealizado, é algo que está além das relações métricas que nele podem ser estabelecidas, e 

para chegar a tal concepção o pensamento precisa sobrevoar sem ter um ponto de vista 

específico.  

“[...] o espaço não tem três dimensões, nem mais nem menos, como um 

animal tem duas ou quatro patas [...] as dimensões são antecipadas pelas 
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diversas métricas sobre uma dimensionalidade, sobre um ser polimorfo que 

justifica todas elas sem ser expresso por nenhuma”.
260

 

  Seu erro, falsidade do que afirma, foi construir o espaço em um ser totalmente 

positivo, “além de todo ponto de vista, de toda latência, de toda profundidade, sem nenhuma 

espessura verdadeira”.
261

 Merleau-Ponty afirma que Descartes teve razão ao libertar o espaço 

das concepções métricas, mas errou a concebê-lo como algo sem relação com o mundo 

vivido.  

Descartes também teve razão, segundo Merleau-Ponty, ao inspirar-se nas técnicas da 

perspectiva do período do Renascimento, que encorajavam a pintura a ter experiências de 

profundidade. Essas pinturas só eram falsas quando pretendiam ser exatas e infalíveis. Para 

Merleau-Ponty, os teóricos da pintura tinham uma intenção: esquecer a perspectiva dos 

antigos, baseada na aparência, e valorizar e instituir uma perspectiva artificial e exata. Os 

pintores, porém, sabiam da impossibilidade de realização efetiva de tal projeto. Na pintura 

não há perspectiva exata, e a perspectiva linear proposta não era um ponto de chegada, mas 

apenas abertura de novas perspectivas. A projeção plana nem sempre nos ajuda a reencontrar 

a forma das coisas, mas com certo grau de deformação essa projeção remete ao nosso ponto 

de vista, e as coisas permanecem a uma distância que nenhum pensamento transpõe. O mundo 

não é captado em sua totalidade. Nenhum meio de expressão resolve os problemas da pintura, 

ela não se transforma em técnica, pois uma forma simbólica nunca está separada do contexto 

da obra, o estilo nunca está separado do Wermoment, do momento pessoal, do estilo pessoal 

do artista. A linguagem da pintura é um constante fazer e refazer, não está “instituída pela 

natureza”. A perspectiva do renascimento, longe de ser a solução para os problemas da 

pintura, é apenas um momento, um caso particular, “um momento numa informação poética 

do mundo que continua depois dela”,
262

 assim como todos os outros estilos e técnicas. 

3.4.2 O enigma da visão 

 

 O intuito de Descartes, segundo Merleau-Ponty, não foi eliminar o enigma da visão, 

mas abordá-lo a partir da perspectiva de seu funcionamento mecânico. Vejamos como 

Descartes, na interpretação de Merleau-Ponty, encara o problema. Para ele, a visão não existia 

sem o pensamento, mas não bastaria pensar para ver. A visão seria um acontecimento  

condicionado, surgido a partir daquilo que acontece no corpo, como se o corpo a excitasse. 
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Seguindo essa concepção, a visão não tem autonomia, não escolhe o que pensar, obedecendo 

leis instituídas pela natureza, ou seja, não tendo posse sobre o que realiza. Tudo o que se 

pensa e se diz sobre a visão é o que faz dela um pensamento. Para que sejamos capazes de ver 

os objetos, é a alma, que habita o corpo, que transfere sua atenção para os pontos do espaço 

onde estão os prolongamentos do corpo. O corpo não é como as demais coisas extensas, pois 

é o lugar, o espaço no qual a alma habita. A alma pensa segundo o corpo, e as vivências do 

corpo despertam nela pensamentos predeterminados internamente, e por isso não precisamos 

pensar para ajustar a nossa mão às formas de um objeto quando o pegamos. Como 

consequência, surge um desdobramento da visão: a visão sobre a qual reflito, pois não haveria 

como concebê-la senão como pensamento, inspeção do Espírito, e a visão que se efetua, pois 

não está apartada de um corpo e que se realiza pelo composto alma corpo. Assim, o enigma da 

visão de forma alguma é eliminado, mas sim transferido do pensamento de ver para o ato de 

ver. Dito isto, seria então necessário analisar apenas a visão em ato, visto que o pensamento 

sobre a visão é um pensamento baseado numa experiência do corpo e, por isso, não 

verdadeiramente pensamento. Resta, portanto, analisar como se dá a mecânica da visão.  

 A visão de fato, o ato de ver, não perturba a filosofia de Descartes. Sendo ela a visão 

como pensamento unido ao corpo, como já foi dito, não pode ser verdadeiramente 

pensamento, e assim, nada dela pode ser afirmado como verdadeiro. Para que fosse 

verdadeira, seria preciso conceber o pensamento como algo corporal, o que pareceria absurdo, 

como seria absurdo submeter a mistura de entendimento e corpo ao entendimento puro. E 

porque seria isso absurdo? Porque existe uma ordem da existência que não cabe ser pensada. 

Para Descartes, é inútil pensar sobre o abismo que é o ser de Deus, como é igualmente inútil 

pensar sobre o espaço da alma e a profundidade daquilo que vemos. Isso não limita o nosso 

pensamento, mas delimita o que cabe ser pensado, pois estamos desqualificados por posição 

sobre determinados assuntos. Assim, pode-se estabelecer a metafísica da profundidade de 

Descartes: “uma metafísica que nos dá razões decisivas para não mais fazermos metafísica, 

que valida nossas evidências limitando-as, que abre nosso pensamento sem dilacerá-lo.”
263

 

Para Merleau-Ponty a ciência de sua época tinha um pensamento tecnicizado que já 

não tinha a profundidade do mundo e de um Deus insondável. Não havia mais metafísica. É 

contra esse pensamento que a filosofia se mantém, inserida no composto de alma e de corpo, 

no mundo existente. “Nossa ciência e nossa filosofia são duas consequências fiéis e infiéis do 
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cartesianismo, dois monstros nascidos de seu desmembramento”.
264

 À filosofia resta a tarefa 

de compreender o mundo profundamente. Somos composto de alma e corpo, e é preciso que 

haja um pensamento sobre esse composto que somos. O corpo aqui não mais é meio da visão, 

mas seu depositário. O espaço não é mais tal como concebido na Dióptrica: uma rede de 

relações entre os objetos vista por um terceiro observador, numa visão de sobrevoo. O espaço 

agora é contado a partir de mim como ponto zero da espacialidade. “Eu não o vejo segundo 

seu envoltório exterior, vivo-o por dentro, estou englobado nele”.
265

 O mundo está ao redor. A 

luz é tomada como uma ação á distância, e não como ação de contato. A visão retoma o poder 

de mostrar e manifestar mais que ela mesma, e tem seu imaginário, já que vê nas tintas de um 

quadro as coisas do mundo. A transcendência da visão não está mais em um espírito leitor e 

decifrador de signos, e não mais se trata de falar do espaço e da luz, mas de deixá-los falar, 

eles que estão aí presentes, e questionar o que são a profundidade e a luz para o espírito, mas 

não aquele separado do corpo, mas esse que nele está difundido. Assim, a análise da Dióptrica 

mostra as consequências do cartesianismo: o nascimento de dois caminhos diferentes tomados 

pela ciência e pela filosofia. A análise aponta também para a possibilidade de uma filosofia 

por fazer, que é essa que anima o pintor quando este, como disse Cézanne, “pensa por meio 

da pintura”.  

Para Merleau-Ponty a história da pintura tem uma significação metafísica que não 

reside em sua objetividade histórica ou na pluralidade de interpretações que ela proporciona. 

Essa metafísica não é um corpo de ideias justificadas pela empiria. O que a justifica é a 

“estrutura do acontecimento”, que não impede a pluralidade de interpretações e que torna o 

quadro um tema que perdura na história, com direito a um estatuto filosófico. Para explicar  

como se dá essa estrutura do acontecimento o filósofo toma como exemplo a Revolução 

Francesa. O que pode ser dito sobre essa revolução estava nos fatos que nela ocorreram e que 

a tornaram possível, fatos que traziam o passado e apontavam para um futuro e que se 

concretizaram nela. Tais fatos podem ser interpretados de diferentes maneiras com o passar 

do tempo, surgindo novas representações sobre a revolução, e o mesmo ocorre com a pintura. 

O sentido dado aos quadros podem sofrer modificações. É próprio da obra ser reinterpretada 

com o decorrer do tempo, e essas reinterpretações sempre renovadas é que a transformam em 

si mesma.  
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[...] se o historiador redescobre sob o conteúdo manifesto o excesso e a 

espessura de sentido, a textura que lhe preparava um longo futuro, essa 

maneira ativa de ser, essa possibilidade que ele desvenda na obra, esse 

monograma que nela encontra fundam uma meditação filosófica.
266

  

 A força e a geratividade da obra estão para além de uma relação de causalidade entre 

os diferentes períodos da pintura, de forma que um leigo no que se refere à sua história pode 

dizer como uma obra afeta suas reflexões e como mudam os motivos entre a pintura moderna 

e a clássica. A história que o leigo faz é uma história por contato, pessoal, mas que se deve 

também ao contato e ao convívio com as outras pessoas, com a cultura e a sociedade na qual 

está inserido. 

 Mesmo depois da solução dada pelo renascimento e da análise feita por Descartes a 

profundidade continua um problema sempre renovado. Ela não é o espaço sem mistério entre 

o vidente e as coisas vistas, não é a sobreposição de coisas representadas na perspectiva. O 

enigma é a ligação entre as coisas, o que está entre elas. Não se pode dizer que a profundidade  

é uma terceira dimensão, pois ela simplesmente deriva do “estar aí” das coisas, sendo que a 

noção de altura, largura e distância são abstratas. A noção de volumosidade está nas coisas tal 

como estas se apresentam a nós. Cézanne busca essa “deflagração” do ser, a sua profundidade 

presente em todos os modos do espaço. O que o pintor busca não é o contorno, a forma 

externa das coisas, mas a sua organização constituinte.  Para Merleau-Ponty ele foi 

diretamente ao espaço e ali notou que as coisas se mexem cor contra cor, e portanto é preciso 

buscar o espaço e o seu conteúdo. Assim, o problema não é mais apenas da distância, o da 

linha e da forma, é também o problema da cor. Para Cézanne, a cor é “o lugar onde nosso 

cérebro e o universo se juntam”.
267

 Não se trata aqui das cores que imitam as cores da 

natureza, mas da dimensão de cor que cria materialidade, identidade, diferenças e textura. 

Como não há receita para o visível, nem a cor e nem o espaço são receitas. A cor tem por 

mérito aproximar-se do coração das coisas, mas este está além da cor e do espaço envoltório. 

A cor tem a função de recortar um ser mais geral. A profundidade não é mais a criação de 

uma ilusão, ela germina no quadro vinda não se sabe de onde. A visão do pintor não está 

voltada apenas para o que está fora, não se baseia mais em uma relação físico-óptica com o 

mundo, pois o pintor habita o mundo e nasce nas coisas. O pintor não cria o visível, o visível 

vem até ele. Na palavras de Dufrenne,  “Cézanne não desconstrói, ele pré constrói. Ele não 

despedaça a tigela de frutas, ele nos mostra sua gênese, ou seja, não sua produção mas a sua 
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vinda ao visível”.
268

 O quadro não é um espetáculo pois quebra a “pele das coisas” para 

mostrar como estas se fazem coisas, e como o mundo se faz mundo. Além disso, a relação 

entre as coisas não obedece regras da perspectiva. Ao olhar os azulejos no fundo de uma 

piscina cheia de água, por exemplo, vejo os azulejos não apesar da água, mas os vejo tal como 

se apresentam justamente porque a água ali está, com seus movimentos e reflexos. Se não 

houvessem as distorções, se eu fizesse uso da abstração para ver os azulejos perspectivamente 

corretos, aí eu não os veria verdadeiramente, não os veria como eles são e onde estão. A 

própria água não ocupa somente o espaço da piscina, ela está ali materializada, mas passeia 

pela paisagem, lança seus reflexos nas árvores ao redor da piscina, e não podemos contestar 

que ela as visita. É essa a animação interna que o pintor busca sob o nome de profundidade, 

espaço, cor.  

Talvez seja por essa busca que geralmente um bom pintor seja também bom 

desenhista e bom escultor. Os meios de expressão são diferentes, mas há um logos da linha, 

das cores, luzes, relevos, uma “apresentação sem conceito do ser universal”.
269

 A pintura 

moderna não escolhe entre linha e cor, mas multiplica os sistemas de equivalência, rompendo 

com o envoltório das coisas, criando novos materiais e meios de expressão, mas muitas vezes 

reexaminando os meios que já existiam. A linha já foi tomada como um aspecto positivo, por 

exemplo, como algo realmente existente na realidade, delimitando os objetos e o horizonte. 

Bastava simplesmente passar o lápis por sobre estas linhas já marcadas para obter um 

desenho. Tal concepção de linha é absurda para a pintura moderna, e talvez para toda a 

pintura, pois da Vinci já falava sobre descobrir nos objetos uma linha que fosse o eixo gerador 

das coisas. Os contornos não estão ali de fato. Temos a ideia de contorno, ele é exigido pelas 

coisas, mas eles mesmos não são coisas, não existem. Eles deveriam delimitar as coisas na 

pintura, mas a maçã pintada como que invade a tela, vinda de um mundo pré-espacial. Isso 

não significa que a linha perdeu seu lugar na pintura, trata-se apenas de libertá-la, reavivar seu 

poder constituinte. A linha, segundo Klee, não deve mais imitar, mas tornar visível o que é 

visível. Pintores como Matisse fizeram uso dos contornos, mas estes não eram imitações das 

coisas, não tinham relação com a noção físico-óptica da visão. As linhas eram como nervuras, 

eixos de um sistema de passividade e atividade carnais. A linha anda no espaço, rói o espaço 

prosaico. Figurativa ou não, ela não é imitação e não é coisa. É um desequilíbrio no papel 
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branco. “A linha não é mais, como em geometria clássica, o aparecimento de um ser sobre o 

vazio do fundo; ela é, como nas geometrias modernas, restrição, segregação, modulação de 

uma espacialidade prévia”.
270

 

Há também na pintura um movimento sem deslocamento. Sendo uma arte do espaço, a 

pintura se faz sobre a tela, e não tem como fabricar coisas móveis, mas pode sugerir o 

movimento. O quadro forneceria o que os movimentos reais fornecem aos olhos: visões em 

série, atitudes instáveis suspensas entre um antes e um depois. Mas isso petrificaria o 

movimento. Para Rodin, o que produz o movimento: 

[...] é uma imagem em que os braços, as pernas, o tronco, a cabeça são 

tomados cada qual num outro instante, e portanto mostra o corpo numa 

atitude que ele não teve em nenhum momento, e impõe entre suas partes 

ligações fictícias, como se esse confronto de incompossíveis pudesse e fosse 

o único a fazer surgir no bronze e na tela a transição e a duração.
271

  

O homem captado no momento em que seus dois pés tocam o chão se aproxima desse 

arranjo paradoxal. O importante é notar que a pintura deixa vivo o movimento e a 

temporalidade, pois se faz na realidade. A pintura, diferentemente da fotografia, não é um 

retrato de um momento congelado no tempo, mas quer manter a relação do corpo com o 

mundo, como quando se retratam cavalos em quadros, cavalgando como cavalo algum 

cavalgaria. “É o artista que é verídico, e a foto é que é mentirosa, pois, na realidade, o tempo 

não para”.
272

 A fotografia destrói a “metamorfose” do tempo que a pintura deixa viva.  A 

pintura busca as cifras secretas do movimento. Ela jamais está fora do tempo, pois está no 

carnal. 

Todo esse percurso serve como um esclarecimento e tomada de consciência sobre a 

palavra “ver”. A visão não é um modo de pensamento ou presença a si, mas é “o meio que me 

é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir por dentro a fissão do ser, ao término da 

qual somente me fecho sobre mim”.
273

 O olho abre o que não é alma para a alma. 

O olho [...] pelo qual a beleza do universo é revelada à nossa contemplação, 

é de tal excelência que todo aquele que se resignasse à sua perda se privaria 

de conhecer todas as obras da natureza cuja visão faz a alma ficar contente 

na prisão do corpo, graças aos olhos que lhe apresentam a infinita variedade 

da criação: quem os perde abandona essa alma numa escura prisão onde 

cessa toda esperança de rever o sol, luz do universo.
274
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Um cartesiano pode acreditar que o mundo não é visível e que a verdadeira visão se 

faz em Deus. Um pintor não pode concordar com tal concepção. A abertura ao mundo não é 

de forma alguma ilusória. Pela visão, estamos em toda parte, visitamos as coisas e deixamos 

que elas nos habitem. Mesmo a imaginação recorre á visão, como quando imaginamos estar 

em algum lugar, ou imaginamos algum objeto. A visão ensina que seres diferentes existem na 

simultaneidade. Como as coisas são ramificações do ser, cabe dizer que é próprio do visível 

ter um forro invisível, que ele torna presente pela ausência que nele se nota. O pintor toca o 

visível e o invisível.  Algo invade seu corpo e nele se acende, então o pintor pinta essa 

suscitação, e sua mão se torna “o instrumento de uma longínqua vontade”.
275

 A visão é o 

encontro de todos os aspectos do ser. “Um certo fogo quer viver, ele desperta; guiando-se ao 

longo da mão condutora, atinge o suporte e o invade, depois fecha, faísca saltadora, o círculo 

que devia traçar: retorna ao olho e mais além”.
276

 Assim, não há ruptura entre natureza, 

homem e expressão, e o ser mudo vem manifestar seu sentido. A visão é “precessão do que é 

sobre o que se vê e faz ver, e do que se vê e faz ver sobre o que é”
277

. A fórmula ontológica da 

pintura pode ser resumida nas palavras de Klee: “Sou inapreensível na imanência [...]”.
278

 

Como todos os elementos da pintura são como as ramagens de um único ser, pode-se 

dizer que em pintura “não há ‘problemas’ separados, nem caminhos verdadeiramente opostos, 

nem ‘soluções’ parciais, nem progressos por acumulação, nem opções sem retorno”.
279

 A 

pintura se renova, retoma elementos e os faz falar de maneira nova. O pintor, ao se debruçar 

sobre um único elemento de sua pintura, afeta todos os demais. Quando percebe uma 

habilidade nova, percebe também que precisa dizer tudo que já havia dito de uma forma nova. 

Sua descoberta em um campo pede novas pesquisas. Assim, é descabida a ideia de uma 

pintura totalmente realizada, universal e acabada. O mundo, mesmo daqui a séculos, se ainda 

existir, estará por pintar. E ainda há um “quê” que foge da historicidade e dos meios 

disponíveis na pintura, que aparece, segundo Panofsky, quando um pintor, tentando transpor 

um obstáculo e tendo feito várias pesquisas, como que por distração consegue vencer o 

obstáculo. Isso não significa que o pintor não sabia o que queria, mas indica que o que ele 

quer está além dos objetivos e dos meios, guiando sua prática.  
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O pensamento mudo da pintura dá a impressão de um redemoinho vão de 

significações, pois segundo esse pensamento não podemos pensar em progresso, e a história 

humana é, em certo sentido, estacionária, a pesquisa é um caminho em círculo, e o ser nunca é 

inteiramente. Mas para Merleau-Ponty essa é uma decepção, um lamento do imaginário por 

não ser tudo. Lamento infundado, pois se não podemos estabelecer uma hierarquia das 

civilizações ou falar de progresso, não é porque existe um destino que nos leva a tomar 

caminhos já percorridos, mas porque a primeira pintura fundava todo seu futuro, 

permanecendo nele sempre viva. As obras não se completam e nem a pintura o faz. Cada 

criação traz em si todo seu futuro, cada obra antecipada todas as que virão e “se as criações 

não são uma aquisição, não é apenas que, como todas as coisas, elas passam, é também que 

elas têm diante de si quase toda a sua vida”.
280

    

Fica claro o interesse do filósofo pelo tema da pintura quando percorremos suas 

reflexões nesses três ensaios, e vemos quanto de pensamento e elementos filosóficos há na 

pintura. Queremos destacar um importante trecho das notas de trabalho reunidas n’O Visível e 

o Invisível que explicita essa aproximação entre arte e filosofia, e mostra a arte como tema 

sempre presente na obra do filósofo. Merleau-Ponty escreve: “[...]a arte e a filosofia em 

conjunto, são justamente não fabricações arbitrárias no universo do espiritual (da “cultura”), 

mas contato com o Ser na medida em que são criações.”
281

 ao que segue: “O Ser é aquilo que 

exige de nós criação para que dela
282

 tenhamos experiência”
283

.   

Apesar desse último texto do filósofo não ter sido abordado no decorrer da 

dissertação, acreditamos que ele apresenta um importante desdobramento de seu pensamento 

e nos ajuda a compreender os frutos do diálogo entre filosofia e pintura.  Analisando essas 

notas apresentadas pelo filósofo, Chauí, em seu livro Experiência do Pensamento, conclui que 

a pintura poderia ser encarada como uma filosofia selvagem. Para ela, “a pintura é 

transubstanciação entre o corpo do pintor e o corpo das coisas”.
284

 Tal afirmação se justifica 

tendo como pano de fundo o enigma da visibilidade e o entrecruzamento entre visão e 

movimento, isso porque o corpo é um enigma, é vidente e visível, é tocante e tocado, é 

senciente sensível, é movente e móvel. Partindo desses entrecruzamentos, “o trabalho do 

artista destrói a distinção metafísica entre passividade e atividade, desvendando-as como 
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simultâneas e indiscerníveis”.
285

 A pintura, juntamente com a escultura, segundo a autora, vai 

além dessa destruição.  

Por elas, descobrimos que o corpo é misterioso: preso no tecido do visível, 

continua a se ver; atado ao tangível, continua a se tocar; movido no tecido do 

movimento, não cessa de mover-se. Sofre do visto, do tocado e do movido a 

ação que exerce sobre eles. Sente de dentro seu fora e sente de fora seu 

dentro. Sentindo-se, o corpo reflexiona. Pela primeira vez, na história da 

filosofia, graças à obra de arte, descobrimos que a reflexão não é privilégio 

da consciência nem essência da consciência, mas que esta recolhe uma 

reflexão mais antiga que a ensina a refletir: a reflexão corporal.
286

  

O trabalho selvagem do artista revela também que a reflexão se dá na confusão do 

corpo consigo mesmo e com as coisas. Todos esses problemas que brotam desse diálogo com 

a pintura nos levam a compreender a expressão, seja ela filosófica, pictórica ou literária, 

enfim, qualquer forma de expressão, como uma atividade fadada à incompletude, como algo 

que se dá em um constante fazer-se, mesmo depois de culminar em um quadro, ou em um 

livro. Para Chauí, essa incompletude “ensina à filosofia a impossibilidade para a consciência 

de realizar uma reflexão completa e de ser posse intelectual de si e do mundo”.
287

  

Portanto, a filosofia, assim como a pintura, está fadada à incompletude, ao 

inacabamento, a não abarcar a realidade por completo. É sempre necessário mudar de posição, 

tentar refletir a partir de outro referencial, assim como o pintor se propõe a olhar de um 

ângulo diferente para se aproximar da totalidade da realidade, tarefa da qual nunca escapa, 

pois é prisioneiro de seu ponto de vista, sempre limitado. A filosofia também apresenta seus 

limites, e a maneira de ultrapassá-los, ou pelo menos expandi-los, é abrir as fronteiras e 

acolher o pensamento e as possibilidades de pensamento presentes em outras paragens. 

Merleau-Ponty mostra essa possibilidade de filosofar partindo de elementos presentes fora do 

ambiente estritamente filosófico, num diálogo profícuo com outras formas de conhecimento, 

dentre as quais se encontra a pintura, que escolhemos destacar no presente trabalho. 

 Esse encontro entre filosofia e pintura, que exploramos nesta dissertação, brota da 

irmandade de ambas no mundo percebido, no sensível como solo comum de toda forma de 

expressão, de toda reflexão. Na filosofia de Merleau-Ponty abre-se um espaço para que tal 

encontro possa se desvelar e trazer contribuições para a reflexão sobre a necessidade de 

enraizamento do pensamento no sensível, de uma descida da racionalidade ao solo comum da 

percepção. Podemos ainda nos perguntar: afinal o que aproxima um homem consagrado às 
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cores e imagens e um homem criador de conceitos? O que une pintor e filósofo, apesar de 

suas atividades serem tão diferentes, é o fato de que “a espessura e a profundidade da natureza 

estão aos olhos deles sempre e ainda por interrogar, já que nossa humanidade delas 

depende...”.
288

 A expressão nunca é completa, o pensamento nunca abarca toda a realidade. O 

mundo será sempre um mundo ainda por pintar, um mundo ainda a ser pensado.  
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CONCLUSÃO 
  

Longe de apresentar respostas aos problemas apontados e encarados por Merleau-

Ponty em seu projeto filosófico, quisemos aqui apresentar as ideias do pensador francês no 

que tange à relação entre filosofia e pintura. Podemos dizer, a partir desse estudo, que o 

filósofo francês, influenciado pela fenomenologia Husserliana e instigado pelo problema da 

crise da razão, tentou restituir a dignidade do mundo sensível a fim de apresentar uma 

possibilidade de responder a essa crise, repensando a natureza da relação entre o sujeito e o 

mundo, que seria não mais unilateral, com uma das partes supervalorizada em detrimento da 

outra: a subjetividade em detrimento da objetividade, ou o contrário. Em Merleau-Ponty o 

problema da percepção nos leva ao desvelamento de uma relação bilateral entre sujeito e 

mundo, a uma concepção de sujeito que se dá nessa relação de confusão entre o dentro e o 

fora, entre vidente e o visível, entre o tocante e o tocado, entre aquele que sente e aquilo que é 

sentido. Trazer à tona o problema da percepção exigiu uma metamorfose da tradição 

filosófica, pois não nos parece que o projeto de Merleau-Ponty visa uma desaprovação ou um 

desmerecimento da história da filosofia, mas sim uma apropriação e uma reinterpretação dos 

elementos que podem ajudar a percorrer novos caminhos, e o filósofo não buscou esses 

elementos apenas na história da filosofia. Ele construiu uma filosofia descentralizada, 

alimentando-a com contribuições da psicologia, da literatura, do cinema, da pintura e outras 

áreas do saber.  

 A valorização do mundo da percepção, a busca por esse mundo antepredicativo, por 

essa dimensão não constituída pelo pensamento e da qual ele nasce, levaram alguns críticos a 

tomar seu pensamento como não filosófico, com um valor estritamente psicológico, como um 

rompimento com a tradição filosófica que se desenvolve justamente a partir de um 

distanciamento com relação ao sensível a fim de estabelecer bases sólidas para o 

conhecimento. Estariam suas análises do comportamento e da percepção fadadas ao 

solipsismo do sujeito perceptivo? Certamente este seria o risco se o filósofo permanecesse 

preocupado apenas com as estruturas comportamentais e as contribuições da psicologia em 

sua investigação sobre a percepção, mas já em seus primeiros passos o filósofo ensaiava sua 

futura abordagem sobre o mundo da cultura, abrindo a problemática da percepção a novos 

horizontes.   

 O tema da pintura aparece na obra de Merleau-Ponty não simplesmente como objeto 

de estudo ou como um lugar onde o filósofo poderia aplicar suas teorias. Acima de tudo ela se 
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integra em sua filosofia e é tomada como caminho, é valorizada naquilo que tem a ensinar ao 

pensamento filosófico. A atenção voltada à Cézanne e outros pintores modernos exemplifica 

essa postura adotada pelo filósofo em sua obra. N’A dúvida de Cézanne o encontramos 

estreitando os laços entre seu projeto fenomenológico e o projeto pictórico de Cézanne ao 

tratar da questão do sentido da obra. Nesse estreitamento, Merleau-Ponty destaca o caráter de 

busca pela experiência vivida, do mundo anterior às teorizações presente na expressão 

pictórica de Cézanne. Por mais que o projeto do pintor não se voltasse voluntariamente em 

direção à fenomenologia, ele espontaneamente suscita questões filosóficas relacionadas à 

indivisão entre sujeito e mundo na experiência perceptiva.  

Para além do fato de pintor e filósofo terem procurado se desvencilhar da tradição, ou 

melhor, metamorfosear os dados que a tradição lhes apresentava, propondo uma nova maneira 

de ver e refletir o mundo, há uma convergência de ideias entre ambos. É claro que a reflexão 

se dá de maneira mais formal na filosofia, mas há também uma reflexão na pintura de 

Cézanne, e na pintura moderna consequentemente, na medida em que há um projeto, um 

esforço de retorno ao que o filósofo chama de mundo antepredicativo.  

Se a fenomenologia é o esforço para unir obetivismo e subjetivismo, podemos 

relacioná-la com uma característica da obra do pintor. Segundo Argan “em Cézanne, não há 

uma ruptura entre realidade interna e externa: a consciência está no mundo, e o mundo na 

consciência; o eu não conquista o mundo e não é por ele conquistado. Não há apenas um 

equilíbrio paralelo, há uma identidade”.
289

 Se uma das características da fenomenologia é 

descrever nossa percepção do mundo em vez de constituí-lo fazendo uso de abstrações, pode-

se afirmar o caráter fenomenológico da pintura de Cézanne, ou pelo menos uma aproximação 

com a fenomenologia, se admitirmos, como Gombrich na análise da tela de Cézanne 

apresentada a seguir, que: 

Há uma sensação de ordem e repouso no modo como Cézanne marcou a 

horizontal do viaduto, a estrada no centro e as verticais da casa em primeiro 

plano, mas em nenhuma parte sentimos tratar-se de uma ordem imposta por 

Cézanne à natureza.
290
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Cézanne: Monte Sainte-Victoire visto de Bellevue, c.1885.  

Se de um lado a fenomenologia busca a essência do mundo, não naquilo que ele é em 

ideia, mas no que ele de fato é antes de qualquer predicação, antes de qualquer tematização, 

de outro a pintura trabalha na mesma busca. Como testemunha o próprio Cézanne, a 

empreitada é transmitir pela pintura a imagem do mundo visível, mas esquecendo de tudo que 

já foi construído sobre esse mundo, deixando de lado todas as lentes que nos foram impostas 

pela cultura, para assim chegarmos a uma experiência mais próxima de uma vivência de 

mundo ainda não pensada. O trabalho do pintor e do filósofo é como um trabalho 

arqueológico que retira as camadas de resíduos acumulados com o passar do tempo para 

chegar ao essencial, a uma experiência originária. O diálogo entre essas duas formas de 

expressão foi crucial para que o filósofo refletisse a relação entre a consciência e a natureza e 

construísse um pensamento que se sabe enraizado e fruto de uma relação confusa entre 

homem e mundo. A pintura, sobretudo a pintura moderna para a qual o filósofo volta seu 

olhar, nos situa na experiência do entrecruzamento entre vidente e visível, entre o dentro e o 

fora, abre nossos olhos para a nossa relação “com este mundo estranho no qual vivemos e que 

estranhamente vive em nós”.
291
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