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Antes da ciência do corpo – que implica a 

relação com outrem -, a experiência de minha 

carne como ganga de minha percepção 

ensinou-me que a percepção não nasce em 

qualquer lugar, mas emerge no recesso de um 

corpo. 



 

 

RESUMO 

 

Nesta dissertação se pretende investigar a experiência do tocar e a reversibilidade da carne em 

Merleau-Ponty, delimitando-se por duas obras que procuram analisar a noção de corpo próprio 

e da reversibilidade da carne, respectivamente: Fenomenologia da Percepção e O visível e o 

invisível. Através da descrição fenomenológica da percepção, que se constitui num retorno ao 

mundo da experiência, a percepção apresenta-se como um saber primordial. Nossa experiência 

perceptiva funda nosso conhecimento e isso acontece por meio do corpo próprio. Assim, 

tomando como modelo a experiência do tocar e ser tocado, propomos pensar a reversibilidade 

da carne, em um processo que vai da fenomenologia à ontologia. Nesse sentido, a experiência 

perceptiva encontra no corpo, como sensível exemplar, uma correlação, um entrelaçamento, 

uma reversibilidade originária que Merleau-Ponty denominou Carne. A Carne é Ser, que pelo 

movimento da reversibilidade, é unidade originária que está na constituição do corpo e do 

mundo. 

 

Palavras-chaves: Corpo próprio; Reversibilidade; Carne. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In this dissertation is intended to investigate the experience of playing and the reversibility of 

the flesh in Merleau-Ponty, delimiting by two works that seek to analyze the notion of one's 

own body and the reversibility of the flesh, respectively: Phenomenology of Perception and 

The Visible and the Invisible. Through phenomenological description of perception, which is 

on a return to the world of experience, perception presents itself as a knowledge paramount. 

Our perceptual experience deep our knowledge and this happens through the body. Thus, taking 

as a model the experience of touching and being touched, we propose to think the reversibility 

of the flesh, in a process that goes from phenomenology to ontology. In this sense, perceptual 

experience is in the body, as sensitive copy a correlation, an interlacing, an original reversibility 

that Merleau-Ponty called meat. Meat Is Being that the movement of the reversibility is sourced 

unit that is in the constitution of the body and the world. 

 

Keywords: body itself; reversibility; meat. 
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Introdução 

 

Esta dissertação investiga a experiência do tocar e a reversibilidade da carne em 

Merleau-Ponty, delimitando-se por duas obras de Merleau-Ponty que procuram analisar a noção 

de corpo próprio e a ideia de reversibilidade da carne, respectivamente, as obras Fenomenologia 

da Percepção e O visível e o invisível.  

Assim nosso objetivo é analisar, primeiramente, a partir da noção de corpo próprio de 

Merleau-Ponty o que é a experiência fenomenológica do tocar e num segundo movimento de 

escrita, seguindo o processo de Merleau-Ponty exposto em O visível e o invisível, compreender 

a noção de reversibilidade da carne, em um processo que vai da fenomenologia à ontologia. 

Nesse sentido, o corpo próprio se apresenta como o espaço de expressão e realização da 

percepção do ser humano. Nosso corpo é nosso ponto de vista sobre o mundo de modo que não 

possui uma existência passiva como se fosse um mero receptor de estímulos. Desse modo, 

reaprender a ver o corpo que está inserido no mundo, antes de qualquer reflexão, é também se 

perguntar pelo originário e ao fazer isso o corpo se apresenta como recesso do Ser. Essa 

passagem de uma filosofia fenomenológica, para uma atitude ontológica é demarcada por 

Merleau-Ponty como revisão da correlação sujeito e objeto. Afirma Merleau-Ponty: “Nosso 

objetivo não é opor aos fatos coordenados pela ciência objetiva, outro grupo de fatos, [...], mas 

como apelo à revisão de nossa ontologia, ao reexame das noções de sujeito e de objeto” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 33).  

Para atingirmos o objetivo desta dissertação a dividimos em três capítulos. O primeiro 

capítulo denomina-se: O corpo próprio e a fenomenologia do tocar; o segundo capítulo: intitula-

se: A interrogação filosófica na perspectiva da reflexão, dialética e intuição como base para a 

noção de Carne; e o terceiro capítulo: Reversibilidade da Carne. A seguir discorremos, 

brevemente, sobre o que trata cada capítulo e suas seções para situar o leitor antecipadamente 

ao texto.  

O primeiro capítulo denominado: O corpo próprio e a fenomenologia do tocar, nele 

procuramos esclarecer o que é corpo próprio para Merleau-Ponty e o que ele entende por uma 

fenomenologia do tocar do corpo próprio. Por isso, o primeiro capitulo está dividido em 4 

seções que são:  

O Corpo como res extensa: para elaboração da noção de corpo próprio, Merleau-Ponty 

tem como interlocutor Descartes. Por isso, partimos da filosofia de Descartes que estabelece a 

coisa pensante, res cogitans, que se opõe a coisa material, res extensa. Descartes propôs, em 

sua filosofia, um método capaz de buscar a verdade cujo critério é duvidar de tudo que se tem 
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como verdade: como o sensível, as crenças, o mundo físico, e este inclui também o corpo. Para 

Descartes, as coisas extensas são tudo aquilo que tem dimensões espaciais e por isso podem ser 

quantificadas quanto ao seu tamanho, figura e movimento. Por este conceito o filósofo 

estabelece o corpo como sendo extenso.  

Descartes descreve o corpo como máquina, procurando entender como funciona o corpo 

com base em princípios mecânicos e fisiológicos que regulam os movimentos e as suas relações. 

Por exemplo, no ato de tocar das duas mãos esses princípios mecanicistas analisarão os 

processos químicos, físicos, fisiológicos, anatômico que envolveu o ato. Em outras palavras o 

corpo na visão mecanicista é um objeto transparente que pode ser observado, pois ele é uma 

soma de processos mecânicos e biológicos. A crítica que Merleau-Ponty faz a Descartes não 

tem a finalidade de desprezar a ciência e as contribuições de Descartes, mas antes de dar-lhe o 

direito de compreender os limites do mundo objetivo. Trata-se de reencontrar no mundo da 

experiência a relação que constitui o meio de acesso à facticidade que se dá no corpo.  

Assim, Merleau-Ponty apresenta um novo modo de compreensão para o corpo, como 

sendo aquele que experimenta sua própria existência e tem consciência de que está no mundo, 

consciência não como ideia, mas como vivência para o próprio sujeito. Na nova compreensão 

o corpo é tomado em sua totalidade.  

A noção de corpo próprio em Merleau-Ponty: Merleau-Ponty elabora uma filosofia do 

corpo proveniente da fenomenologia, cuja noção de um fenômeno e a noção de experiência 

coincidem. Nesse sentido, a noção de corpo é caracterizada pela abordagem dada ao sujeito 

como ser que está no mundo. Logo, Merleau-Ponty conceitua o corpo como fenomênico, vivido 

ou simplesmente corpo próprio.  O corpo é uma dimensão da nossa existência, vivido como 

uma unidade aberta, inacabada. Desse modo, há uma diferença entre Descartes e Merleau-

Ponty, pois enquanto Descartes colocava o corpo como substância Merleau-Ponty coloca como 

fenômeno; assim o corpo deixa de ser uma coisa extensa para ser um fenômeno vivido, 

fenômeno perceptivo.  

O espaço de atuação de um corpo que se move, que se expressa, se afeta, que percebe e 

que existe situado no espaço e no tempo é o campo fenomenal ou esquema corporal, que 

pressupõe um corpo que percebe e um mundo que se relaciona com esse corpo. Para 

entendermos melhor a concepção de esquema corporal, citamos o exemplo tomado por 

Merleau-Ponty da psiquiatria tradicional, que classifica um doente com cegueira psíquica ser 

incapaz de mostrar com o dedo, de olhos fechados, um órgão específico de seu corpo sem 

precisar tocá-lo utilizando-se de uma régua de madeira. É o caso de Schneider.  
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Mediante esses apontamentos iniciais sobre a noção de corpo próprio em Merleau-Ponty 

percebemos uma continuidade na descontinuidade com o pensamento de Descartes. Isto é, 

Merleau-Ponty não nega que o corpo possa ser tomado como objeto a ser estudado pela ciência 

e que se confunda pelas experiências que dele se faça como objeto entre os objetos do mundo.  

Assim como há uma continuidade, como vimos acima com Descartes, há entretanto uma 

descontinuidade em relação a Descartes, pois Merleau-Ponty, toma o corpo como sujeito da 

percepção, como afirma na Fenomenologia da Percepção: “o corpo é o veículo do ser no 

mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com 

certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122). 

O corpo próprio e a fenomenologia da experiência de ver: Sendo o corpo próprio nosso 

relacionar-se com o mundo e este conosco temos um desdobramento estrutural que pertence a 

própria corporeidade. Assim, o corpo próprio realiza seu contato com o mundo por meio da 

experiência fenomenológica da percepção. Desse modo, Merleau-Ponty entende que a 

experiência perceptiva realizada pelo corpo próprio reporta a uma realidade que não é apenas 

fenomenal na medida em que ela aparece, mas como o sujeito que percebe é efetivamente 

afetado pelo percebido.  

A experiência de ver descreve o processo que faz da percepção uma experiência de 

relação com o percebido. Pois, por meio do olhar interrogamos as coisas à medida que se 

desposam para nossa visão. Nesse sentido, Merleau-Ponty aponta que a coisa será sempre como 

aparece aos olhos e que nós as alcançamos pelo envolvimento fenomenológico do ver. Basta 

lembrar que ao ver o objeto não temos a totalidade da coisa determinada, mas perspectivas que 

se apresentam ao olhar.  

 Assim, a experiência concreta de ver a casa vai além de uma descrição geométrica ou 

uma representação do entendimento. A fenomenologia do ver concretamente a casa expressa 

um certo modo de ter acesso à coisa. Na experiência perceptiva da visão o visível remonta ao 

fenômeno do pôr-se a ver como manifestação de certos aspectos da visibilidade que se 

apresentam sob perspectivas. Para Merleau-Ponty, a visão oferece ao sujeito perceptivo uma 

estrutura visual ampla enquanto que na experiência do tocar é próxima. Embora a visão e o tato 

pertençam ao mesmo corpo que vê e toca, porém a exploração e as informações que recolhe 

não pertencem ao mesmo sentido, pois embora a visão realize com o vidente uma relação de 

co-pertença essa experiência não estabelece um contato duplo como é verificável no tocar, pois 

nunca existe a experiência de um objeto que nos vê como acontece com o contato do tocante-

tocado. 
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A experiência perceptiva do tocar: Para esclarecer como se dá a experiência perceptiva 

do tocar Merleau-Ponty descreve a cena das mãos que se tocam. Segundo ele, o ato das mãos 

se tocarem é um simulacro do que acontece com o corpo próprio como corpo tátil. A mão direita 

ao tocar a esquerda não é apenas um objeto que a mão direita explora constituído de ossos, 

músculos e de carne situado no espaço, mas ao tocar é também tocada pela esquerda que oferece 

os mesmos elementos que estão também na direita. A escolha de Merleau-Ponty pelo tato se 

deve por ser o sentido mais necessário e suficiente que os seres vivos possuem. 

A experiência de tocar e ser tocado cujo ponto de partida é o tocar das mãos é 

denominada por Merleau-Ponty de experiência reversível, ou seja, significa dizer que quando 

sinto algo sinto também a mim mesmo. Esse modo duplo da experiência perceptiva do tocar 

revela a ambiguidade da experiência inicial do corpo consigo mesmo; é uma experiência que 

se propaga e que se repete na relação com as coisas e na relação com os outros. Desse modo, 

corpo e mundo são reversíveis por estarem abertos um ao outro como as mãos que se tocam 

mutuamente. Na experiência perceptiva da mão direita tocar a esquerda e por ela ser tocada 

jamais se fundirá em uma mão única, mas haverá sempre duas mãos; assim o corpo em sua 

relação com mundo será sempre uma relação “entre dois”. Essa relação de entrelaçamento cuja 

análise originária parte da fenomenologia pretende esclarecer que não há limite entre a 

experiência corporal e os componentes do mundo. 

Desse modo, na experiência perceptiva da mão direita tocar a esquerda e por ela ser 

tocada jamais se fundirá em uma mão única, mas haverá sempre duas mãos; assim o corpo em 

sua relação com mundo será sempre uma relação “entre dois”. Na Fenomenologia da 

Percepção, Merleau-Ponty fala de uma “fé originária”, como nossa pátria, o ser antepredicativo 

antes do ser percebido (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 431) para explicar como o corpo e o 

mundo se oferecem a comunicação entre si. Dessa forma, a partir da perspectiva 

fenomenológica, Merleau-Ponty ultrapassa os dualismos clássicos entre corpo e mundo e 

aponta para uma fé originária, solo da relação entre corpo e mundo.  

O segundo capítulo intitulado: A interrogação filosófica na perspectiva da reflexão, 

dialética e intuição como base para a noção da Carne, seguimos o caminho dissertativo da obra 

de Merleau-Ponty O visível e o invisível para apresentar as bases que Merleau-Ponty apresentou 

para compreender a noção de Carne no seu percurso de elaboração de uma nova ontologia. Este 

capítulo também está dividido em quatro seções.  

Na seção, Fé perceptiva: O leitor verá que antes de discutirmos sobre a fé perceptiva, 

nos pareceu oportuno, apresentar a mudança de pensamento que Merleau-Ponty teve ao 

repensar sobre o cogito tácito na Fenomenologia da Percepção e afirmar a impossibilidade de 
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tal operação. Pois, na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty fala de uma racionalização 

da fé primordial que se tornara uma operação de uma consciência constituinte. Seria a fé 

primordial da Fenomenologia da Percepção a fé perceptiva, originária descrita em O visível e 

o invisível? Para tanto, retornemos a Fenomenologia da Percepção, a fim de vermos como 

Merleau-Ponty desenvolve o conceito de cogito tácito para irmos ao O visível e o invisível, para 

compreender porque o abandono do cogito tácito em favor da fé perceptiva.  

Merleau-Ponty na Estrutura do Comportamento faz referência a uma noção primitiva 

que antecederia o cogito cartesiano; essa noção primitiva recebe o nome de Cogito tácito na 

Fenomenologia da Percepção. Para Merleau-Ponty, O cogito tácito é este contato efetivo com 

a ordem da vida que escapa primeiramente a linguagem falada ou ao cogito falado de Descartes 

com suas enunciações.  

Merleau-Ponty coloca o cogito cartesiano posterior ao cogito tácito, pois antes de 

considerar qualquer reflexão objetiva por meio de um enunciado como no cogito cartesiano 

temos o movimento do corpo próprio em relação com as coisas. Entretanto, Merleau-Ponty em 

O visível e o invisível assume um empreendimento radical que o afasta das suas primeiras obras 

fenomenológicas onde ainda se confundiam a experiência com a noção de comportamento e de 

consciência. Em O visível e o invisível, Merleau-Ponty caminha para uma nova ontologia e 

propõe repensar o Ser a partir do movimento da relação do corpo com o mundo. 

Merleau-Ponty compreende sobre a impossibilidade de se pensar em um cogito tácito 

anterior ao cogito de Descartes. Pois, enquanto o cogito de Descartes é uma operação sobre as 

significações no enunciado e o cogito tácito um contato pré-reflexivo comigo mesmo, há em 

ambos uma ideia de pensar recorrendo a uma consciência constituinte. Merleau-Ponty propõe 

uma fé perceptiva, uma experiência silenciosa, desprovida de qualquer tentativa de 

significação. Esta fé perceptiva é primária e supera o cogito tácito. A fé perceptiva é a 

experiência espontânea da realidade, isto é, a crença na existência do mundo, dos homens, das 

coisas no espaço e no tempo que se oferece naturalmente em uma “experiência-matriz”. A fé 

perceptiva segue o caminho inverso da ciência que exclui a percepção e elabora conceitos 

oriundos da reflexão sem considerar o mundo vivido em seu sentido bruto, ou seja, sem 

nenhuma explicação objetivada. Diferentemente do homem ingênuo que em sua fé perceptiva 

crer no mundo e nas coisas, a interrogação ontológica despertada pela fé perceptiva cria novas 

possibilidades de ver aquilo que é familiar a todos nós. 

 Fé perceptiva e reflexão: A fé perceptiva aquém de qualquer juízo que constate ser 

verdadeiro consiste em uma experiência espontânea, imediata e silenciosa de crença na 

presença perceptiva do mundo. E, nesse sentido, o poder oculto que nossos olhos tem de 
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perceber é a coisa mesma sem apelar para uma prova como faz a ciência. Daí, que a fé 

perceptiva é “mais velha que qualquer opinião”, pois ela está na origem da experiência “como 

ganga da mina carne”. Por isso, a reflexão e a fé perceptiva não se anulam, mas a fé perceptiva 

reenvia à reflexão para a origem do ato de perceber. Este é o papel da Filosofia: instalar-se na 

abertura inicial do mundo e não ficar no discurso reflexionante que procura transformar o real 

em um correlativo de pensamento, guardando da fé perceptiva aquela crença de perceber as 

coisas em si mesma sem admitir que antes da conversão reflexionante há a existência bruta e 

prévia do mundo.  

 Filosofar é partir da fé perceptiva e se perguntar pelo que é. Assim, antes de um mundo 

elaborado por significações há um habitar esse mundo, antes de se perguntar que é o homem 

não posso desconsiderar que também sou homem.  

 O regresso à fé perceptiva é retorno ao lugar onde começa a filosofia, pois é lá onde o 

obscuro provoca o filósofo a empreender o exercício de investigação em busca da verdade. 

Verdade que se revela na relação entre os movimentos de meu corpo e as coisas. É no 

entrosamento do meu corpo com o mundo visível o campo onde se localizam os meus poderes 

perceptivos. Desse modo, o mundo bruto e selvagem, abandonado e discriminado pela filosofia 

reflexionante, é o nascedouro da Filosofia, pois sendo o mundo não somente um conceito de 

pensamento ou um pensamento Geral ou absoluto que finja explicar o que sou, o que são os 

outros. 

 Dialética e Fé perceptiva: Pode-se perguntar se a filosofia com suas indagações se afasta 

da fé perceptiva? Pois, sendo a fé perceptiva uma experiência obscura é suprimida ou superada 

pelo filosofar ou o filósofo não tem como escapar da fé perceptiva?  

A fé perceptiva se torna a atitude que nos abre pensar na relação, pois por meio da fé 

perceptiva aderimos ao mundo e nos percebemos nele atolado. Desse modo, a questão para 

Merleau-Ponty não é se primeiro é o Ser ou o Nada, mas a imbricação de um no outro, numa 

reciprocidade em que um afirma o outro. 

Desse modo, Merleau-Ponty toma como dimensão originária não o Ser ou Nada 

isoladamente, mas a mediação entre eles, aquilo que na citação o filósofo denomina de “há” o 

mundo. Assim, longe da dualidade clássica, da pura presença ou pura ausência, do oposto e do 

idêntico, Merleau-Ponty fala de um meio comum, de uma relação em que os termos Ser e Nada 

não fossem vistos numa situação que os colocasse numa existência pura. Por isso, Merleau-

Ponty convida-nos a reencontrar a “carne do ser”, ou seja, propõe uma ontologia da carne capaz 

de elaborar uma dialética em que não haja uma superação entre os termos Ser e Nada, mas que 

permaneçam em constante relação.   



16 
 

 

Na dialética proposta por Merleau-Ponty não há síntese, é um pensar dialético, mas um 

dialético sensível em que a dialética se dispõe a colocar os termos em constante relação onde 

um não supera o outro. Assim, a filosofia que pensa desse modo dialético não despreza a fé 

perceptiva, pois o filosofar dialético, proposto por Merleau-Ponty, não supera a fé perceptiva. 

A dialética proposta por Merleau-Ponty é de abertura radical as possibilidades e essa dialética 

é denominada por Merleau-Ponty de hiperdialética, como explica Merleau-Ponty: “O que 

chamamos de hiperdialética é um pensamento que, ao contrário, é capaz de verdade, pois encara 

sem restrição a pluralidade das relações e o que chamamos ambiguidade” (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 95-96).  Para Merleau-Ponty, a filosofia pode ser considerada conhecimento, 

mas não um conhecimento separado do mundo, ou melhor, do corpo no mundo. Nem tomada 

de consciência, nem distância radical em relação ao mundo, como se pudesse conhecer em 

plenitude, pois algo sempre escapa e permanece invisível e cabe ao filósofo fazer a pergunta 

radical e não se contentar com as significações propostas, inclusive a proposta por ele mesmo. 

Interrogação e intuição: Merleau-Ponty pretende romper com uma cisão, uma separação 

radical entre sujeito e objeto. Ora, a filosofia moderna procurou resolver o problema da cisão 

sujeito e objeto pela intuição numa espécie de coincidência entre o objeto e o sujeito que 

percebe. Porém, essa concepção e a busca pela essência, segundo Merleau-Ponty, leva a um 

distanciamento do mundo sensível, concreto, factual e caminha-se em busca de uma ideia e a 

filosofia ao invés de se perguntar pela origem definiria o que é pela fusão com as coisas e isso 

seria a intuição. Ora, se a condição primeira do filosofar é ser no mundo, então pela fé 

perceptiva a filosofia procura conhecer na originalidade o que é, diferente do espectador puro 

ou do olhar de sobrevoo que procura pela essência e se distancia do mundo em sua facticidade. 

 Procurar pela essência pura é ter que sair do mundo, porém não há elaboração de 

pensamento sem solo, ou melhor, sem a fé perceptiva. Desprender-se da fé perceptiva é fazer 

um pensamento de sobrevoo desprovido de mundo, de situação. Perguntar-se pelo que é, é 

perguntar-se dentro de uma situação já dada: ser no mundo e essa condição não se supera.  

 Assim, perguntar-se pelo o que é não se pode fazer pela intuição, como fala Bergson, 

pois segundo Merleau-Ponty o fato de ser no mundo não nos identifica com o mundo, nem o 

fato de se perguntar por alguma coisa no mundo não nos afasta dele. Desse modo, para Merleau-

Ponty a interrogação filosófica não pode assumir uma posição essencialista em dizer o que é a 

coisa afastando-se dela para aparecer em sua positividade nem uma posição de identificação. 

Na posição essencialista não estou em parte alguma e na posição de identificação estou em toda 

a parte. Para Merleau-Ponty, nenhuma das duas posições são possíveis, pois a base é a 
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experiência que a partir de um lugar em um momento numa situação que é possível se perguntar 

pelo que é.  

O terceiro capítulo desta dissertação denominado: A Reversibilidade da carne, pretende 

expor a passagem da fenomenologia para a ontologia, do modo de pensar ambíguo para um 

pensar primitivo, originário que preenche as lacunas ambíguas da fenomenologia. Esse pensar 

que parte da fé perceptiva encontra na reversibilidade o princípio de abertura de nós e do mundo, 

ou seja, a Carne. Este capítulo se divide em duas seções. 

Reversibilidade: A ligação que põe a todos numa experiência inaugural, originária é 

possível pela possibilidade de princípio de parentesco que temos com as coisas. Há um laço 

irrecusável com o mundo da experiência, um entrelaçamento da minha vida com outras vidas, 

do meu corpo com as coisas visíveis; há então a Carne que é compreendida a partir do conceito 

de reversibilidade. A reversibilidade é em Merleau-Ponty, um movimento perpétuo e nunca 

realizável, pois sendo um movimento do Sensível não estabelece nem uma mistura ou 

coexistência, mas que está sempre em relação. Assim define Merleau-Ponty a reversibilidade: 

 Merleau-Ponty com a reversibilidade não pretende um retorno ao imediato, à 

coincidência, à fusão efetiva com o existente, mas a promiscuidade que há na relação do 

espectador que afeta, mas que também é afetado. No modelo das mãos que se tocam, não há 

apenas uma mão que se dirige a tocar a outra, mas ambas se tocam reciprocamente. Num 

movimento circular entre proximidade e distância. Afirma Merleau-Ponty, que a circularidade 

que há no meu corpo também se estende ao mundo:  

Porém, no Visível e o invisível, Merleau-Ponty passa da experiência reversível, da 

ambiguidade do corpo próprio, para a reversibilidade da Carne. Qual é a diferença? 

Para Merleau-Ponty, embora o corpo continue a ser um sensível exemplar, porém na 

nova ontologia a abertura ao mundo não é exclusividade do corpo. A abertura é um traço 

característico do Ser. Desse modo, o corpo e o mundo encontram-se envolvidos, entrelaçados 

no movimento da reversibilidade a partir do qual se compreende a noção de Carne. Desse modo, 

enquanto na Fenomenologia da Percepção o sentir é ainda analisado na sua relação com o 

sujeito; no Visível e o invisível o Sensível é princípio de textura ontológica da realidade. 

Merleau-Ponty ao propor a reversibilidade ontológica quer remeter há algo mais arcaico 

e anterior a relação do “entre dois”. Pois, a reversibilidade é o cruzamento, o enlaço em 

movimentos infindáveis, numa troca incessante entre dois que se relacionam; e, nesta relação 

não há fusão ou coincidência, mas mistura, promiscuidade, recobrimento e imbricação. 

Desse modo, o exemplo utilizado por Merleau-Ponty das mãos que se tocam 

mutuamente, me leva a perceber que minhas duas mãos são "co-presentes" ou "coexistem" 
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porque são as mãos de um único corpo e o outro aparece por extensão dessa co-presença; essa 

experiência das mãos que tocam também se aplica ao contexto do movimento da visibilidade. 

Merleau-Ponty rejeita a imagem do corpo como duas faces de uma folha de papel, de 

um lado, coisa entre as coisas; e do outro, aquilo que vê e toca. Essa imagem é própria do corpo 

ambíguo, presente na Fenomenologia da Percepção, que compreende o corpo como 

pertencente à ordem do objeto e à ordem do sujeito. A compreensão do corpo como duas faces 

de uma folha de papel, retira do corpo sua constituição originária, “seu segredo natal” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 132). Afinal, o corpo e as coisas tem constitutivamente o 

mesmo Ser, ou seja, a Carne; e que estão numa relação de reciprocidade e deiscência. 

A Carne: No início de O visível e o invisível, Merleau-Ponty propõe uma espécie de 

roteiro de trabalho que permita ao filósofo se deixar conduzir à expressão das próprias coisas 

no fundo do seu silêncio. Esse trajeto permitirá ao filósofo sair de um talvez (peut-être) para o 

lugar do ser (être) (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 16). Essa experiência perceptiva que 

encontra no corpo, como sensível exemplar, uma correlação, um entrelaçamento, uma 

reversibilidade originária Merleau-Ponty denominou Carne. A Carne é reversibilidade que sem 

auxílio de qualquer operação externa, é unidade originária que está na constituição originária 

do corpo com o mundo e vice-versa. Essa unidade originária da carne diverge do pensamento 

clássico do Ser, pois em Merleau-Ponty a dimensão ontológica da carne se faz graças à 

passagem estrutural entre o visível e o invisível, cujo movimento, dinâmica encontra seu sentido 

na abertura entre as coisas e meu corpo e de meu corpo e as coisas. 

Em outras palavras, a carne nem é res cogitans e nem res extensa em nada tem da 

filosofia cartesiana; nem tampouco é fusão, nem átomo ou representação. A carne é uma noção 

última que não tem nome em nenhuma filosofia e para designar seria preciso, segundo Merleau-

Ponty, recorrer ao velho termo “elemento” utilizado pelos primeiros filósofos (MERLEAU-

PONTY, 2003. p. 136).  

Ao designar a carne como “elemento”, Merleau-Ponty procura aquilo que aparece como 

“coisa geral”, como a água que está em tudo, até mesmo no seco. Assim, a carne se manifesta 

no visível e também no invisível, como dimensão do visível; já que aquele que vê também é 

visto, mesmo que parcialmente.  

Desse modo, Merleau-Ponty coloca a gênese do fenômeno perceptivo no horizonte da 

presença cuja textura é a carne. Assim, como ser de mundo a mão já é carnal como o mundo 

que coexiste com a mão, pois ambos tem a mesma textura cuja carne é a matriz polimorfa, como 

afirma Merleau-Ponty: “Que é que existe a este nível? Existe o universo vertical ou carnal e sua 

matriz polimorfa” (2003, p. 204). 
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Na coisa percebida sua diferenciação nunca é submetida a um princípio de identidade 

que atribui uma existência substancial, mas se refere ao seu aparecer, que se exprime na 

espessura do mundo enquanto coextensiva a ele. O exemplo das mãos que se tocam 

reciprocamente é um traço dessa expressão da carne, pois elas já são presenças sensíveis em 

um corpo já está presente no mundo, ao se tocarem não há uma identificação de superposição 

de uma sobre a outra, há o ato de perceber de duas unidades isoladas que compartilham da 

mesma carnalidade sensível.  

Portanto, como afirma Merleau-Ponty, a carne como ‘elemento” que se define a partir 

do movimento da reversibilidade existe em outros campos, como citaremos na dissertação. Pois, 

a carne é este “elemento” originário aberto na fé perceptiva; é Ser bruto cujo solo é o mundo 

vivido, o mundo percebido que a ciência não explica porque quer decifrá-lo, objetivá-lo, porém 

sendo a carne reversibilidade nunca se concretiza de fato. 
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Capitulo I: O corpo próprio e a fenomenologia do tocar 

 

1.1 O Corpo como res extensa 

 O século XVI funda a moderna visão científica do mundo, cujos pensamentos e ciências 

desta época, se opõe ao modo de pensar durante toda a Idade Média. A compreensão de homem 

não é dada mais segundo uma tradição religiosa ou por uma autoridade que impõe uma maneira 

de ver o homem; o homem é visto como animal racional capaz de adquirir uma um 

conhecimento certo e indubitável. Esta moderna revolução científica teve no filósofo francês 

René Descartes sua formulação mais visível. 

Descartes propôs, em sua filosofia, um método capaz de buscar a verdade cujo critério 

é duvidar de tudo que se tem como verdade: como o sensível, as crenças, o mundo físico, e este 

inclui também o corpo. Assim, também, o corpo torna-se no método cartesiano um objeto de 

investigação a fim de se chegar a ideias claras e distintas sobre ele. Pois, sendo a coisa pensante 

mais fácil de conhecer porque dá a certeza da minha existência difere do corpo, a cujo respeito 

de nada me certifica como existente. Na investigação, operada por Descartes, a conclusão que 

se chegou é que a existência é a única crença da qual não se pode duvidar pelo fato de ser ela 

pensante.  

Daí, sua afirmação no Discurso do Método: “E, notando que esta verdade: eu penso, 

logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não 

seriam capazes de a abalar, julguei, [...], como primeiro princípio da Filosofia” (DESCARTES, 

1996, p. 92), pois o ato de duvidar já é uma verdade de que sou um ser pensante e logo existo. 

Descartes ao escrever para Elizabeth em 21 de maio de 1623 diz que a extensão da matéria 

(corpo) é de natureza diversa da extensão do pensamento (alma), pois a primeira natureza 

(alma) é determinada a certo sentido pela segunda natureza (corpo) e que esta é nociva. Afirma 

Descartes:  

Pois, havendo duas coisas na alma humana, das quais depende todo 

conhecimento que podemos ter de sua natureza, uma das quais é que ela pensa 

e a outra, que, estando unida ao corpo, pode agir e padecer com ele, quase 

nada disse da última e empenhei-me apenas em aclarar bem a primeira, porque 

o meu principal intuito era provar a distinção que há entre a alma e o corpo; 

para o que, somente esta podia servir e a outra seria nociva1. 

 

Desse modo, Descartes estabelece que a coisa pensante, res cogitans, se opõe a coisa 

material, res extensa. Para Descartes, as coisas extensas são tudo aquilo que tem dimensões 

                                                           
1 DESCARTES, Rene. Cartas a Elizabeth. Disponível em: 

<http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=501&idC=71728#>. Acesso em 19/09/2014 às 10:10hs. 

http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=501&idC=71728
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espaciais e por isso podem ser quantificadas quanto ao seu tamanho, figura e movimento. Por 

este conceito o filósofo estabelece o corpo como sendo extenso. Assim, para ele, o corpo é 

sempre divisível enquanto que a mente é indivisível. A coisa pensante é a interioridade, a qual 

ele designou de sujeito, e a exterioridade do sujeito é seu corpo, que como coisa extensa é um 

objeto. Assim, o corpo se torna um objeto como qualquer outro no mundo que obedece aos 

pensamentos, aos movimentos e as leis físicas como todos os outros. É importante frisar que a 

mente, res cogitans, é distinta de qualquer existência corpórea. Pois, sendo uma coisa pensante, 

não dependente de qualquer coisa material para existir e que, por essa razão, sua natureza é 

totalmente distinta de seu corpo, podendo inclusive existir sem ele.  

 Descartes ao descrever o corpo como máquina, procura entender como funciona o corpo 

com base em princípios mecânicos e fisiológicos que regulam os movimentos e as suas relações. 

Como afirma o próprio filósofo ao compreender o corpo como máquina composta de ossos e 

carne, como aparece em um cadáver. O corpo humano e como todos os outros organismos serão 

analisados pelos princípios científicos do mecanicismo. Por exemplo, no ato de tocar das duas 

mãos esses princípios mecanicistas analisarão os processos químicos, físicos, fisiológicos, 

anatômico que envolveu o ato. Em outras palavras o corpo na visão mecanicista é um objeto 

transparente que pode ser observado, pois ele é uma soma de processos mecânicos e biológicos. 

Como afirma Descartes no Discurso do Método em sua concepção sobre o corpo: 

O que não parecerá de modo algum estranho a quem, sabendo quão diversos 

autômatos ou máquinas móveis, a indústria dos homens, pode produzir, sem 

empregar nisso senão pouquíssimas peças, em comparação à grande multidão 

ossos, músculos, nervos, artérias, veias e todas as outras partes existentes no 

corpo de cada animal, considerará esse corpo como uma máquina que, tendo 

sido feita pelas mãos de Deus, é incomparavelmente melhor ordenada e 

contem movimentos mais admiráveis do que qualquer das que possam ser 

inventadas pelos homens (DESCARTES, 1996, p. 110). 

  

 O sentido de corpo máquina em Descartes é sinônimo de corpo objeto que pode ser 

observado e analisado. O corpo é visto como coisa reduzida a uma entidade material que possui 

elementos mecânicos e biológicos que favorece explicar do que é feito e como funciona. Trata-

se, então, de abrir o corpo, observá-lo e descrevê-lo em sua empiria por meio da dissecação, 

como método de construção da verdade clara e distinta, como propõe Descartes.  

Essa influência cartesiana pode ser observado, no quadro pintado por Rembrandt no ano 

de 1632, A aula de anatomia do Dr. Tulp; nele é possível observarmos o fascínio que o 

conhecimento da anatomia provocou na modernidade. O quadro de Rembrandt, pode ser 

considerado como metáfora, para perceber a ideia cartesiana da geometrização do corpo, da 

dissecação, do estudo em busca da compreensão do corpo com a pretensão científica de 
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explicar, descrever as coisas do mundo, de maneira objetiva, ou seja, de uma perspectiva de 

observador, que se coloca fora do mundo numa atitude analítica da realidade. Desse modo, 

dissecar o corpo para explicá-lo, demonstrar o domínio do corpo extenso pelo pensamento 

científico são tentativas de afirmar com argumentos claros e distintos o que seja o corpo. Nesse 

sentido, a anatomia e a fisiologia moderna estão presentes na medicina cartesiana como forma 

de expressão do funcionamento objetivo do corpo. Trata-se da intenção de constituição de um 

conhecimento objetivo, pela ciência para a compreensão do corpo humano e dos processos 

corporais a partir dos princípios da mecânica.  

Descartes se dedica, na seção V do Discurso do Método, a explicar o movimento do 

coração e de outros órgãos a ele ligados com a finalidade de demonstrar por meio de sua 

medicina a fisiologia do corpo humano. Desse modo, pelo ato de fragmentar em partes por 

partes o corpo humano, Descartes quer apontar que o corpo, como constituinte do mundo, 

possui matéria e movimento, princípios da mecânica cartesiana. Logo, mesmo sendo mais 

complexo que os outros sistemas materiais o corpo humano deve ser funcionalmente explicado. 

Essa explicação se dá pela fisiologia do corpo humano que possui sangue que circula do coração 

ao cérebro, deste aos músculos proporcionando uma organização fisiológica ao corpo. 

Essa preocupação em descrever o corpo como res extensa, isto é, como coisa extensa é 

característico da filosofia cartesiana, pois define a matéria corpórea como possuidora de 

comprimento, largura e profundidade. Estas propriedades são modos de extensão da “substância 

corpórea”, isto é, são as várias formas que um objeto pode assumir. Para compreender essa ideia 

de corpo extenso, vejamos a citação que Descartes faz da cera, que segundo ele pode ser 

aplicado a todos os corpos.  

Mas, quando distingo a cera de suas formas exteriores é, como se a tivesse 

despido de suas vestimentas, considero-a inteiramente nua, é certo que, 

embora se possa ainda encontrar algum erro em meu juízo, não a posso 

conceber dessa forma sem um espírito humano. Mas, enfim, que direi desse 

espírito, isto é, de mim mesmo? Pois até aqui não admiti em mim nada além 

de um espírito. Que declararei, digo, de mim, que pareço conceber com tanta 

nitidez e distinção este pedaço de cera? Pois se julgo que a cera é ou existe 

pelo fato de eu ver, sem dúvida segue-se bem mais evidentemente que eu 

próprio sou, ou que existo pelo fato de eu a ver. […] Do mesmo modo, se 

julgo que a cera existe, pelo fato de que a toco, seguir-se-á ainda a mesma 

coisa, ou seja, que eu sou; e se o julgo porque minha imaginação disso me 

persuade, ou por qualquer outra causa que seja, concluirei sempre a mesma 

coisa. E o que notei aqui a respeito da cera pode aplicar-se a todas as outras 

coisas que me são exteriores e que se encontram fora de mim (DESCARTES, 

1996, p. 274 - 275). 
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  A ideia de extensão expressa nesta citação que pode ser aplicada na compreensão do 

corpo demonstra que só reconheço o pedaço de cera pelo fato de que, através do pensamento, 

posso compreender a essência da coisa. Mas que essência é esta que trata Descartes? A essência 

da extensão em Descartes são aquelas características encontradas no corpo cujas propriedades 

da matéria podem assumir maneiras diversas. A cera pode assumir formas diferentes do mesmo 

modo que o corpo pode ter formas diversas. Logo, as coisas extensas são tudo aquilo que tem 

dimensões espaciais e por isso podem ser quantificadas quanto ao seu tamanho, forma e 

movimento. Por este conceito, Descartes estabelece o corpo como sendo extenso. Assim, na 

Sexta Meditação, Descartes apresenta que o corpo é sempre divisível enquanto que a mente é 

indivisível: 

Para começar, pois este exame, noto aqui, primeiramente, que há grande 

diferença entre espírito e corpo, pelo fato de ser o corpo, por sua própria 

natureza, sempre divisível e o espírito inteiramente indivisível. Pois, com 

efeito, quando considero meu espírito, isto é, eu mesmo, na medida em que 

sou apenas uma coisa que pensa, não posso aí distinguir partes algumas, mas 

me concebo como uma coisa única e inteira. [...] Mas ocorre exatamente o 

contrário com as coisas corpóreas ou extensas: pois não há sequer que eu não 

faça facilmente em pedaços por meu pensamento, que meu espírito não divida 

mui facilmente muitas partes e, por conseguinte, que eu não reconheça ser 

divisível (DESCARTES, 1996, p. 333-334). 

 

 Para Descartes as coisas e o corpo são apenas substâncias dotadas de extensão, de certas 

formas, de certas posições e de certos movimentos. Entretanto, a substância extensa como já 

dito acima se diferencia da substância pensante. Há uma separação entre o corpo e a mente que 

determina a consideração das coisas simples antes das coisas compostas.  Embora, Descartes 

expresse sua visão de homem como um composto de corpo e alma, porém a alma difere do 

corpo por ser simples, portanto, imperecível, isto é, imortal, enquanto que o corpo, por ser 

constituído por partes, que são seus membros, pode se modificar e perecer. A alma é mais fácil 

de conhecer que o corpo, pois este pode enganar devido aos sentidos e outros atributos da 

extensão do corpo. Afirma Descartes na Sexta Meditação: 

   

E, embora talvez (ou antes, certamente, como direi logo mais) eu tenha um 

corpo ao qual estou muito estritamente conjugado, todavia, já que, de um lado, 

tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas 

uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, tenho uma ideia distinta do 

corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo 

que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e 

verdadeiramente distinta  de meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele 

(DESCARTES, 1996, p. 326).  
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Essa noção do corpo, elaborada por Descartes, de tomá-lo como objeto, como aparato 

mecânico, um pedaço de matéria; torna, por exemplo, a percepção relações entre estímulos e 

respostas pontuais, reduzida a um sistema de engrenagens e de mecanismos pré-engatilhados. 

O corpo é visto tão somente como invólucro para a alma, mera vestimenta material para um 

Cogito no circuito da existência, como separado e de substância distinta da pensante. Esses 

paradigmas são reexaminados por Merleau-Ponty ao analisar o estatuto da existência 

apreendida a partir do corpo, cuja postura vai na contramão da tradição que opôs sujeito e 

objeto. Merleau-Ponty elabora uma filosofia que pensa a reunião do sujeito e objeto, e o corpo 

aparece nesta empreitada como mediador desta relação. 

Quando dizemos, com outros filósofos, que os estímulos da percepção não são as causas 

do mundo percebido, mas que são eles que as revelam ou desencadeiam, não queremos dizer 

que se possa perceber sem corpo, mas, ao contrário, que é preciso reexaminar a definição de 

corpo como puro objeto para compreendermos melhor nosso vínculo com a natureza. A crítica 

que Merleau-Ponty faz a Descartes não tem a finalidade de desprezar a ciência, mas antes de 

dar-lhe o direito de compreender os limites do mundo objetivo. Trata-se de reencontrar no 

mundo da experiência a relação que constitui o meio de acesso à facticidade que se dá no corpo.  

Examinando o problema do corpo próprio e sua relação com o mundo, Isabel Matos Dias, em 

seu livro Elogio do sensível: corpo e reflexão em Merleau-Ponty, afirma: 

Através do corpo, o interior e o exterior são inseparáveis, o mundo está em 

mim, no meu corpo, e o meu corpo está no mundo e entre ambos há uma 

relação de um saber implícito. Tal é o saber latente do corpo, “saber habitual 

do mundo”. Merleau-Ponty chega à noção de um corpo cognoscente, de um 

corpo sujeito, que afinal é encarnado da reflexão radical, visto agora pelo 

ângulo da corporeidade (DIAS, 1989, p. 94).  

  

 

 Assim, Merleau-Ponty apresenta um novo modo de compreensão para o corpo, como 

sendo aquele que experimenta sua própria existência e tem consciência de que está no mundo, 

consciência não como ideia, mas como vivência para o próprio sujeito. Na nova compreensão 

o corpo é tomado em sua totalidade. Desse modo, nossa cabeça, nossas mãos, nossos pés, nossos 

órgãos, uma dor que se sente em um local pontual do corpo, se encontram no seio de uma 

totalidade corporal. Segundo Caminha, a noção do corpo em Merleau-Ponty “define o contorno 

único de nosso corpo como envolvimento de todas as partes que constituem uma só 

corporeidade” (CAMINHA, 2010, p. 286). Apresentaremos a seguir a noção de corpo próprio 

denominado por Merleau-Ponty. 
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1.2 A noção de corpo próprio em Merleau-Ponty  

  

 Merleau-Ponty elabora uma filosofia do corpo proveniente na Fenomenologia da 

Percepção, cuja noção de um fenômeno e a noção de experiência coincidem. Nesse sentido, a 

noção de corpo é caracterizada pela abordagem dada ao sujeito como ser que está no mundo. 

Logo, Merleau-Ponty conceitua o corpo como fenomênico, vivido ou simplesmente corpo 

próprio.  O corpo é uma dimensão da nossa existência, vivido como uma unidade aberta, 

inacabada. Desse modo, há uma diferença entre Descartes e Merleau-Ponty, pois enquanto 

Descartes colocava o corpo como substância Merleau-Ponty coloca como fenômeno; assim o 

corpo deixa de ser uma coisa extensa para ser um fenômeno vivido, fenômeno perceptivo. No 

corpo próprio, há a experiência sensível do “ser-no-mundo”, na ordem do que é vivido e não 

apenas do que é pensado, pois a experiência do corpo pode ser considerada pré-objetiva. 

 A noção de corpo próprio diverge da visão clássica que entende o corpo como 

constituído de uma massa concreta composta de várias partes ou órgãos que podem ser 

analisados, desmembrados e compreendido como um dos objetos do mundo. Ao separar as 

partes do corpo identificando-as, Merleau-Ponty afirma: “só admite entre suas partes ou entre 

si mesmo e os outros objetos relações exteriores e mecânicas, seja no sentido de um movimento 

recebido e transmitido, seja no sentido amplo de uma relação de função e variável” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 111). Entretanto, o corpo não é apenas estas relações passíveis 

de experimentação, mensuração e controle. Merleau-Ponty apresenta um novo modo de 

compreender o corpo, como sendo aquele que experimenta sua própria existência. Assim, o 

corpo próprio não é apenas um objeto que pode ser observado, mas ele é meu próprio corpo no 

qual experimento a mim mesmo, o outro e o mundo como afirma Merleau-Ponty:  

 A forma que se desenha no sistema nervoso, esse desdobramento de uma 

estrutura, não posso representá-los como uma série de processos em terceira 

pessoa, transmissão de movimento ou determinação de uma variável por outra. 

Não posso dela ter um conhecimento distante. Se adivinho aquilo que ela pode 

ser, é abandonando ali o corpo objeto, partes extra partes, e, reportando-me ao 

corpo do qual tenho a experiência atual, por exemplo à maneira pelo qual 

minha mão enreda o objeto que ela toca antecipando-se aos estímulos e 

desenhando ela mesma a forma que vou percebendo. Só posso compreender a 

função do corpo vivo realizando eu mesmo e na medida em que sou um corpo 

que se levanta em direção ao mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 114). 

 

 Merleau-Ponty procura esclarecer que a experiência do corpo próprio não pode ser 

reduzida a uma representação de “processos em terceira pessoa”, mas que estes são sentidos no 

corpo que vivemos. Ou, ainda, não há apenas um tocar mecânico do qual podemos tirar os 

estímulos, mas nós nos antecipamos a eles na percepção. Assim, a experiência do corpo próprio 



26 
 

 

não pode ser considerada apenas como uma atitude objetivista, porém como totalidade vivida 

por nós mesmos em nosso corpo próprio. Dessa forma, Merleau-Ponty se distancia da dimensão 

objetivante, própria do em si e também da dimensão da consciência do para si. Os termos: em 

si e para si, próprios da filosofia hegeliana, são retomados por Merleau-Ponty, na 

Fenomenologia da Percepção2, ao apontar para a uma atitude “autocrítica” no sentido de que 

ela não pode ser nem o “ser para si” nem o “ser em si”. Se para Hegel, a experiência é o pano 

de fundo pelo qual, dialeticamente, o espírito ou a consciência erige sua verdade e seu sistema3. 

Para Merleau-Ponty o corpo é em seu estatuto ambíguo, isto é, sujeito e objeto, consciência e 

mundo que são vividos numa relação com o mundo que não passa nem pela pura consciência, 

como pensada por Descartes, mas por uma consciência encarnada em um corpo; nem pura 

representação fenomênica de um Eu, como pensado por Husserl4, porém consciência vivida no 

meio do mundo.  

 O organismo se comporta, diante daquilo que lhe surge, ajustando-se e criando 

significações vividas face a um estímulo. Ele não sofre passivamente a interferência de 

estímulos, ele responde porque o estímulo possui algum valor para ele. Por esta razão, não é 

possível fornecer um limite preciso entre o dado perceptivo e sua reação comportamental, de 

modo que um mesmo dado perceptivo pode ocasionar diferentes reações, inclusive, num mesmo 

organismo. 

A estrutura do corpo próprio não está dividida em várias formas, mas o corpo próprio 

manifesta-se, pela intelectualidade, espacialidade, motricidade, temporalidade, sexualidade, 

linguagem. Assim, as partes de nosso corpo não são anexos, mas dimensões disponíveis para 

comportamentos efetuados em um mesmo corpo, como afirma Caminha: “É no seio mesmo de 

um corpo, enquanto complexo de ações, que nós podemos ver instaurar-se a unidade do corpo” 

(CAMINHA, 2010, p. 287).   

 Merleau-Ponty diz que o corpo é “um eu natural e como que o sujeito da percepção” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 278). Não há a formulação de um Eu puro como operação do 

                                                           
2 Os termos serão depois retomados em O visível e o invisível para tratar da noção merleau-pontyana de 

“hiperdialética”, ou seja, uma “dialética sem síntese”. 
3 Afirma Hegel: “A experiência (Erfahrung) que a consciência faz sobre si mesma não pode abranger nela, segundo 

seu conceito, nada menos que o sistema completo da consciência ou o reino total da verdade do espírito. Seus 

momentos se apresentam assim nessa determinidade peculiar, de não serem momentos abstratos ou puros, mas, 

sim, tais como são para a consciência ou como a mesma aparece em sua relação para com eles; por isso os 

momentos do todo são figuras da consciência” (HEGEL, 2007, § 89, p. 81).  
4 Afirma Husserl: “Naturalmente, também os dados lógicos, o dar-se da universalidade, do predicado, do estado, 

das coisas, etc. e também o contra-senso, de uma contradição, de um não- ser, etc. O dar-se que se manifeste algo 

de simplesmente ou algo de verdadeiramente existente, algo de real ou algo de ideal [...], é sempre um dar-se no 

fenômeno de conhecimento (HUSSERL, 2000, p. 104). 
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pensamento, pois há experiências de um corpo situado no espaço e no tempo, ou seja, de um 

corpo contingente, onde as experiências vividas o afetam a cada vez de forma diferenciada, 

visto que o que ele percebe constitui-se num ponto do espaço que interage com o mundo, onde 

as experiências se diferenciam de sujeito para sujeito o que constitui-se na subjetividade para 

Merleau-Ponty. A experiência perceptiva é fundante para a consciência e, por esta razão, 

Merleau-Ponty afirma: “[...] rejeitamos o formalismo da consciência e fizemos do corpo o 

sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 302). Pois quem percebe não é apenas a 

consciência, mas também o corpo explicado pela fisiologia ou a anatomia, isto é, o corpo vivido. 

Rossana Maria Lopes, em seu artigo na ANPOF, examina a consciência perceptiva que tem sua 

origem na experiência perceptiva vivida no corpo e afirma: 

Sendo a consciência reflexiva uma atividade segunda, é preciso que a certeza 

dos pensamentos derive da efetiva existência do meu corpo e da experiência 

perceptiva. A reflexão não consegue mostrar-se transparente para si mesma se 

a experiência perceptiva não o fizesse. O ‘eu penso’ da consciência reflexiva 

só ocorre após um ‘eu sou no mundo’ (LOPES, 2013, p. 528).  

 

Assim, respondemos subjetivamente ao mundo. Em outras palavras, o corpo próprio se 

relaciona com o que está a sua volta, pelo que Merleau-Ponty denominou esquema corporal, 

que consiste na expressão e na presença do corpo em sua relação com o mundo que engloba 

todas as percepções, como afirma Merleau-Ponty: “O corpo próprio está no mundo assim como 

o coração no organismo; ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o, e 

alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 273). 

Pois, a percepção, enquanto abertura para o mundo e para o outro, faz do corpo um organismo 

poroso, por meio do qual o mundo nos invade, nos atinge e nos afeta. O espaço de atuação de 

um corpo que se move, que se expressa, se afeta, que percebe e que existe situado no espaço e 

no tempo é o campo fenomenal, que pressupõe um corpo que percebe e um mundo que se 

relaciona com esse corpo. Ou como afirma Merleau-Ponty: “[...] o esquema corporal é 

finalmente uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 147). 

As experiências do corpo próprio situadas no espaço e no tempo são experiências 

vividas que afetam a cada vez de forma diferenciada, visto que o que o sujeito percebe constitui-

se num ponto do espaço que interage com o mundo, onde as experiências se diferenciam de 

sujeito para sujeito. A concepção de Merleau-Ponty sobre a subjetividade é fenomenológica 

cuja base é o corpo do sujeito. Na Fenomenologia da Percepção, o corpo próprio é sujeito e a 

percepção se apresenta como instância fundante da experiência e esta posição do corpo como 

sujeito em Merleau-Ponty é contrária a de Descartes em que o corpo não pode ser sujeito. Em 
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Descartes, a subjetividade não é extensa, mas Merleau-Ponty perverte esta concepção e afirma 

que o corpo é sujeito que percebe. Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty acusa 

Descartes de associar a percepção ao pensamento de perceber, porém Merleau-Ponty afirma: 

“Ora, há um ato humano que de um só golpe atravessa todas as dúvidas possíveis para instalar-

se em plena verdade: este ato é a percepção, no sentido amplo de conhecimento das existências” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 71). 

Para entendermos melhor a concepção de esquema corporal, Merleau-Ponty, na 

Fenomenologia da Percepção, cita um exemplo da psiquiatria tradicional que classifica um 

doente com cegueira psíquica ser incapaz de mostrar com o dedo, de olhos fechados, um órgão 

específico de seu corpo sem precisar tocá-lo, utilizando-se de uma régua de madeira. É o caso 

de Schneider, soldado alemão que teve lesões cerebrais na região occipital, consequência de 

uma explosão durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo Merleau-Ponty, lhe foi pedido 

mostrar o seu nariz sem no entanto descrever o espaço em que ele está; e enquanto realiza o 

movimento com os olhos vedados é interrompido e lhe é dado uma régua de madeira com a 

qual deve mostrar o nariz. Porém, o paciente não consegue mostrar porque está de olhos 

vedados e lhe falta a capacidade de realizar movimentos abstratos. 

 Segundo Merleau-Ponty, Schneider não consegue realizar o ato porque ao lhe dar uma 

régua de madeira lhe foi tirado a possibilidade de usar aquilo que na vida usual torna-se visível 

por quem o experimenta em seu próprio corpo, isto é, tocar o nariz. E, isso ocorre, porque há 

uma perda de conexão do corpo próprio com o mundo, com aquilo que antes lhe era habitual: 

o tocar o nariz ao invés de mostrar o nariz com a régua de madeira. Merleau-Ponty esclarece, 

que uma pessoa normal, sem lesão cerebral, poderia mostrar o nariz usando a régua de madeira, 

porém Schneider tem uma lesão no cérebro que o impede de realizar tal movimento.  

Desse modo, para o paciente seu braço que se dirige para o nariz lhe é conhecido e 

familiar devido a um grande número de ações que ele realiza em seu corpo vivido. Daí, que 

Merleau-Ponty afirma que é introduzido no movimento do paciente uma ação manipulada que 

lhe tira a possibilidade de tocar seu nariz: “É preciso admitir então que pegar ou tocar, mesmo 

para o corpo é diferente de mostrar” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 150).  Ao diferenciar o 

tocar do gesto do mostrar, Merleau-Ponty quer falar do modo como o corpo, enquanto vivido, 

experiencia o mundo ou o que os sujeitos sentem quando experienciam o mundo. A análise do 

caso de Schneider, que Merleau-Ponty faz uso, procura descrever o que é o esquema corporal 

não como algo objetivável, mas como experiência vivida por um sujeito em seu corpo, como 

ele afirma:  
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O doente tem consciência do espaço corporal como local de sua ação habitual, 

mas não como ambiente objetivo, seu corpo está a sua disposição como meio 

de inserção em uma circunvizinhança familiar, mas não como meio de 

expressão de um pensamento espacial gratuito e livre. Quando lhe ordenam 

que execute um movimento concreto, primeiramente ele repete a ordem com 

um acento interrogativo, depois seu corpo se instala na posição de conjunto 

que é exigida pela tarefa; enfim ele executa o movimento. Observa-se que todo 

o corpo colabora para isso e que o doente nunca reduz o movimento, como 

faria um sujeito normal, aos traços estritamente indispensáveis (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 151).  

 

 Merleau-Ponty quer analisar a existência a partir do sujeito que percebe o mundo a partir 

de seu corpo. A percepção do seu corpo para o doente não pode ser uma representação, mas o 

seu próprio modo de ser. O corpo próprio do doente emerge não como associação de partes de 

seu corpo, mas como partes unidas entre si. O exemplo do nariz retomado de Merleau-Ponty 

explicita bem que o esquema corporal não é uma representação, mas o próprio nariz como 

fenômeno que se torna visível em um corpo que é capaz de tocar. Pois, como afirma Caminha, 

antes de mostrar o nariz vem a gênese do reconhecer o nariz e só depois mostrá-lo:  

Quando nós dizemos o “nariz para mim”, nós não queremos considerar essa 

parte do nosso corpo como um nariz representado, mas como o nariz que 

existe como já presente em nosso corpo que pode mostrá-lo. Não há, aqui, 

uma distinção entre a consciência do nariz e o corpo que o faz existir para nós. 

No gesto e no esforço de mostrar o nariz, o corpo humano o segura e o mostra 

em um movimento que contém o sentido da unidade corporal ou esquema 

corporal (CAMINHA, 2010, p. 290).  

 

 Nesse sentido, ver e tocar concebe-se numa relação com o mundo percebido e que os 

movimentos em direção a ele se instituíram pela experiência corporal. O mostrar, no exemplo, 

é algo objetivável em si mesmo, porém ver é constituído pelo espaço dinâmico que o corpo 

realizou pelas experiências que fez.  Antes da ideia de nariz há a experiência pré-objetiva de 

reconhecer o “nariz como meu” e de guiar-se para tocar vendo-o como elemento constituinte 

do corpo. Como afirma Dias: “O meu corpo tem o seu mundo ou compreende seu mundo sem 

ter que passar por representações, sem se subordinar a uma função simbólica ou objetivante” 

(DIAS, 1989, p. 100). 

Mediante esses apontamentos iniciais sobre a noção de corpo próprio em Merleau-Ponty 

percebemos uma continuidade na descontinuidade com o pensamento de Descartes. Isto é, 

Merleau-Ponty não nega que o corpo possa ser tomado como objeto a ser estudado pela ciência 

e que se confunda pelas experiências que dele se faça como objeto entre os objetos do mundo. 

Basta observar o exemplo de sermos empurrados em um declive para a mecânica e a física 

explicarem este movimento do corpo. Entretanto, Merleau-Ponty afirma que este corpo que está 

no mundo não se encontra apenas como objeto. No corpo-objeto, este aparece como ideia ou 
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representação. Nesta perspectiva, o mundo e o homem passam a ser explicados por meio de leis 

universais, como afirma Merleau-Ponty: 

Só falo de meu corpo em ideia, do universo em ideia, de ideia de espaço e da 

ideia de tempo. Forma-se assim um pensamento objetivo (no sentido de 

Kierkegaard) – o do senso comum, o da ciência – que finalmente nos faz 

perder o contato com a experiência perceptiva da qual todavia ele é o resultado 

e a consequência natural (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109). 

 

Assim como há uma continuidade, como vimos acima com Descartes, há entretanto uma 

descontinuidade em relação a Descartes, pois Merleau-Ponty, toma o corpo como sujeito da 

percepção, como afirma na Fenomenologia da Percepção: “o corpo é o veículo do ser no 

mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com 

certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122). 

Desse modo, para Merleau-Ponty, a cogitatio está no mundo fenomenológico que tem no sujeito 

corporificado seu fato mais inalienável.  A ideia de corpo elaborada por Merleau-Ponty, através 

de sua análise da natureza e do mundo percebido, apresenta também sua crítica ao objetivismo 

científico; e procura mostrar que antes da ideia de consciência, há uma intencionalidade no 

corpo que percebe e, desde sempre, se comunica. 

Merleau-Ponty discute as teorias clássicas do mecanicismo e da filosofia intelectualista 

tomando por base a análise do argumento do membro fantasma e da patologia inversa do 

membro fantasma, a anosognosia com o objetivo de falar do corpo-sujeito. Pois, retomar este 

objetivo é reaprender que o sujeito se realiza a cada instante no movimento da existência por 

meio de seu corpo e em seu corpo que não é uma res extensa nem apenas consciência, mas ser 

no mundo.  

Merleau-Ponty é herdeiro e influenciado pela fenomenologia de Husserl e Heidegger. 

A fenomenologia de Husserl propõe um novo método de investigação de todos os atos 

conscientes, como uma reflexão sobre aquilo que se mostra à consciência, que constituiria a 

“consciência intencional”, que daria o sentido a os todos os atos da consciência, também 

chamada por Husserl de “essência imanente”.  Com Husserl, a Fenomenologia consiste numa 

descrição e constituição das essências dos fenômenos para o retorno das coisas tais quais elas 

são em si mesmas, em seu sentido ou significado. Afirma Husserl: 

A fenomenologia pura ou transcendental não será fundada como consciência 

de fatos, mas como ciência de essências (como ciência “eidética”); como uma 

ciência que pretende estabelecer exclusivamente conhecimentos de essência e 

de modo algum “fatos”. [...] Nossa fenomenologia não deve ser uma doutrina 

das essências de fenômenos reais, mas de fenômenos transcendentalmente 

reduzidos (HUSSERL, 2006, p. 28). 
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Diferente de Husserl, embora tenha sido seu assistente, Heidegger se afasta dessa ideia 

de “consciência intencional” e de “essência imanente”. Para Heidegger, há primazia ontológica 

na interpretação do fenômeno do ser a partir da “existência do Dasein (ser-aí). Assim, em 

Heidegger, a Fenomenologia, aponta para um outro campo de investigação fenomenológica e 

um outro sentido para os fenômenos: a “presença” ou Dasein que possibilita se perguntar: “o 

que é o Ser?” e encontrar uma compreensão pré-conceitual do ser.   

Chamamos de ente muitas coisas e em sentidos diversos. Ente de tudo que 

falamos, tudo que entendemos, com que nos comportamos dessa ou daquela 

maneira, ente, é também o que e como nós somos. [...] Esse ente que cada um 

de nós é e, que entre outras, possui a possibilidade questionar, nós o 

designamos com o tema presença (HEIDEGGER, 2005, p. 32-33).  

 

É desta concepção de Heidegger sobre a fenomenologia, como abertura para o Ser, que 

Merleau-Ponty desenvolve seu método fenomenológico de retorno às coisas mesmas na 

intenção de compreender o mundo pré-reflexivo originário das coisas, a fim de remontar este 

mundo anterior ao conhecimento. Para tanto, pretende retomar a questão da mistura entre alma 

e corpo, em Descartes, que será feita através da análise da existência como a junção entre 

psicológico e fisiológico. Merleau-Ponty busca na motricidade originária do corpo uma 

alternativa ao corpo mecânico cartesiano, promovendo uma reabilitação do corpo próprio.  

Suponhamos que alguém contraia hanseníase; que entre seus sintomas o paciente 

apresente perda de sensibilidade térmica, perda de pelos e ausência de transpiração. Quando 

lesiona a pele da região em que se manifestou a doença, causa dormência e perda de 

sensibilidade na área. Se definir o corpo como objeto cada uma das partes lesionadas poderia 

ser reduzida a perda de relações exteriores e de reflexo mecânico ao que não se sente. Em rigor, 

não haveria percepção efetiva, pois os sentidos não se desdobrariam no espaço e o corpo ao 

elaborar sua resposta aos estímulos do mundo, nada mais ele emitiria senão uma reação 

mecânica.  

Entretanto, Merleau-Ponty aponta que as lesões e até mesmo os condutos não se 

traduzem pela perda de certas qualidades sensíveis, mas por uma diferenciação da função. Não 

são os dados que são perdidos, mas é a maneira pela qual a percepção deles se desdobra que é 

distorcida, é a maneira pela qual o corpo responde ao mundo que é adulterada. No caso da 

pessoa com hanseníase se tratada com os medicamentos específicos e tratamento orientado o 

corpo voltará a desenvolver as funções sensíveis perdidas com a doença e não só a parte 

lesionada está curada, mas o corpo todo. Afirma Merleau-Ponty sobre o sentir em todo o corpo 

próprio e não apenas em um local específico:  
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Da mesma maneira, nas lesões não-corticais da sensibilidade tátil, se certos 

conteúdos (temperaturas), são mais frágeis e os primeiros a desaparecer, não 

é porque um determinado território, destruído no doente, nos sirva para sentir 

o quente e o frio, já que a sensação especifica será restituída se se aplicar um 

excitante suficientemente extenso, é antes porque a excitação só consegue 

assumir sua forma típica para um estimulo mais enérgico (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 112).  
 

É nesse sentido, que Merleau-Ponty analisa a patologia do membro fantasma ocasionada 

pela amputação de um membro que cria a ilusão ou alucinação no paciente de sentir o local 

amputado como se ali houvesse o membro. Pacientes que perderam um braço ou perna sentem 

sensações de dor e de formigamento. Como explicar fisiologicamente estas sensações? O 

estímulo por si só não explica o fenômeno. Mas este fenômeno também não pode ser explicado 

pela psicologia já que não se trata de uma espécie de vontade ou crença que o paciente 

experimenta. Em ambos, tais explicações conduzem mais a equívocos do que a soluções. Todo 

o corpo participa de maneira integral da percepção, e é isso o que as teses da fisiologia moderna 

desvelam, contribuindo para a refutação do argumento dum corpo reduzido a objeto, a partes 

que podem ser enquadradas e observadas. Nessa perspectiva, não haveria propriamente uma 

relação intrínseca do sujeito com seu mundo, mas tão somente o choque entre dois elementos 

estranhos entre si, entre duas categorias de fenômenos tão discrepantes que a simples ideia de 

uma articulação por si só recairia em contrassenso e em antinomia. Merleau-Ponty fala da 

dificuldade de recorrer a explicação fisiológica ou psicológica como explicação do membro 

fantasma poder ser sentido e afirma: 

Seria preciso dizer então que o membro fantasma é uma recordação, uma 

vontade ou uma crença e, na falta de uma explicação fisiológica, dar uma 

explicação psicológica? Todavia, nenhuma explicação psicológica pode 

ignorar que a secção dos condutos sensitivos que vão para o encéfalo suprime 

o membro fantasma. É preciso compreender então como os determinantes 

psíquicos e as condições fisiológicas engrenam-se uns nos outros 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 116). 

 

Desse modo, o corpo atual do paciente que teve o membro amputado sente o corpo 

habitual em que ainda estava o antigo membro em questão e que para ele é tão latente. Pois, 

antes de ser uma res extensa, como propõe Descartes, o corpo é constituído de espacialidade e 

temporalidade, um corpo que habita, um corpo que já se relaciona com o mundo antes de refletir 

acerca dessa relação. Logo, as explicações que delimitam o membro fantasma ao campo 

somático mostram-se limitadas e, em algumas vezes, incapazes de chegar a um diagnóstico 

conclusivo. Para Merleau-Ponty, o corpo tem a capacidade de se relacionar com o mundo que 

está em volta porque ele próprio é relação com o mundo.  
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Assim, um paciente que queira pegar um objeto sem ter braço agirá com a 

intencionalidade do corpo habitual onde figuram os gestos que não mais existem no corpo atual. 

A ação do corpo atual é precedido pelo corpo habitual. Pois, como afirma Merleau-Ponty, a 

presença de meu corpo não é comparável a permanência de certos objetos disponíveis que uso: 

“mostra que, inversamente as ações em que me envolvo por hábito incorporam a si seus 

instrumentos e os fazem participar da estrutura originária do corpo próprio” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 292). Desse modo, o corpo tanto é um objeto animado por uma ação 

mecânica, por uma ordem da natureza, como também se admite que o corpo é nosso meio de 

comunicação com o mundo, como afirma Merleau-Ponty a seguir:  

Assim, a permanência do corpo próprio, se a psicologia clássica a tivesse 

analisado, podia conduzi-la ao corpo não mais como objeto do mundo, mas 

como meio de nossa comunicação com ele, ao mundo não mais como soma 

de objetos determinados, mas como horizonte latente de nossa experiência, 

presente sem cessar, ele também, antes de todo pensamento determinante 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 136). 

  

 

 Pode-se assim, constatar que o corpo próprio está aberto a todas as partes em uma 

possessão indivisa sem, no entanto, constituir um conjunto que negue a especificidade de cada 

parte. Cada mão não é somente um órgão coparticipante do corpo que realiza uma determinada 

experiência de toque, mas uma totalidade realizada por todo o corpo. Pois, o corpo próprio se 

constitui nesse espaço onde me percebo como existência corporal, um lugar onde estou, isto é, 

numa existência encarnada, que trataremos mais adiante. O corpo está sempre comigo, de modo 

que dele não podemos prescindir. Por isso, afirma Merleau-Ponty que reconheço minha 

existência não através de um pensamento, mas de um corpo que existe: 

Esse fenômeno, que as explicações fisiológicas e psicológicas igualmente 

desfiguram, é compreensível ao contrário na perspectiva do ser no mundo. 

Aquilo que em nós recusa a mutilação e a deficiência é um Eu engajado em 

um certo mundo físico e inter-humano, que continua a estender-se para seu 

mundo a despeito de deficiências ou de amputações, e que nessa medida, não 

as reconhece de jure (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 121). 

 

 Esse fenômeno, que Merleau-Ponty se refere é a do membro fantasma, que ele não quer 

explicar nem pela fisiologia nem pela psicologia, mas pela condição de ser no mundo, pois sua 

é pretensão de encontrar um argumento com teor existencial. Para Merleau-Ponty, há 

constatação de que o ser no mundo é um Eu engajado que se estende no mundo por meio do 

seu corpo próprio. Para Descartes, será apenas com a faculdade de sentir que a razão irá concluir 

que se trata da percepção real das coisas exteriores à inteligência, e somente depois disso virá 
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a constatação que corpos exteriores necessariamente existem, como ele afirma na Sexta 

Meditação:  

A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, fome, sede etc, 

que não somente estou alojado em meu corpo, como um piloto em seu navio, 

mas que além disso, lhe estou conjugado muito estreitamente e de tal modo 

confundido e misturado que componho com ele um único todo. Pois, se assim 

não fosse, quando meu corpo é ferido ano sentiria por isso dor alguma, eu que 

não sou senão uma coisa pensante, e apenas perceberia esse ferimento, como 

o piloto percebe pela vista se algo se rompe em seu navio (DESCARTES, 

1996, p. 328- 329). 

  

No pensamento cartesiano, o paciente portador do membro fantasma ou da anosognosia 

não teria problema em sentir falta de uma das partes de seu corpo, pois é apenas uma parte. Não 

há um esquema corporal onde todo o corpo é tomado como uma totalidade do sujeito como em 

Merleau-Ponty. A parte do corpo amputada ou renegada para Descartes ocupa um lugar objetivo 

enquanto em Merleau-Ponty esta parte é assumida no corpo. Daí, o fato da insistência de 

Merleau-Ponty falar que o doente tem consciência do espaço corporal como ação habitual que 

fora assumida em seu corpo próprio. Pois, a parte do corpo ausente ou rejeitada não é uma 

representação objetiva posta em um espaço objetivo, mas é o modo de ser do Eu encarnado no 

mundo, como afirma Merleau-Ponty: “E, finalmente, longe de meu corpo ser para mim apenas 

um fragmento de espaço, para mim não haveria espaço se eu não tivesse corpo” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 149). 

Para esclarecer como as ações habituais estão presentes nas ações atuais do corpo 

próprio do paciente portador do membro fantasma, Merleau-Ponty desenvolve a noção de 

fenômeno da ambiguidade. Esse fenômeno consiste na composição de duas camadas 

existenciais do corpo próprio: o corpo habitual e o corpo atual. Na verdade, a ambiguidade 

aponta estruturas que se abrem para uma série de significações vividas pelo sujeito em seu 

corpo. Não se trata de objeto ideal, nem real, mas que o corpo está no mundo físico enquanto 

vivido. Isso quer dizer que o ser do corpo próprio é o de ser encarnado, não sendo produto da 

consciência, pois como afirma Merleau-Ponty: “a ambiguidade comporta como que duas 

camadas distintas, a do corpo habitual e a do corpo atual” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122). 

Para compreender o corpo habitual é necessário distanciar-se das alternativas 

tradicionais de entender o hábito como ligado ao conhecimento ou automatismo. Isso porque 

segundo Merleau-Ponty: “a aquisição do hábito enquanto remanejamento e renovação do 

esquema corporal oferece grandes dificuldades para as filosofias clássicas” (MERLEAU-

PONTY), 2011, p. 197). Para Hume, por exemplo, o hábito seriam experiências armazenadas, 

relações de causa e efeito, cujos acontecimentos se sucedem simplesmente, sem interferir na 
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existência. Hume, semelhante a Merleau-Ponty, ao analisar a paralisia de um membro diz que 

há uma espécie de acúmulo qualitativo que vivifica experiências semelhantes no presente diante 

de realidades armazenadas pelo costume5. Para Merleau-Ponty perceber não é recordar, pois 

esta se dá no mundo como abertura originária e não pode ser reduzida a uma síntese de 

recordações, como ato apenas de perceber algo. O corpo habitual não é formado por 

representações armazenadas que o sujeito rememora, como no pensamento de Hume. Pois, 

afirma Merleau-Ponty que recordar-se é trazer presente, em cada instante, um campo sempre 

aberto das experiências de modo a fornecer ao percebido uma nova significação: 

Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um quadro do passado 

subsistente em si, é enveredar-se no horizonte do passado e pouco a pouco 

desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que as experiências que ele 

resume sejam como que vividas em seu lugar temporal. Perceber não é 

recordar-se (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 48).  

 

 Assim, a ambiguidade do corpo habitual e corpo atual se realizam na existência do 

sujeito que vive em seu corpo próprio as diferentes perspectivas das suas experiências. Sendo 

assim, a questão do doente que não tem mais um membro é vivida por ele em seu corpo atual 

que traz em si gestos, hábitos adquiridos no passado e que são vivenciados em seu corpo 

próprio, não como representação objetiva armazenada, como afirma Merleau-Ponty: “É preciso 

que o manejável tenha deixado de ser aquilo que manejo atualmente para tornar-se aquilo que 

se pode manejar, tenha deixado de ser um manejável para mim e tenha-se tornado como que 

um manejável em si” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 123). Afirma Caminha, que no mutilado, 

as intenções motoras solicitadas ao seu braço fantasma fazem referência a esse corpo habitual, 

que se faz presente na atualidade mesmo quando seu braço está ausente: 

Eis porque o doente tem consciência do espaço corporal como ganga da sua 

ação habitual, em lugar de ser um meio objetivo. Ele pode encontrar, com sua 

mão fenomenal, certo lugar doloroso de seu corpo fenomenal, pois que, entre 

a mão, como potência de coçar, e ponto picado, como ponto a ser coçado, uma 

relação vivida é dada no sistema natural do corpo próprio (CAMINHA, 2010, 

p. 288). 

 

 Merleau-Ponty ao introduzir a ordem do em-si e do para-si, situados no corpo habitual 

que mantém o passado vivo no corpo atual que desfecha a existência em situação, agora são as 

                                                           
5 “Um homem subitamente atacado por uma paralisia da perna ou do braço ou que tenha recentemente perdido 

esses membros tende a princípio e com frequência a movê-los e usá-los em suas funções habituais. Neste caso, 

está tão consciente do poder que governa estes membros como um homem de saúde perfeita é consciente do poder 

que move qualquer membro que permanece em sua condição e estado naturais. Mas a consciência nunca ilude. 

Por conseguinte nem num caso como no outro jamais temos consciência de um poder. Somente a experiência nos 

ensina a ação de nossa vontade. E a experiência nos ensina apenas como um evento acompanha constantemente 

outro, sem nos informar sobre a desconhecida conexão que os liga e que os torna inseparáveis” (HUME, David. 

Ensaio Sobre o Entendimento Humano. Disponível em: < http://br.egroups.com/group/acropolis/> Acesso em 

03 de maio de 2016 às 16:36. 

http://br.egroups.com/group/acropolis
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duas faces da mesma moeda, duas dimensões constitutivas dum único fenômeno cuja origem 

comum está na vivência do pré-objetivo, isto é, na experiência originária e espontânea do sujeito 

no mundo, nessa existência mundana mais direta e autêntica que se encontra e melhor se traduz 

a ambiguidade do corpo próprio. Nesse sentido, o membro fantasma não é uma rememoração, 

ele é um “quase-presente”, como diz Merleau-Ponty, porque no corpo atual exprime 

experiências do hábito (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 127). Pois, o hábito do corpo próprio 

diante do membro amputado ainda é sentido porque sentir o membro fantasma não é só um 

evento fisiológico, mas um evento da condição de ser no mundo. Por isso, Merleau-Ponty 

insiste que não é uma lembrança, uma recordação, mas experiência vivida pelo sujeito em seu 

presente, como hábito: 

As recordações que se evocam diante do amputado induzem um membro 

fantasma, não como no associacionismo uma imagem chama uma outra 

imagem, mas porque toda recordação reabre o tempo perdido e nos convida a 

retomar a situação que ele evoca. [...] Se a recordação e a emoção podem fazer 

aparecer o membro fantasma, não é como uma cogitatio exige uma outa 

cogitatio, ou uma condição determina sua consequência – não é porque uma 

causalidade da ideia se superponha aqui uma causalidade fisiológica, é porque 

uma atitude existencial motiva uma outra e porque recordação, emoção, 

membro fantasma são equivalentes em relação ao mundo (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 127 - 128).  

 

 A noção de corpo próprio de Merleau-Ponty se opõe a ideia de corpo como res extensa 

de Descartes, pois este é tomado como objeto material, regido por leis mecânicas que a 

fisiologia ao abordar não encontrará a noção de ambiguidade no sujeito que tem um dos 

membros amputados, pois levará em conta a atualidade do objeto. Afinal, os objetos mecânicos 

não conhecem o tempo, não constroem hábitos, não acumulam memórias; seu horizonte é o das 

determinações imóveis do presente, e, sendo um prisioneiro do puro atual, não há espaço para 

uma mudança nas suas reações ou para um uso diferenciado de seus movimentos. Na filosofia 

mecanicista de Descartes, para um objeto como o corpo não há engajamento, não há ser no 

mundo. Na lógica cartesiana, o membro fantasma é mero objeto que fora extraído do corpo, 

portanto, não tem hábito, porém, Merleau-Ponty diz que o corpo como sujeito que percebe leva 

consigo no corpo atual o hábito adquirido ao longo do tempo.  

 Assim, partindo de dois casos patológicos, o membro fantasma e a anosognosia, 

permitiu explicitar a noção de corpo próprio em Merleau-Ponty cuja análise foi posta na 

existência corporal que ultrapassa a concepção de Descartes sobre o corpo como objeto. O 

corpo não é apenas um objeto partes extra partes, é uma totalidade (unidade) que me permite 

interagir com o mundo. O corpo humano possui uma existência ambígua, pois é ao mesmo 

tempo objeto, submetido às leis mecânicas da natureza, e sujeito, se constituindo por meio de 
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movimentos intencionais numa subjetividade encarnada.  O corpo é percebido constantemente, 

ele não pode ser deixado de lado, ele se mostra sempre em diferentes perspectivas, furtando-se 

a uma exploração mais detalhada. Nem mesmo é possível se afastar dele na experiência 

perceptiva. E, mais do que isso, afirma Merleau-Ponty que é através do corpo que se pode visar 

e tocar os objetos exteriores, pois o corpo é nosso ponto de vista sobre o mundo, diferente do 

que pretende a ciência de lhe impor um tratamento objetivo: 

Ver-se-á que o corpo próprio se furta, na própria ciência, ao tratamento que a 

ele se quer impor. E, como a gênese do corpo objetivo é apenas um momento 

na constituição do objeto, o corpo, retirando-se do mundo objetivo, arrastará 

os fios intencionais que o ligam ao seu ambiente e finalmente nos revelará o 

sujeito que percebe assim como o mundo percebido (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 110).  

 

Portanto, sendo o corpo próprio nosso relacionar-se com o mundo e este conosco temos 

um desdobramento estrutural que pertence a própria corporeidade. Nesse desdobrar-se da 

corporeidade Merleau-Ponty encontra no tato o órgão mais arcaico e originário. Assim, partindo 

da noção de corpo próprio, isto é, corpo vivido, centro de nossas relações com o mundo, 

Merleau-Ponty procura analisar a experiência do tocar como fundante para compreender nossa 

relação com o tocado e qual a relação deste com o tocante. Numa análise fenomenológica da 

experiência do tocar, Merleau-Ponty quer contestar a noção de corpo objeto tomado pela ciência 

que procura apenas descrevê-lo como um corpo semelhante a outros corpos que possui 

processos físico-químicos, ou reduzido a uma consciência. Isso significa que não podemos 

tratar nosso corpo como um objeto justaposto às manipulações de nossa faculdade tátil porque 

nosso corpo é experiência vivida. Entretanto, antes de falarmos sobre a experiência 

fenomenológica do tocar é preciso falar sobre a experiência fenomenológica de ver, pois a visão 

e o tato para Merleau-Ponty se apresentam como formas privilegiadas de pensar a relação entre 

o corpo próprio e o mundo em termos de contato e distância. 

 

1.3 O corpo próprio e a fenomenologia da experiência de ver 

  Ao analisarmos a noção de corpo próprio em Merleau-Ponty como corpo fenomenal, o 

corpo vivido não se reduz apenas a situações físicas e mecânicas, mas que tem um caráter pré-

objetivo em suas relações com o ambiente, devido a um sujeito que se projeta sobre o mundo 

Também não é apenas reunião de órgãos e tecidos ou subjetividade distinta do corpo, mas como 

afirma Caminha: “[...] as partes de nosso corpo não são somente anexos dele, mas dimensões 

disponíveis para comportamentos efetuados por um mesmo corpo em movimento” 

(CAMINHA, 2010, p. 287).  
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 Assim, o corpo próprio realiza seu contato com o mundo por meio da experiência 

fenomenológica da percepção. Pela percepção, o corpo próprio se abre para aquilo que aparece 

como experiência vivida pelo sujeito que percebe. O mundo e o corpo não se constitui em um 

conjunto de eventos independentes, mas enquanto estruturas perceptivas que afetam o corpo 

próprio. Assim, com a ideia do Eu engajado no mundo nunca teremos um corpo diante do 

mundo ou um objeto diante do corpo, mas uma recíproca no mesmo pé de igualdade. Como diz 

Merleau-Ponty, ao direcionar o olhar para um objeto da paisagem não eliminamos a paisagem 

em vista de um recorte objetivo, embora o olhar se dirija intencionalmente para algo há o ser 

afetado pela paisagem que envolve o objeto, de modo que não há um fenômeno ou uma soma, 

mas um envolver-se mutuamente:  

A imobilidade da coisa não é deduzida do ato do olhar, mas ela é 

rigorosamente simultânea; os dois fenômenos envolvem-se um ao outro: eles 

não são dois elementos de uma soma algébrica, mas dois momentos de uma 

organização que os engloba. Para mim, meu olhar é uma certa potência de 

alcançar as coisas, não uma tela onde elas se projetam. A relação entre meu 

olho e o objeto não me é dada sob a forma de uma projeção geométrica do 

objeto no olho, mas como um certo poder de meu olho sobre o objeto, ainda 

vago na visão marginal, mais rigoroso e mais preciso quando fixo o objeto 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 374).  

 

 

 Desse modo, Merleau-Ponty entende que a experiência perceptiva realizada pelo corpo 

próprio reporta a uma realidade que não é apenas fenomenal na medida em que ela aparece, 

mas, como o sujeito que percebe, é efetivamente afetado pelo percebido. E, como dito pelo 

filósofo na citação acima, há um “envolver-se” de ambos na percepção. De modo, que a 

fenomenologia de Merleau-Ponty encontra no corpo próprio seu verdadeiro sentido, porque põe 

na existência corporal a fonte originária de toda a experiência do mundo (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 3). Sendo assim, Merleau-Ponty recusa as tentativas de representação do mundo 

objetivo em favor do mundo percebido, pois a experiência perceptiva não se limita a uma 

representação psicológica, mas pretende desvelar as coisas como são no mundo percebido. 

 A experiência de ver descreve o processo que faz da percepção uma experiência de 

relação com o percebido. Pois, por meio do olhar interrogamos as coisas à medida que se 

desposam para nossa visão. Nesse sentido, Merleau-Ponty aponta que a coisa será sempre como 

aparece aos olhos e que nós as alcançamos pelo envolvimento fenomenológico. Basta lembrar 

que ao ver o objeto não temos a totalidade da coisa determinada, mas perspectivas que se 

apresentam ao olhar.  

 Assim, a experiência concreta de ver a casa vai além de uma descrição geométrica ou 

uma representação do entendimento. A fenomenologia do ver concretamente a casa expressa 
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um certo modo de ter acesso à coisa. É nesse sentido, que Merleau-Ponty fala em esposar a 

coisa pelo olhar, porque no ver a casa há uma espécie de envolvimento que se harmoniza com 

o corpo fenomenal. Não possuímos a capacidade de perceber de uma só vez todas as faces ou 

perspectivas de um objeto, pois a cada aparição do objeto surge uma nova face do mesmo. 

Como afirma Merleau-Ponty, cada vez que percebemos sob outra perspectiva, apreendemos 

uma nova aparição do objeto e, por consequência, apreendemos uma nova significação do 

mesmo: 

Quando dizemos que um objeto é gigantesco ou minúsculo, que ele está 

distante ou próximo, frequentemente é sem nenhuma comparação, mesmo 

implícita, com algum outro objeto ou mesmo com a grandeza e a posição 

objetiva de nosso próprio corpo, é apenas em relação a um certo “alcance” de 

nossos gestos, a um certo “poder” do corpo fenomenal sobre sua 

circunvizinhança (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 359). 

 

 Esse poder do corpo fenomenal, circunvizinhança do corpo próprio, é a possibilidade 

que a visão possui de não ver apenas um objeto isolado, mas também aquilo que se apresenta 

em sua circunvizinhança. Desse modo, a partir de uma visão de conjunto, se ver ou possui um 

objeto à margem do campo visual. Para Merleau-Ponty, fixar o objeto é uma modalidade do 

olhar que sempre vê em paisagem:  

Mesmo se eu não soubesse nada de cones e bastonetes, conceberia que é 

necessário adormecer a circunvizinhança para ver melhor o objeto, e perder 

em fundo o que se ganha em figura, porque olhar o objeto é entranhar-se nele, 

e porque os objetos formam um sistema em que um não pode se mostrar sem 

esconder outros. Mais precisamente, o horizonte interior de um objeto não 

pode se tornar objeto sem que os objetos circundantes se tornem horizonte, e 

a visão um ato de duas faces. Pois, não identifico o objeto detalhado que agora 

tenho com aquele sobre o qual meu olhar há pouco deslizava, comparando 

estes detalhes com uma recordação da primeira visão de conjunto 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 104).    

 

   

 Com essa formulação sobre a visão, Merleau-Ponty se afasta da postura intelectualista 

segundo a qual os fenômenos percebidos podem ser isolados do conjunto que aparece, pois para 

Merleau-Ponty a permanência de um horizonte é que permite a possibilidade de um surgimento 

de novas percepções. Inclusive, Caminha reforça essa ideia quando afirma: “Assim, o olhar 

pode nunca mudar de lugar, mas a coisa continua sendo a mesma sob nosso olhar, sob vários 

pontos de vista” (CAMINHA, 2010, p. 131). E, isso ocorre devido ao modo como o corpo 

próprio se põe a ver o mundo, ou seja, diferentemente da concepção empirista em que o olho é 

apenas um órgão que reage mecanicamente aos estímulos visuais ou a concepção intelectualista 

que toma o olho como órgão material que nada vê, sendo somente instrumento para a mente 

que tem poder de analisar a experiência de ver. Em Merleau-Ponty, o corpo todo participa do 
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ato de ver e, deste modo, se pode compreender o corpo como lugar onde se entrelaçam os 

movimentos e formam um sistema de comunicação com o mundo. Pois, como afirma Merleau-

Ponty, quando se percebe alguma coisa pontual não se percebe apenas essa, mas também o 

horizonte, uma paisagem em que a coisa se dispõe: 

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que 

percebo “coisas”. Assim, compreendido, o sentido do gesto não está atrás dele, 

ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto desenha e que por 

minha conta eu retomo, ele se expõe no próprio gesto – assim como, na 

experiência perceptiva, a significação da chaminé não está além do espetáculo 

sensível e da chaminé ela mesma, tal como meus olhares e meus movimentos 

a encontram no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 253).  

 

 

 Assim, se entende o fato do corpo próprio não ser uma res extensa de processos 

fisiológicos ou res cogitans resultado de pensamentos da consciência. Isso significa que corpo 

não é uma coisa material, inanimada ou associada a uma consciência a priori. Mas, é o corpo 

próprio tomado como ponto de vista no mundo capaz de ver e ser visto. Essa perspectiva de 

Merleau-Ponty sobre a visão torna o corpo um sistema de potências perceptivas, isto é, o corpo 

participa do movimento da visão transformando a realidade fenomênica em fato assumido no 

próprio corpo. Segundo Chauí, a experiência fenomenológica de ver é uma operação efetiva de 

perceber, cuja significação se faz presente no campo perceptivo:  

É que a visão e o movimento são inseparáveis, embora diferentes: ver não é 

apropriar-se do mundo em imagem, mas aproximar-se das coisas, tê-las, mas 

à distância; mover-se não é realizar comandos que a alma envia ao corpo, mas 

o resultado imanente do amadurecimento de uma visão. Nosso corpo é uma 

potência vidente e motriz que vê porque se move e se move porque vê 

(CHAUI, 2002, p. 177).  

 

 

Outra novidade trazida pela filosofia de Merleau-Ponty sobre o ver é que entre as 

potências perceptivas que o corpo tem, está o fato dele ser vidente e visível, como afirma 

Merleau-Ponty: “Cada um de nós se vê como que por um olho interior que, de alguns metros 

de distância nos observa da cabeça aos joelhos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 207). Com isso, 

Merleau-Ponty afirma que o corpo tem caracteres que são incompatíveis com a noção de objeto. 

Pois, sendo percebido não pode se afastar de nosso campo visual. Merleau-Ponty afirma que, 

no ato perceptivo, ao colocar o homem em contato com o mundo, o corpo conduz ao reencontro 

consigo mesmo e ao reconhecimento de que, afinal, “sou meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p .269). Segundo Merleau-Ponty, pela experiência perceptiva há um reencontro comigo 

mesmo e com o mundo, pois se o corpo não percebesse a si mesmo seria um corpo tomado 

como objeto, resultado do movimento reflexivo, mas como ele é afetado e afeta, quebra-se a 
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ideia do corpo cartesiano visto como coisa, desprovido de percepção e dessa concepção que 

Merleau-Ponty se distancia, como afirma na citação: 

Assim, a experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que 

destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o 

pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o 

corpo em realidade. Descartes o sabia muito bem, já que em sua célebre carta 

a Elizabeth distingue o corpo tal como é concebido pelo uso da vida do corpo 

tal como ele é concebido pelo entendimento (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

269). 

 

 

 Nessa carta a Elizabeth, que Merleau-Ponty retoma, é como se Descartes admitisse que 

esse corpo que é res extensa é o corpo concebido pelo entendimento, pela razão filosófica, mas 

esse corpo é antes vivido e não matéria simplesmente que ocupa lugar no espaço. Ao contrário, 

o mundo que o corpo próprio percebe, enquanto vivido, não é uma realidade que separa o sujeito 

do mundo e vice-versa. Para o corpo que se põe a ver, não há distinção entre o mundo e nossa 

visão de mundo. Nesse sentido, o corpo põe-se a ver porque já está situado no mundo como 

abertura6 para as coisas, como afirma Merleau-Ponty: “É a reflexão que objetiva os pontos de 

vista ou as perspectivas; porém quando eu percebo, através de meu ponto de vista, estou no 

mundo inteiro e não sei nem mesmo os limites de meu campo visual” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 441). Para Merleau-Ponty, ver é corresponder a certa proposta do mundo, adotando 

certa maneira de existir, pondo-se em relação, supondo disso a abertura ao real e ao mundo que 

se dá no próprio corpo: 

Nós reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos, sob o saber objetivo 

e distante do corpo, este outro saber que temos dele porque ele está sempre 

conosco e porque nós somos corpo. Da mesma maneira, será preciso despertar 

a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto estamos no mundo 

por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso corpo. Mas, 

retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, é também a nós 

mesmos que iremos reencontrar, já que, se percebemos com nosso corpo, o 

corpo é um eu natural e como que o sujeito da percepção (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 278). 

 

 

 Merleau-Ponty toma a pintura como exemplo para explicar como por meio dela o 

percebido está sempre colocado em uma forma expressiva que permite seu aparecer. Segundo 

Caminha, Merleau-Ponty evoca a pintura como a arte que nos coloca na irrupção do fenômeno 

do aparecer ou do porvir visível (CAMINHA, 2010, p. 216). Desse modo, a manifestação de 

um quadro por um pintor é a expressão mesma do ver e de ser afetado pela textura do mundo 

                                                           
6 Semelhante a Heidegger, que trata o ente como abertura para a compreensão do Ser, Merleau-Ponty fala do 

corpo como situado no mundo que está aberto as possibilidades do Ser. 
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percebido ou como diz Merleau-Ponty: “O mundo do pintor é um mundo visível, nada mais do 

visível” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 26). Por isso, que o corpo que vê e é visto não pode ser 

comparado apenas a um objeto físico, mas antes à obra de arte pelo fato dele expressar-se. 

Afirma Merleau-Ponty:  

Um quadro, um poema, uma peça musical são indivíduos, quer dizer, seres em 

que não se pode distinguir a expressão do expresso, cujo sentido só é acessível 

por um contato direto, e que irradiam significação sem abandonar seu lugar 

temporal e espacial. É nesse sentido, que nosso corpo é comparável à obra de 

arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de um certo número de 

termos co-variantes (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 210).  

  

 Nessa perspectiva, a experiência de ver parece ser como uma irrupção de um encontro 

com o mundo que se torna abertura visível para cada nova revelação da realidade exterior, como 

procura esclarecer Caminha: “Em outras palavras, de maneira análoga, a filosofia de Merleau-

Ponty e a pintura mostram que o mundo é aquilo que nós vemos como expressão de seu 

aparecer” (CAMINHA, 2010, p. 219). Nessa concepção sobre a visão, Merleau-Ponty se 

distancia de Descartes que toma a visão como operação do pensamento. De modo, que o visível 

é apenas uma projeção do pensamento. Para Caminha, em Merleau-Ponty não há distância 

alguma entre expressão e expresso, ou seja, não há separação entre sensível e inteligível:  

Aqui, Merleau-Ponty decide fazer o que Descartes quis evitar em suas 

meditações, a saber, habitar o visível para poder matar o problema da visão. É 

no quadro de uma reabilitação da visão, através daquilo que se oferece a ser 

visto, que o mundo percebido (como a pintura) é o conjunto dos caminhos de 

meu corpo e não uma multidão de indivíduos espácio-temporais concebida 

pelo pensamento (CAMINHA, 2010, p. 221). 

  

 Merleau-Ponty ao tomar a pintura como objeto de estudo para entender a visibilidade 

quer discutir o “enigma em que meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. Ele que mira 

todas as coisas, pode também olhar-se, e reconhecer então naquilo que vê o outro lado do 

vidente” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 20). Assim, como na obra de arte que se dá a ver por 

si mesma, ou seja, nela o que se quer exprimir é indissociável de sua expressão, ou seja, o 

significado não é indissociável do conteúdo da obra.  

 Na experiência perceptiva da visão o visível remonta ao fenômeno do pôr-se a ver como 

manifestação de certos aspectos da visibilidade que se apresentam sob perspectivas. Desse 

modo, o mundo se constitui no campo perceptivo do nosso olhar e nosso olhar que se constitui 

no mundo numa relação de existências correlativas, pois é sempre a partir do corpo que se faz 

a experiência de ver algo, como afirma Merleau-Ponty: “O meu corpo móbil conta no mundo 

visível, faz parte deste, e por isso posso dirigi-lo no visível” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 

19). Merleau-Ponty fala que há um entrelaçamento entre o corpo e o mundo; em que o corpo se 



43 
 

 

vê vendo as coisas. Não se pode distinguir se o corpo se vê porque as coisas se apresentam ou 

se mostram para ele, somente identificar que o corpo e as coisas, de forma harmônica, se veem. 

 Merleau-Ponty salienta que a experiência perceptiva do ver encontra na experiência do 

tocar a sua melhor expressão, pois sendo o corpo próprio constituído originariamente de um 

modo duplo, isto é, pode ser percebido como um objeto que possui propriedades que podem ser 

sentidas por si e em si mesmo. Segundo Isabel Dias, Merleau-Ponty ao tomar o tato, como 

sentido mais primitivo, pretende demonstrar a relação entre eles: “Assim, [...], no tato mais 

primitivo do que a visão (o olho é uma variante notável da palpação tátil), o interrogante e 

interrogado estão mais próximos um do outro” (DIAS, 1989, p. 207). Nesse sentido, o corpo 

próprio realiza em si a experiência do tato, pois ao tocar é também tocado, não há distância 

entre as coisas visíveis que aparecem em perspectivas, mas há a relação imediata que o corpo 

realiza com o tocado que também se torna tocante. Tratemos de esclarecer o que vem a ser a 

experiência perceptiva do tocar em Merleau-Ponty. 

 

1.4 A experiência perceptiva do tocar  

 Para Merleau-Ponty, a visão oferece ao sujeito perceptivo uma estrutura visual ampla 

enquanto que no tocar a experiência é próxima. Embora a visão e o tato pertençam ao mesmo 

corpo que vê e toca, a exploração e as informações que recolhem não pertencem ao mesmo 

sentido, pois embora a visão realize com o vidente uma relação de co-pertença, essa experiência 

não estabelece um contato duplo como é verificável no tocar, pois nunca existe a experiência 

de um objeto que nos vê como acontece com o contato do tocante-tocado. O ato de perceber 

alguma coisa é possível porque se tem com o mundo uma relação de envolvimento. 

  Para esclarecer como se dá a experiência perceptiva do tocar Merleau-Ponty descreve a 

cena das mãos que se tocam. Segundo ele, o ato das mãos se tocarem é um simulacro do que 

acontece com o corpo próprio como corpo tátil. A mão direita ao tocar a esquerda não é apenas 

um objeto que a mão direita explora constituído de ossos, músculos e de carne situado no 

espaço, mas ao tocar é também tocada pela esquerda que oferece os mesmos elementos que 

estão também na direita, como descreve Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção: 

Meu corpo, dizia-se, é reconhecível pelo fato de me dar “sensações duplas”: 

quando toco minha mão direita com a mão esquerda, o objeto mão direita tem 

esta singular propriedade de sentir, ela também. Vimos há pouco que as duas 

mãos nunca são ao mesmo tempo tocadas e tocantes uma em relação à outra. 

Quando pressiono minhas mãos uma contra a outra, não se trata então de duas 

sensações que eu sentiria em conjunto, como se percebem dois objetos 

justapostos, mas de uma organização ambígua em que as duas mãos podem 

alternar-se na função de “tocante” e de “tocada”. Ao falar de "sensações 

duplas" queria-se dizer que, na passagem de uma função à outra, posso 
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reconhecer a mão tocada como a mesma que dentro em breve será tocante — 

neste pacote de ossos e de músculos que minha mão direita é para minha mão 

esquerda, adivinho em um instante o invólucro ou a encarnação desta outra 

mão direita, ágil e viva, que lanço em direção aos objetos para explorá-los. O 

corpo surpreende-se a si mesmo do exterior prestes a exercer uma função de 

conhecimento, ele tenta tocar-se tocando, ele esboça “um tipo de reflexão”, e 

bastaria isso para distingui-lo dos objetos, dos quais posso dizer que “tocam” 

meu corpo, mas apenas quando ele está inerte, e, portanto, sem que eles o 

surpreendam em sua função exploradora (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 137). 

 

 A escolha de Merleau-Ponty pelo tato como sentido paradigmático se deve por ser o 

sentido mais necessário e suficiente que os seres vivos possuem. Esta questão fora colocada por 

Aristóteles no De anima, quando analisou que os outros sentidos ao perceberem mantêm uma 

distância com o percebido. No entanto, com o tato há proximidade, simultaneidade no perceber. 

Afirma Aristóteles: 

Mas a diferença entre o tangível e visível ou o que é capaz de soar reside em 

que percebemos estes últimos graças à ação do intermediário, enquanto 

percebemos os tangíveis não pela ação do intermediário, mas 

simultaneamente ao intermediário, tal como alguém que é golpeado através de 

um escudo. Pois não é o escudo que se lança contra o homem, senão que 

ambos são golpeados simultaneamente (DA 423b12). 

 

Nesse sentido, se compreende a citação acima quando Merleau-Ponty diferencia o 

contato dos seres vivos e o contato das coisas. Caminha afirma que o tato nos permite fazer a 

distinção entre o próximo e o distante: “Somente o tato do ser vivo faz com que possa haver o 

próximo e o longínquo, pois que apenas por meio dele é que há um aqui absoluto em relação 

ao qual o próximo e o longínquo se desdobram” (CAMINHA, 2010, p. 312). Desse modo, no 

ato das mãos se tocarem não é possível afirmar quem toca quem, pois ambas se tocam, se 

aproximam, exercem um movimento de uma sobre a outra. Já em relação às coisas que me 

tocam, este contato de co-pertença, se dá porque o corpo e o mundo estão numa relação de 

comunicação, há uma aderência entre meu corpo próprio e o mundo, como afirma Merleau-

Ponty: 

Na experiência visual, que leva a objetivação mais longe do que a experiência 

tátil, podemos, à primeira vista, gabar-nos de constituir o mundo, porque ela 

nos apresenta um espetáculo exposto à distância diante de nós, nos dá a ilusão 

de estarmos imediatamente presentes a todas as partes e de não estarmos 

situados em parte alguma. Mas, a experiência tátil adere a superfície de nosso 

corpo, não podemos desdobrá-la diante de nós, ela não se torna inteiramente 

objeto (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 424). 

 

  É por isso, que tocar é sempre abertura para uma experiência que considera não apenas 

as descrições objetivas do tocado, mas o modo como o corpo, enquanto vivido, experiencia o 

mundo ou o que os sujeitos sentem quando experienciam o mundo. Essa experiência tátil pode 
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se dar de três formas distintas, segundo Merleau-Ponty: um tocar o liso e o rugoso com 

apreensão das qualidades táteis; um tocar das coisas sobre nós em um sentimento passivo como 

se também fôssemos tocados por elas; nesse movimento de toque há a passividade do corpo 

ante o objeto que lhe toca: trata-se da resistência, do choque material que obriga o corpo próprio 

a se reconhecer como tangível, isto é, como tocante-tocado. E, nesse sentido, segundo Caminha, 

ocorre a diferenciação entre a visão e o tato, pois a visão não tem um outro que me veria, em 

um movimento reversível instalado no meio do visível: 

Assim, um sujeito que seria dotado apenas da visão não poderia ter 

absolutamente nenhum corpo próprio capaz de aparecer porque as aparências 

visuais não estão diretamente presentes na superfície de nosso próprio corpo 

como as aparências táteis. Daí, não há uma relação de co-pertença entre o 

olhar e o corpo próprio na experiência de ver. Se existe a experiência tátil de 

um objeto que nos toca, em compensação, nunca existe a aparência visual de 

um objeto que nos vê (CAMINHA, 2010, p. 311).  

 

  Há ainda uma terceira forma de toque citado por Merleau-Ponty: um tocar o tocar, uma 

vez que uma mão toca a outra, deixa de ser tocante, e dessa forma há coincidência total entre 

as duas mãos que se tornam órgãos ativos, como afirma Merleau-Ponty: “O aperto de mãos 

também é reversível, posso sentir-me tocado ao mesmo tempo que toco e, por certo, não existe 

um grande animal de que nossos corpos sejam os órgãos, como as mãos, os olhos o são cada 

um deles” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 138). Essa terceira forma do tocar colocada por 

Merleau-Ponty diz respeito ao tocar o tocar e parte da experiência da mão direita tocar a 

esquerda numa ação em que o sujeito não só toca, mas é também tocado. Segundo Isabel Dias, 

o tocar o tocar é uma experiência perceptiva vivida como espaço de tensão no próprio corpo e, 

ao mesmo tempo, entre o corpo e o mundo que recruzam-se.  

O tocante e o tangível são como dois mapas que se sobrepõe um ao outro. Se 

minha mão pode sentir uma textura lisa e rugosa, é porque ela própria pode 

ser tocada do exterior: o tocante e o tangível recruzam-se, os movimentos do 

tocante incorporam-se no universo do tangível (DIAS, 1989, p. 207). 

 

Nas três formas de toque acima citadas parece comum a todas a maneira com que o tocar 

se une aos fenômenos e se comunica com eles. Porém, na terceira forma, a mão tocada não está 

totalmente redutível apenas a uma aparência tátil enquanto representação objetiva, porque logo 

é tocada pela outra que também toca. Pois, os fenômenos mais do que conteúdos sensoriais 

percebidos no toque realizam uma simbiose que invade o corpo próprio, como bem demonstra 

Merleau-Ponty nesta citação: “Portanto, cada contato de um objeto com uma parte de nosso 

corpo objetivo é na realidade contato com a totalidade do corpo fenomenal atual ou possível. 

Eis como pode realizar-se a constância de um objeto tátil através de suas diferentes 

manifestações” (MERELAU-PONTY, 2011, p. 425). 
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A experiência de tocar e ser tocado cujo ponto de partida é o tocar das mãos é 

denominada por Merleau-Ponty de experiência reversível, ou seja, significa dizer que quando 

sinto algo sinto também a mim mesmo. Esse modo duplo da experiência perceptiva do tocar 

revela a ambiguidade da experiência inicial do corpo consigo mesmo; é uma experiência que 

se propaga e que se repete na relação com as coisas e na relação com os outros. Nesse sentido, 

o corpo próprio, ao entrar em contato com coisas físicas, não realiza simplesmente uma relação 

entre dois acontecimentos físicos, mas, fundamentalmente se constrói um tipo de reflexividade 

ou reversibilidade7 do sensível cuja experiência da mão que toca e é tocada ao mesmo tempo 

descreve essa experiência.  

Merleau-Ponty ao introduzir a noção de reflexividade do corpo próprio pretende tornar 

o corpo um ente visível e tangível que se volta para o mundo, o qual se compõe de aspectos 

visíveis e tangíveis. Assim, não é porque o mundo é visível e tangível em si mesmo, mas porque 

meu corpo é visível e tangível quando ele entra em contato com o mundo, e isto faz o mundo 

ser visível e tangível; ora o primado não está no mundo, mas no corpo próprio. Desse modo, 

corpo e mundo são reversíveis por estarem abertos um ao outro como as mãos que se tocam 

mutuamente. Dessa forma, Merleau-Ponty se afasta do pensamento objetivista que reduz os 

fenômenos à ideia do objeto em si ou do sujeito como pura consciência. Na Fenomenologia da 

Percepção, Merleau-Ponty afirma que há um elo que une o sujeito e o mundo numa “fé 

originária que nos liga a um mundo como à nossa pátria” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 431). 

Essa ligação com o mundo se dá pelo corpo, que sendo perceptivo toca e é tocado pelos 

fenômenos que encontra eco em meu corpo, como afirma Merleau-Ponty: 

Não sou eu que toco, é meu corpo; quando toco não penso um diverso, minhas 

mãos encontram um certo estilo que faz parte de suas possibilidades motoras, 

e é isso que se quer dizer quando se fala de um corpo perceptivo: só posso 

tocar eficazmente se o fenômeno encontra um eco em mim, se ele concorda 

com uma certa natureza de minha consciência, se o órgão que vem ao meu 

encontro está sincronizado com ele (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 424). 

 

Por meio da experiência perceptiva do tocar das mãos em sua ação reversível, Merleau-

Ponty propõe que o corpo próprio, ao entrar em contato com coisas físicas, não realiza simples-

mente uma relação entre dois acontecimentos físicos, mas entre um corpo que mantem contato 

com algo, percebendo impressões sensíveis táteis. O fato de tocar nossa mão significa que nós 

temos, ao mesmo tempo, a experiência de um estado subjetivo, que é de poder tocar nossa 

própria mão, e a experiência objetiva de designar uma série de características dessa mesma 

                                                           
7 Merleau-Ponty introduz a noção de reversibilidade dos sentidos quando trata do conceito de corpo próprio na 

Fenomenologia da Percepção. Essa reversibilidade dos sentidos não é reversibilidade da carne como se encontra 

no Visível e o invisível. Merleau-Ponty faz uso do termo reflexividade ou experiência reversível do sensível.  
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mão. Assim, há, de um lado, a mão presente a nós mesmos e, do outro, a mão “coisa física”, 

que não é nada senão um conjunto de aparências táteis determinadas pelas suas propriedades 

objetivas. Entretanto, não há apenas uma exploração de uma mão em direção a outra há uma 

ação reversível do tocar entre as mãos, pois a mão tocada não é somente uma série de 

propriedades objetivas, pois ela mesma se sente tocada e se torna algo que toca, conforme 

explica Merleau-Ponty:  

 
Toda percepção tátil, ao mesmo tempo, em que se abre a uma “propriedade” 

objetiva, comporta um componente corporal, e a localização tátil de um 

objeto, por exemplo, o situa em relação ao pontos cardeais do esquema 

corporal. [...] Quando uma de minhas mãos toca a outra, a mão móvel 

desempenha a função de sujeito e a outra de objeto. Existem fenômenos táteis, 

pretensas qualidades táteis, como o rugoso e o liso, que desaparecem 

absolutamente se subtraímos o movimento explorador. O movimento e o 

tempo não são apenas uma condição objetiva do tato cognoscente, mas um 

componente fenomenal dos dados táteis (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 422-

423).   

 

Assim, o movimento e o tempo não se apresentam apenas como condição do tato 

cognoscente, mas permitem que realizemos contatos táteis com as coisas que são consideradas 

exteriores ao nosso próprio corpo, e, desse modo, as coisas não são totalmente exteriores na 

medida em que as sensações, ao tocarmos algo, estão também localizadas na superfície da parte 

de nosso corpo que toca. Segundo Caminha, Merleau-Ponty ao tomar como ponto de partida a 

experiência do tato, quer tratar do fenômeno da encarnação do corpo próprio como relação de 

circularidade sobre si mesmo: “Portanto, essa circularidade é, em última análise, o tocante-

tocado do corpo próprio sobre si mesmo” (CAMINHA, 2010, p. 324).  

Merleau-Ponty ao adotar o fato das mãos que se tocam mutuamente, numa ação 

reversível, e dizer que esta ação descreve a própria experiência reversível do corpo próprio com 

o mundo, pretende descrever que há relação de entrelaçamento cuja análise originária parte da 

fenomenologia. Ora, a mão tocante ativa é também mão tocada, passiva. Assim como em 

relação à percepção do mundo há também um modo duplo: passivo e ativo. Isso ocorre porque 

corpo e mundo partilham de um mesmo berço comum, como afirma Merleau-Ponty no Visível 

e o invisível: “Cabe-nos rejeitar os preconceitos seculares que colocam o corpo no mundo e o 

vidente no corpo ou, inversamente, o mundo e o corpo do vidente como numa caixa” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 134).  

Assim, compreende-se as críticas de Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção à 

fisiologia mecanicista e a psicologia clássica em que é subjacente aos discursos dessas duas 

ciências tomar o corpo como objeto e/ou o mundo como representação. Na filosofia de Merleau-
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Ponty, se o corpo e o mundo estão em relação é porque ter um corpo nos mantem em contato 

permanente com o mundo. Deste modo, na experiência perceptiva da mão direita tocar a 

esquerda e por ela ser tocada jamais se fundirá em uma mão única, mas haverá sempre duas 

mãos; assim o corpo em sua relação com o mundo será sempre uma relação “entre dois”. Pois, 

não coincidência, há abertura que se comunica entre o corpo e o mundo.  

Merleau-Ponty parte da experiência perceptiva do tocar as mãos e procura demonstrar 

a relação que há entre o corpo próprio e o mundo. Ainda na Fenomenologia da Percepção, 

Merleau-Ponty fala de uma “fé originária”, como nossa pátria, o ser antepredicativo antes do 

ser percebido (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 431) para explicar como o corpo e o mundo se 

oferecem a comunicação entre si. Dessa forma, a partir da perspectiva fenomenológica, 

Merleau-Ponty ultrapassa os dualismos clássicos entre corpo e mundo e aponta para uma fé 

originária, solo da relação entre corpo e mundo. O que é pois esta fé originária? Por que 

Merleau-Ponty chama de antepredicativo o percebido? A expressão ser antepredicativo 

utilizada por Merleau-Ponty se encontra na Introdução à Metafisica de Heidegger. Heidegger 

diz que ao dizer e definir a essência da árvore nos dirigimos antes as espécies particulares de 

árvore, porém a variedade de árvores e da essência nos remete a algo mais original e universal 

da árvore, que seria sua Arvoridade8. Assim, Merleau-Ponty propõe que antes de pensar há um 

pensar mais originário, irrefletido que pensa antes de se exprimir pela linguagem. Há uma 

operação que está por baixo de cada enunciado de forma tácita, silenciosa que dirige nossos 

pensamentos. São sobre essas questões que nos propomos discutir no capítulo seguinte tomando 

O visível e o invisível.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                                           
8 Afirma Heidegger: “[...] se não se determinasse com clareza crescente a partir de si mesmo e de seu fundamento 

essencial um saber sobre a ARVORIDADE, que se fosse desdobrando progressivamente, tudo aquilo seria uma 

empresa frívola, em que, por causa de tantas árvores, já não veríamos a árvore” (HEIDEGGER, 1966, p.137). 
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Capítulo II: A interrogação filosófica na perspectiva da reflexão, dialética e intuição como 

base para a noção da Carne 

2.1 Fé perceptiva 

Antes de discutirmos sobre a fé perceptiva, nos parece oportuno, apresentar a mudança 

de pensamento que Merleau-Ponty teve ao repensar sobre o cogito tácito na Fenomenologia da 

Percepção e afirmar a impossibilidade de tal operação empreendida pelo cogito tácito. Ainda 

na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty fala de uma racionalização da fé primordial 

que se tornara uma operação de uma consciência constituinte. Seria a fé primordial da 

Fenomenologia da Percepção a fé perceptiva, originária descrita em O visível e o invisível? 

Para tanto, retornemos a Fenomenologia da Percepção, a fim de vermos como Merleau-Ponty 

desenvolve o conceito de cogito tácito para depois irmos ao O visível e o invisível, para 

compreender por que o abandono do cogito tácito em favor da fé perceptiva.  

O cogito cartesiano se apresenta como paradigma para as intuições que deverão suceder-

se na realidade, de modo que afirme com evidência plena a existência do sujeito pensante, ou 

seja, o cogito é a única certeza que o sujeito tem da sua existência como ser pensante. O cogito 

se torna condição para conduzir o conhecimento claro e distinto. De acordo com esta postura 

radical adotada em relação ao cogito, Descartes não admite os sentidos como fonte do 

conhecimento. Como afirma Descartes: 

Mas logo em seguida, adverti que enquanto eu queria pensar que tudo era 

falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, 

notando que esta verdade: penso, logo existo, era tão firme e tão certa que 

todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de 

abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio 

da Filosofia que procurava (DESCARTES, 1987, p. 46). 

 

 Entretanto, Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção, contrapõe Descartes ao 

situar o sujeito no mundo pelo seu corpo cujo cogito não está desencarnado das relações com o 

mundo histórico, social, cultural, mas que está aberto para o que lhe circunda. Assim, antes de 

ser um cogito reflexivo há um cogito que está enraizado em meu corpo próprio. Sobre isso, 

afirma Merleau-Ponty: 

Sou eu que reconstituo o cogito histórico, sou eu que leio o texto de Descartes, 

sou eu que reconheço ali uma verdade imperecível e, no final das contas, o 

Cogito cartesiano só tem sentido por meu próprio Cogito, eu nada pensaria 

dele se não tivesse em mim mesmo tudo aquilo que é preciso para inventá-lo. 

Sou eu que atribuo como meta ao meu pensamento retomar o movimento do 

Cogito, sou eu que verifico a cada momento a orientação de meu pensamento 

se preceda a si mesmo e que ele já tenha se encontra do aquilo que procura, 

sem o que não procuraria (MERLEAU-PONTY, 2011. p. 496). 
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Desse modo, o corpo deixa de ser um fragmento de extensão no qual não há partes reais 

para se tornar um indivíduo real pelo fato de que ele existe. Assim, o corpo é o veículo da causa 

das percepções, no qual nascem os pensamentos sobre as coisas. Para esclarecer esta ideia da 

percepção corporal, Merleau-Ponty cita o exemplo da visão de uma árvore. Segundo ele, à 

medida que se vê a árvore tanto se forma um certo pensamento de ver a árvore como um 

pensamento da árvore, pois se sou capaz de reconhecer a coisa é porque há um contato efetivo 

de uma presença sensível explicada por uma presença real. Essa argumentação Merleau-Ponty 

toma de Heidegger, conforme nota no final do capítulo 1. O cogito surge da correlação 

espontânea entre os eventos mundanos e a atividade do corpo próprio, ou seja, o contato entre 

o corpo e as coisas torna-se o foco pelo qual é possível compreender como a experiência do 

mundo ganha sentido. Afirma Merleau-Ponty: 

A percepção é justamente este gênero de ato em que não se poderia tratar de 

colocar à parte o próprio ato e o termo sobre o qual ele versa. A percepção e 

o percebido tem necessariamente a mesma modalidade existencial, já que não 

se poderia separar da percepção da consciência que ela tem, ou, antes, que ela 

é, de atingir a coisa mesma. Não se pode tratar de manter certeza da percepção 

recusando a certeza da coisa percebida (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 500). 

 

 Assim, como Heidegger, Merleau-Ponty propõe que antes do pensar há um pensar mais 

originário, irrefletido que pensa antes de se exprimir pela linguagem. Há uma operação que está 

por baixo de cada enunciado de forma tácita, silenciosa que dirige nossos pensamentos. O 

cogito cartesiano, segundo Merleau-Ponty, é um cogito posto em palavras, compreendido pelas 

palavras em enunciado que procura pensar a vida conceitualmente. Na Estrutura do 

Comportamento, Merleau-Ponty afirma que o cogito cartesiano procura encerrar tudo, inclusive 

a percepção, num sentido restrito a um universo de pensamento. Para Merleau-Ponty o fato de 

conhecer não se dá por uma posse, mas é coextensivo ao mundo e que se desdobra de um lado 

ao outro na própria existência por meio da percepção, ou seja, conhecer é apreender um dado, 

uma certa função, um certo aspecto que apresenta alguma estrutura. Afirma Merleau-Ponty ao 

discutir o cogito cartesiano ainda na Estrutura do Comportamento: 

A intelecção que o Cogito havia encontrado no coração da percepção não 

esgota seu conteúdo; na medida em que a percepção se abre para um “outro”, 

na medida em que é a experiência de uma existência, ela provém de uma 

“noção primitiva que só pode ser entendida por ela mesma” de uma ordem da 

“vida” na qual as distinções do entendimento são pura e simplesmente 

anuladas (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 304).   

  

 Esta “noção primitiva”, citada por Merleau-Ponty na Estrutura do Comportamento, 

recebe o nome de Cogito tácito na Fenomenologia da Percepção. O cogito tácito é, pois este 

contato efetivo com a ordem da vida que escapa primeiramente a linguagem falada ou ao cogito 
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falado de Descartes com suas enunciações. O cogito tácito é essa subjetividade anônima, que 

acompanha cada um de nossos movimentos, cada um de nossos gestos, sejam eles verbais ou 

não. É a experiência de mim por mim, é a experiência originária, autêntica, inexprimível por 

palavras porque não pensado por pensamentos, anterior a fala. Define Merleau-Ponty na 

Fenomenologia da Percepção o cogito tácito.  

Pois enfim as palavras, e por exemplo a palavra cogito, a palavra sum, podem 

muito bem ter um sentido empírico e estatístico; é verdade que elas não visam 

diretamente a minha experiência e fundam um pensamento anônimo e geral, 

mas eu não lhes reconheceria nenhum sentido, nem mesmo derivado e 

inautêntico, e não poderia nem mesmo ler o texto de Descartes, se eu não 

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

próprio pensamento, e se o Cogito falado não encontrasse em mim um Cogito 

tácito (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 539). 

  

 É esse cogito tácito, silencioso que, segundo Merleau-Ponty, Descartes visava ao 

escrever as Meditações, pois se ele não tivesse uma visão de sua própria existência teria 

permanecido no círculo vicioso das opiniões alheias e não teria contribuído com a filosofia. 

Merleau-Ponty explica que enquanto o eu não for o sujeito que reconhece toda estrutura do 

esquema do conhecimento, teremos apenas operações em terceira pessoa. Logo, haveria o 

Cogito falado e não o Cogito tácito vivido em primeira pessoa. Isabel Matos Dias em seu livro 

Elogio do Sensível, explica a noção de cogito tácito em Merleau-Ponty: 

Sujeito indeclinável e Cogito tácito inscreve-se no horizonte do mundo 

originário, da experiência perceptiva, do irrefletido; sujeito dependente e 

Cogito falado inscrevem-se na linha de um sujeito constituinte, de um mundo 

objetivado (DIAS, 1989, p. 92).    

   

Assim, o cogito tácito é aquém de toda palavra; sendo presença de si a si mesmo exige 

o alargamento da própria noção de pensar. Segundo Merleau-Ponty, compreender bem a 

questão do cogito tácito “é não fazer da linguagem um produto da consciência, sob o pretexto 

de que a consciência não é um produto da linguagem” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 539). 

Pois, a consciência da linguagem pressupõe um mundo vivido em que as palavras recebem 

configuração e sentido. Há, então, um cogito tácito, da experiência perceptiva, que se converte 

em cogito falado, formulado em enunciados. 

Merleau-Ponty cita o exemplo da palavra granizo. Segundo o filósofo, o granizo não se 

reduz ao signo que se escreve no papel ou que se lê em um texto ou no som da palavra 

pronunciada; todas estas encenações da palavra granizo remetem a um sentido que foram antes 

vividas em meu corpo pela experiência perceptiva com aquilo que denominamos granizo. Sobre 

isso corrobora Dias (1989): “O corpo não pensa o sentido, mas movimenta-o, exercita-o em 

cada uma de suas ações. O sentido não é redutível à sua representação” (p. 102). Assim, o corpo 
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nos introduz no poder elementar de dar sentido, significações. Mas antes de dar sentido pela 

palavra as representações temos a experiência perceptiva. 

A palavra nunca foi inspecionada, analisada, conhecida, constituída, mas 

apanhada e assumida por uma potência falante e, em última análise, por uma 

potência motora que me foi dada com a primeira experiência de meu corpo e 

de seus campos perceptivos e práticos. Quanto ao sentido da palavra, eu o 

aprendo assim como aprendo o uso de um utensílio, vendo-o empregado no 

contexto de uma certa situação (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 540).  

 

Desse modo, o cogito tácito é um poder que se constitui por meio de cada um de meus 

dispositivos anatômicos sem o qual eu não poderia projetar em torno dos dados de minha 

experiência espacial um horizonte temporal, instituindo uma orientação específica para minha 

motricidade e para meu simbolismo, ou seja, o sujeito do cogito tácito é temporalidade 

inacabada que na contingência do sujeito e do mundo estão sempre abertos.     

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva, em seu livro A carnalidade da reflexão, 

comentando sobre o cogito tácito diz que a preocupação de Merleau-Ponty é evitar a evidência 

de um Eu puro que não considere uma consciência encarnada no mundo, aberta a outrem: 

“Desse modo, o cogito deixa de ser objeto de conhecimento; perde consequentemente, aquele 

ponto de apoio enquanto saber de si mesmo, eternitário e imediato de todas as coisas” (SILVA, 

2009, p. 118). Essa afirmação é confirmada por Merleau-Ponty abaixo: 

É esse advento, ou ainda, esse acontecimento transcendental que o cogito 

reencontra. A primeira verdade “Eu penso”, mas sob condição de que por isso 

se entenda “eu sou para mim” estando no mundo. Quando queremos ir mais 

longe na subjetividade, se colocamos em dúvida todas as coisas em suspenso 

todas as nossas crenças, só conseguimos entrever o fundo inumano através do 

qual, segundo a expressão de Rimbaud, “nós não estamos no mundo”, como 

horizonte de nossos envolvimentos particulares e como potência de algo em 

geral que é o fantasma do mundo. O interior e o exterior são inseparáveis. O 

mundo está dentro de mim e eu estou inteiro fora de mim” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 546). 

 

 Assim, se compreende que o cogito tácito é anterior ao que se possa perceber; essa 

presença de si a si cujo elo entre nós e o mundo é originária no ato de perceber, ou seja, antes 

de que se possa perceber como objeto sou parte da realidade e me encontro no ato de relação 

com as coisas. Pois, como diz Merleau-Ponty, se ouço uma melodia cada momento é ligado ao 

seguinte; esta inseparabilidade se deve “porque finalmente o sujeito que sou, concretamente 

tomado, é inseparável deste corpo-aqui e deste mundo-aqui” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

547). 

  Dessa forma, Merleau-Ponty coloca o cogito cartesiano como algo posterior ao cogito 

tácito, pois antes de considerar qualquer reflexão objetiva por meio de um enunciado como no 

cogito cartesiano temos o movimento do corpo próprio em relação com as coisas. Este 
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movimento de relação é feito no silêncio da existência porque é desprovido de ideias; é uma 

potência que revela um novo modo de existência. O cogito tácito se exprime no cogito que em 

Descartes é pensamento. Ou como escreve Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção: 

“O cogito tácito só é cogito quando se exprimiu a si mesmo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

542). Daí, que o cogito verbalizado é derivado do cogito tácito por ter um caráter silencioso da 

vida perceptiva. Afirma Merleau-Ponty: 

A palavra “granizo”, quando eu a conheço, não é um objeto que eu reconheço 

por uma síntese de identificação, ela é um certo uso de meu aparelho de 

fonação, uma certa modulação de meu corpo enquanto ser no mundo, sua 

generalidade não é a generalidade da ideia, mas a de um estilo de conduta que 

meu corpo “compreende” enquanto ele é uma potência de fabricar 

comportamentos e em particular fonemas. [...] O sentido da palavra não é feito 

de um certo número de caracteres físicos do objeto, ele é antes de tudo aspecto 

que o objeto assume em uma experiência humana, por exemplo meu espanto 

diante destes grãos duros, friáveis e dissolventes que caem prontos do céu 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 540).  

 

 Por essa citação, se compreende que o sujeito está em situação de relação com aquilo 

que é o irrefletido porque é originário. Desse modo, Merleau-Ponty propõe que o cogito tácito 

não é uma série de atos psíquicos de um Eu geral que reúne em uma unidade sintética, por meio 

de uma identificação ou representação as experiências, mas uma compreensão de que a 

inteligência surge da relação impermeável à experiência da percepção. Afirma Merleau-Ponty: 

Minha primeira percepção, com os horizontes que a envolviam, é um 

acontecimento sempre presente, uma tradição inesquecível; mesmo enquanto 

sujeito pensante, ainda sou primeira percepção, sou a sequência da mesma 

vida que ela inaugurou. Em certo sentido, em uma vida não existem atos de 

consciência ou Erlebnisse distintos, assim como no mundo não existem coisas 

separadas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 546).   

 

A discussão sobre o cogito tácito, que Merleau-Ponty se propõe a tratar na 

Fenomenologia da Percepção, se coloca no âmbito da questão pelo originário e não sobre a 

constituição da objetividade, da subjetividade ou da racionalidade, que a partir de Descartes 

assentou-se sobre conceitos, enunciados, na fala falada. Segundo Chauí no seu livro 

Experiência do pensamento, a tarefa de Merleau-Ponty na propositura do cogito tácito é 

alcançar uma nova racionalidade, livre do intelectualismo filosófico e objetivismo científicos. 

Segundo a autora, Merleau-Ponty quer é reatar os laços entre a atividade filosófica e cientifica, 

elaborar uma nova ontologia em que as coisas e as ideias aprofundem nossa inserção no ser 

(CHAUÍ, 2002, p. 218). Sobre isso corrobora Merleau-Ponty ao afirmar: 

Aqui a opinião originária é subordinada a uma evidencia absoluta, “o existe 

algo”, misto de ser e de nada, é subordinado a um “o Ser é”. Recusa-se como 

desprovida de sentido toda interrogação concernente ao ser: é impossível 
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perguntar-se por que existe algo antes que nada e este mundo antes que um 

outro, já que a figura deste mundo e a própria existência de um mundo são 

apenas consequências do ser necessário. [...] Está aí a contingência ôntica, no 

interior do mundo. A contingência ontológica, a do próprio mundo, sendo 

radical, é ao contrário aquilo funda de uma vez por todas a nossa ideia de 

verdade (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 532-533).  

 

 Dessa citação de Merleau-Ponty, é possível compreender a afirmação que Dias (1989) 

faz sobre a Fenomenologia da Percepção “é uma obra que se delineia mais como um projeto, 

como propedêutica à filosofia especificamente pontiana, que O Visível e o Invisível procurará 

desenvolver” (DIAS, 1989, p. 136). Pois, nessa sua última obra, Merleau-Ponty desenvolve o 

conceito ontológico da Carne.  

No final do capítulo sobre o Cogito na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty 

parece deixar em aberto a discussão sobre o cogito ao dizer que é preciso compreender a 

existência individual e as outras e para isso, afirma Merleau-Ponty: “se precisa reconhecer estes 

fenômenos que fundam todas as nossas certezas. A crença em um espírito absoluto ou em um 

mundo em si separado de nós, é apenas uma racionalização desta fé primordial” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 548).  

Merleau-Ponty em O visível e o invisível assume um empreendimento radical que o 

afasta das suas primeiras obras fenomenológicas onde ainda se confundia a experiência com a 

noção de comportamento e de consciência. Em O visível e o invisível, Merleau-Ponty caminha 

para uma nova ontologia e propõe repensar o Ser a partir do movimento da relação do corpo 

com o mundo. Essa relação é desprovida de um léxico, de significações de palavras, ou da 

ordem do dito ou do escrito, do enunciado, pois esta relação originária nasce do fundo do 

silêncio com as coisas, de sua obscuridade. 

Segundo Merleau-Ponty, vemos o mundo como ele é e o que percebemos é fruto de uma 

elaboração, de uma certeza, de uma fé perceptiva comum a todos. Há uma crença naquilo que 

se vê e isso é um experimentar as coisas como existentes sem nenhuma contradição. Há uma 

convicção desprovida de qualquer julgamento que constate sua certeza. A fé perceptiva é uma 

confiança espontânea, imediata de perceber a coisa tal como ela é, por isso sua obscuridade, 

porque desprovida de tese, de enunciado. Afirma Merleau-Ponty: 

Vemos as coisas mesmas, o mundo é aquilo que vemos – fórmulas desse 

gênero exprimem uma fé comum ao homem natural e ao filósofo desde que 

abre os olhos, remetem para uma camada mais profunda de “opiniões” mudas, 

implícitas em nossa vida (MERLEUA-PONTY, 2003, p. 15).  

 

 Ao entrar em contato com o mundo já nos deparamos com a experiência silenciosa, com 

a obscuridade das coisas, pois a fé perceptiva é anterior a qualquer palavra, enunciado. E, nesse 
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sentido, é possível compreender a citação de Merleau-Ponty sobre a impossibilidade de se 

pensar em um cogito tácito anterior ao cogito de Descartes. Pois, enquanto o cogito de Descartes 

é uma operação sobre as significações no enunciado e o cogito tácito um contato pré-reflexivo 

comigo mesmo, há em ambos uma ideia de pensar recorrendo a uma consciência constituinte, 

por isso afirma Merleau-Ponty: 

[...] O que chamo cogito tácito é impossível. Para possuir a ideia de “pensar” 

(no sentido do “pensamento” de ver e sentir), para fazer a “redução”, para 

retornar à imanência e à consciência de... é preciso possuir palavras. É graças 

à combinação de palavras (com sua carga de significações sedimentadas e 

capazes por princípio, de entrar em outras relações diferentes que serviram 

para formá-las), que opero a atitude transcendental, que constituo a 

consciência constituinte (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 167).        

 

 Merleau-Ponty ao tentar resolver o problema do cogito cartesiano elaborou outro cogito 

denominado tácito, porque silencioso. Porém, ainda que o cogito tácito seja pré-verbal, pré-

objetivo a redução ao mais originário é feito por uma consciência perceptiva constituinte que 

combina palavras em um enunciado. Como afirma Silva (2009): 

Se o corpo permanece “pilotado” por uma “consciência perceptiva”, então não 

se desprende totalmente da “mitologia duma autoconsciência” e é exatamente 

essa feição mítica que se focaliza na autocrítica da nouvelle ontologie em vista 

da vieille ontologie do primeiro programa fenomenológico (p. 151). 

  

Ao invés, de um corpo “pilotado” pela “consciência perceptiva” Merleau-Ponty propõe 

uma fé perceptiva, uma experiência silenciosa, desprovida de qualquer tentativa de 

significação. Esta fé perceptiva é primária e supera o cogito tácito. Por isso, afirma Merleau-

Ponty que “existe, entretanto, o mundo do silêncio, o mundo percebido, ao menos, é uma ordem 

onde há significações não linguísticas, mas nem por isso positivas” (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 168). Assim, pela experiência perceptiva somos iniciados nos segredos do mundo em 

seu silêncio originário. Segredo entendido não como algo que não pode se revelar, mas segredo 

como mistério do qual nasce a filosofia e até as ciências modernas. 

Para nós, a “fé perceptiva” envolve tudo o que se oferece ao homem 

natural no original de uma experiência-matriz, com o vigor daquilo que é 

inaugural e presente pessoalmente, segundo uma visão mais perfeita ou 

próxima, quer se trate das coisas percebidas no sentido ordinário da palavra 

ou de sua inscrição no passado, no imaginário, na linguagem, na verdade 

predicativa da ciência, nas obras de arte, nos outros na história (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 155, negrito nosso).  

 

 A fé perceptiva é a experiência espontânea da realidade, isto é, a crença na existência 

do mundo, dos homens, das coisas no espaço e no tempo que se oferece naturalmente em uma 

“experiência-matriz”. A fé perceptiva segue o caminho inverso da ciência que exclui a 

percepção e elabora conceitos oriundos da reflexão sem considerar o mundo vivido em seu 
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sentido bruto, ou seja, sem nenhuma explicação objetivada. Por isso, Merleau-Ponty diz que só 

se admite um mundo pré-constituído que surja “da nossa experiência com o ser bruto, que é 

como o cordão umbilical de nosso saber e sentido para nós” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

155). Concordando com esta citação de Merleau-Ponty, sobre essa relação umbilical que temos 

com o mundo pré-constituído ao qual posteriormente damos sentido, Isabel Matos Dias afirma: 

[...] há um laço irrecusável com o mundo da experiência, entrelaçamento da 

minha vida com as outras vidas, do meu corpo com as outras coisas visíveis. 

Tal laço é dissimulado por uma filosofia da reflexão. A reflexão radical 

pontiana visa, porém, desvendá-lo, manifestá-lo. Efetivamente, é a 

experiência inaugural da nossa relação com o mundo e com os outros que 

alimenta a reflexão, é essa relação de pré-possessão em que o mundo nos 

possui antes mesmo que o possuamos que Merleau-Ponty procura saber. E 

essa relação é descrita em termos de fé perceptiva (DIAS, 1989, p. 167).  

 

 Nota-se, pela exposição apresentada, que Merleau-Ponty afirma que a fé perceptiva é 

nossa relação primária, originária, espécie de gênese com o mundo desprovido de qualquer 

enunciado, tese. Apesar de ter dito isso na Fenomenologia da Percepção, no seu prefácio, ele 

coloca que é preciso aprender a ver o mundo (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 16). Mas se o 

mundo é o que vejo e creio nesta percepção por que é preciso aprender a ver o mundo? No 

momento que surge a interrogação pelo que é há uma saída do âmbito da fé perceptiva. O que 

é o mundo? Que horas são? Que dia é hoje? O que é o ver? O que é o eu? O que é o nós? Na fé 

perceptiva estas perguntas não são necessárias porque há uma experiência silenciosa de crença 

naquilo que percebo. Quando surge a pergunta realiza-se um movimento de interrogação 

filosófica, mas esta interrogação é de caráter ontológico. Pois, ao rever nossa relação com o 

mundo há um repensar as noções a respeito de nossas experiências do mundo como ser do 

mundo. Na interrogação ontológica há uma relação de princípio, de imbricação que une o ser 

do mundo à história, à vida. Entretanto, quando se passa para a interrogação ontológica tem-se 

uma superação da fé perceptiva? 

 Para Merleau-Ponty, a fé perceptiva é o acesso originário que abre a interrogação. Esse 

movimento de interrogar-se é próprio da filosofia. Porém, qualquer um que interrogue está 

filosofando? Não, necessariamente. A interrogação filosófica proposta por Merleau-Ponty tem 

sentido ontológico. Pois, há um esforço de Merleau-Ponty em saber o sentido do ser que não 

pode ser uma ideia ingênua do ser em si, nem ser uma representação, nem ser para a consciência, 

mas repensar todas essas noções a partir da experiência o Ser. Diferentemente do homem 

ingênuo que em sua fé perceptiva crê no mundo e nas coisas, a interrogação ontológica 

despertada pela fé perceptiva cria novas possibilidades de ver aquilo que é familiar a todos nós. 

São as próprias coisas, do fundo do seu silêncio, que deseja conduzir a 

expressão. Se o filósofo interroga e assim finge ignorar o mundo e a visão do 
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mundo, que nele operam e se realizam continuamente, é precisamente para 

fazê-los falar, porque acredita nisso e espera deles toda a ciência futura. Aqui 

a interrogação não é um começo de negação, um talvez (peut-être) posto em 

lugar do ser (être) (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 16).  

  

Assim, se compreende a expressão de Merleau-Ponty sobre o aprender a ver o mundo. 

O “Aprender a ver” não é uma figura de linguagem no vocabulário de Merleau-Ponty. O “ver” 

tem uma outra função nessa nova realidade de pesquisa do filósofo no Visível e o invisível. É 

preciso ter isto em conta, pois é a relação mais profunda, mais imediata que o filósofo realiza 

com as coisas e o conduz a sua originalidade porque tanto o filósofo como o mundo estão 

ligados um ao outro. Daí, Merleau-Ponty afirmar que a fé perceptiva é a primeira instância, a 

origem da interrogação que é comum a todos os homens, mas que ao filósofo se torna uma 

atitude de não fingir ou ignorar o que são as coisas. Afirma Merleau-Ponty: “Mas a filosofia 

não é um léxico, não se interessa pelas ‘significações das palavras’ [...] como o lógico no 

enunciado, o poeta na palavra ou o músico na música” (MERELAU-PONTY, 2003, p. 16). 

A fé perceptiva por ser arcaica, originária diferencia-se do senso comum, pois este 

implica a construção de um sentido comum, enquanto que na fé perceptiva não há atribuição de 

um significado, mas abertura para o mundo e para a interrogação ontológica. É uma experiência 

obscura porque não há esclarecimento. Assim se alguém se pergunta: que horas são? Pode se 

contentar com a resposta do relógio e obter um esclarecimento. Mas se a pergunta pela hora 

remete a pergunta pelo que é o tempo passa-se da obscuridade da fé perceptiva para a 

interrogação ontológica. Assim, o contato com o mundo é um contato sem significações, há 

apenas o contato. Pois antes de dar-se a significação já estamos em relação com o mundo. Para 

entender essa relação, Merleau-Ponty retoma o exemplo das mãos que se tocam. 

Se minha mão esquerda tocar minha mão direita e se de repente quero, com a 

mão direita captar o trabalho que a esquerda realiza ao tocá-la, esta reflexão 

do corpo sobre si mesmo sempre se aborta no último momento: no momento 

em que sinto paro de tocar minha mão direita com a esquerda. Mas este 

malogro de último instante não retira toda a verdade a esse meu 

pressentimento de poder tocar-me tocando: meu corpo não percebe, mas está 

como que constituído em torno da percepção que se patenteia através dele 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 20).  

  

 Há o encontro entre eu e o mundo numa experiência de relação de modo que não há o 

perceber e o percebido, mas estão imbricados um em relação ao outro e, desse modo, torna-se 

o mundo vivido o aprender a ver. A tarefa, então, proposta por Merleau-Ponty é procurar 

interrogar qual o nosso vínculo natal com o mundo. E este vínculo é ontológico, pois antes de 

se tematizar sobre o mundo, o sujeito, a ciência, a reflexão, há um gênero obscuro, silencioso 

que emerge a partir da minha relação com as coisas e faz com que se tenha uma afinidade 
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singular, um entrelaçamento que permite ir além da obscuridade da fé perceptiva. Como na 

palpação tátil, no movimento do tocante-tocado, existe um princípio entre as mãos de abertura 

para um mundo tátil das mãos que se tocam, assim também há um princípio que me abre ao 

mundo e este a mim. Esse princípio é chamado por Merleau-Ponty de Carne. Afirma Merleau-

Ponty: “Antes da ciência do corpo – que implica a relação com outrem -, a experiência da minha 

carne como ganga de minha percepção ensinou-me que a percepção não nasce em qualquer 

lugar, mas emerge no recesso de um corpo” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 21). 

Esta é a primeira citação no Visível e o Invisível que aparece a referência a carne, apesar 

de não aparecer como a Carne, o primeiro sentido de carne que Merleau-Ponty utiliza no texto 

é como experiência de minha carne. Na citação, Merleau-Ponty aponta para uma ciência que é 

anterior ao próprio corpo, é como se o corpo próprio nem tivesse se constituído ainda, pois 

antes da ciência do corpo há algo que emerge do recesso do corpo. Essa relação está na origem 

da anterioridade de qualquer ciência do corpo; é um encontro silencioso com o mundo que se 

dá na “experiência da minha carne como ganga de minha percepção”, isto é, a carne como ganga 

de poder perceber o que está na gênese de uma relação com o outro.  

Logo, a percepção não nasce de um ponto situado, de um corpo próprio como pretendeu 

Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção ao colocar o corpo próprio como fundamental 

para poder perceber, porém se assim fosse não seria a partir de um encontro na obscuridade da 

fé perceptiva, mas de uma espécie de percepção carregada de enunciados. Daí, a afirmação de 

Merleau-Ponty que a experiência da minha carne emerge como recesso de um corpo, ou seja, 

de um corpo que se relaciona com o mundo ingenuamente, como abertura inicial ao mundo. 

Merleau-Ponty cita o exemplo da criança que simplesmente pelo seu corpo antes de qualquer 

ciência ou reflexão se comunica com o mundo, pois a criança vive o mundo antes de pensá-lo, 

formulá-lo segundo uma tese. 

Que uma criança perceba antes de pensar, que comece a colocar seus sonhos 

nas coisas, seus pensamentos nos outros, formando eles um bloco de vida 

comum, onde as perspectivas de cada um ainda não se distinguem, tais fatos 

de gênese não podem ser ignorados pelo filósofo, simplesmente em nome das 

exigências da análise intrínseca. [...] É segundo o sentido e a estrutura 

intrínsecos que o mundo sensível é “mais antigo” que o universo do 

pensamento, porque o primeiro é visível e relativamente contínuo e o segundo, 

invisível e lacunar (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 23).  

 

 Assim, o mundo sensível é “mais antigo” que qualquer elaboração de pensamento, pois 

o mundo é o que eu vejo e o que eu vejo é o mundo antes de qualquer ciência sobre ele. Merleau-

Ponty reforça a noção de que o acesso primeiro ao mundo se dá pelo mundo sensível e esta 

gênese o filósofo não pode ignorar porque é o momento originário da nossa fé perceptiva, 
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momento a partir do qual se vai permitir reaprender a ver o mundo e emergirá a interrogação 

ontológica. Pois, se perguntar pelo que é é partir da primeira experiência que tenho com o 

mundo em minha carne. Adilson Xavier da Silva (2010), em seu livro Merleau-Ponty: da fé 

perceptiva à ontologia da carne, afirma que regressar a fé perceptiva é descobrir que a filosofia 

se funda sobre um saber fora das elaborações do pensamento:  

A filosofia questiona a fé perceptiva, não como impossibilidade de entender 

esse mundo em que vivemos, mas de interrogar o mundo [...]. A filosofia deve 

desvelar a fé perceptiva que está em nossa vida muda como abertura ao 

mundo, desvelar o ser bruto ou selvagem enquanto questão mesma, que ela 

possa alcançar, por meio da linguagem em um uso que lhe possa igualar-se ao 

que ela quer dizer. No fim das contas a filosofia é a fé perceptiva interrogando-

se sobre si mesma (SILVA, 2010, p. 103). 

  

 Desse modo, a carne é o horizonte onde meu corpo habita e me assegura que o mundo 

é antes de qualquer enunciado porque é na obscuridade da minha relação muda como abertura 

ao mundo que me encontro com o pré-teorético. E essa abertura é dada pela fé perceptiva que 

provoca a interrogação ontológica e isto é possível porque o corpo e o mundo não estão numa 

relação de analogia, mas porque há algo comum entre eles. Esse algo comum é a “carne como 

ganga da minha experiência”; embora o corpo perceba, é a carne que possibilita entrar em 

relação com a experiência originária que é a fé perceptiva e perguntar-se sobre o que é. Sobre 

esse interrogar-se, partindo da certeza ingênua da fé perceptiva. Dias afirma que é no seio do 

mundo que se abre a interrogação sobre o laço nos une ao mundo. 

Interrogar não é filosofar sobre o mundo, mas do seu seio. A interrogação é, 

para Merleau-Ponty, uma forma de abrir, de desdobrar ou rasgar o nosso laço 

originário com o mundo que envolvemos, em que nos inscrevemos, porque, 

desde sempre, nele estamos envoltos, inscritos. A interrogação é “[...] relação 

última ao Ser e como que órgão ontológico”, relação que se cava e adensa ad 

infinitum (DIAS, 1989, p. 171).    

 

 Merleau-Ponty com a fé perceptiva, na e pela qual faz surgir a interrogação filosófica, de 

caráter ontológico, propõe rever o mundo não como uma tematização posta por algum 

enunciado, tema de um discurso filosófico essencialista, mas o mundo e o sujeito como um 

campo aberto e inacabado que estão em relação. “No próprio instante, porém, em que creio 

partilhar da vida de outrem, não faço mais que reencontrá-la em seus confins, em seus polos 

exteriores. É dentro do mundo que nos comunicamos, através daquilo que nossa vida tem de 

articulado” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 22). Na nova ontologia, proposta por Merleau-

Ponty, não há binômio, polos exteriores – sujeito e objeto, mundo e sujeito, consciência e 

mundo - deixa de ser a busca pela união deles em torno de uma tese, mas relação “entre dois”. 

Este termo “entre dois” não corresponde a um terceiro gênero, como afirma Dias (1989), mas 
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se situa num plano ontológico indeterminado, implícito, não tematizado da obscuridade da fé 

perceptiva, como ganga da experiência, aberto a interrogação ontológica. 

O “entre dois” não se situa pois, em parte nenhuma, dado que foi elidido pelo 

traço que une o plano ontológico ao plano transcendental: corpo-sujeito. E 

assim, porque a relação não é tematizada, é a problemática da passagem de 

um plano ao outro, do pré-objetivo ao objetivo, do tácito ao expresso, do 

irrefletido à reflexão (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 158). 

 

 No texto, O visível e o invisível, Merleau-Ponty procura analisar o discurso da ciência 

como aquela que supõe a fé perceptiva, mas não a esclarece; pois embora se apresente como 

conhecimento rigoroso para explicar as experiências apontando para o que seja o verdadeiro do 

vivido do homem, entretanto ela não pergunta pelo que é, não se interroga pelo originário. Ou 

como diz Merleau-Ponty em outro texto, O olho e o espírito, sobre a ciência que ela “manipula 

as coisas e renuncia a habitá-las. [...] Ela é e sempre foi, esse pensamento admiravelmente ativo, 

engenhoso, desenvolto, essa operação de tratar qualquer ser como geral” (MERLEAU-PONTY, 

2009, p. 13). Desse modo, a ciência coloca como verdadeiro, o objetivo, ou seja, o que é 

definido segundo uma ordem geral, capaz de edificar o mundo existente através de uma série 

de operações que a sustenta. Assim aquilo que é na concepção da ciência é aquilo que é de 

forma objetiva e que faz o cientista ir atrás da ordem dos fatos. Porém, Merleau-Ponty insiste 

que o verdadeiro se exprime em nosso contato de aproximação com as coisas em si mesmas. 

Afirma Merleau-Ponty: 

Assim, a ciência começou excluindo todos os predicados atribuídos às coisas 

por nosso encontro com elas. A exclusão, aliás, é apenas provisória: quando 

aprender a investi-lo, a ciência reintroduzirá pouco a pouco o que de início 

afastou como subjetivo; mas integrá-lo-á como caso particular das relações e 

dos objetos que definem o mundo para ela (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

25).  

 

 Nessa citação, Merleau-Ponty aponta que embora a ciência procure dissipar a fé 

perceptiva como encontro ingênuo com o mundo, a ciência sempre volta ao encontro originário 

para compreender o mundo. Daí, que a fé perceptiva está na origem do pensamento científico. 

Embora a ciência queira ultrapassar a fé perceptiva se esquece que a fé perceptiva, sustenta suas 

argumentações. Adilson Xavier da Silva afirma: “A ciência ambiciona dizer o que é, mas só a 

filosofia que interroga as coisas, mas no início é olhar, o sentir e o falar que questionam as 

coisas” (SILVA, 2010, p. 103). Sobre isso, corrobora Merleau-Ponty Em conversas 1948: 

O mundo da percepção, isto é, o mundo que nos e revelado par nossos sentidos 

e pela experiencia de vida, parece-nos a primeira vista o que melhor 

conhecemos, já que não são necessários instrumentos nem cálculos para ter 

acesso a ele e, aparentemente, basta-nos abrir os olhos e nos deixarmos viver 

para nele penetrar (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 1).  
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 Segundo Merleau-Ponty, a ciência desconsidera que quem vê sempre ver a partir do 

mundo. Merleau-Ponty, em O Visivel e o invisível, cita que Einstein reforça o papel do 

observador como atitude de compreender que aquilo que é pode ser observado em si mesmo e, 

portanto, deve ser desclassificado. Para Merleau-Ponty a concepção que Einstein tem sobre a 

percepção dissimula o valor ontológico de tal experiência (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 28).  

Porém, Merleau-Ponty afirma que o Ser é anterior a operação da ciência. Visto que antes da 

física há uma experiência de mundo, pois meu corpo situado no mundo tem uma relação “entre 

dois”. Então, é preciso “mostrar como a idealização física ultrapassa e esquece a fé perceptiva” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 29).  

    Basta tomar como exemplo os físicos que antes de elaborar uma tese sobre o movimento 

das partículas observam a questão em um contato efetivo com o mundo. A fé perceptiva está 

na gênese da observação do movimento das partículas, de modo que não se trata de um mero 

momento do processo cognitivo subsumido à consciência ou uma intelecção confusa, mas de 

um acontecimento, uma abertura primeira e anterior a uma consciência constituinte de um 

mundo objetivo. Afirma Merleau-Ponty sobre a física e seu esforço de conceituar o que é sem 

considerar a vivência como horizonte aberto as experiências. 

[...] a física pretende dizer o que é, mas então não tem hoje mais fundamentos 

para definir o Ser pelo Ser-objeto, nem isolar a vivência na ordem de nossas 

“representações”, no setor de nossas curiosidades “psicológicas”; é preciso 

que reconheça como legítima a análise dos procedimentos pelos quais o 

universo das medidas e das operações se constitui a partir do mundo vivido 

considerado como fonte, eventualmente como fonte universal (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 28).  

 

 Merleau-Ponty propõe como legítima a operação que tem no mundo vivido a pergunta 

pelo que é. Pois a relação entre mundo e ciência está no reconhecimento do princípio que os 

entrelaça. É preciso repensar a ciência objetivista: seja a física, a psicologia, a antropologia ou 

a linguística que colocam o Ser como Ser-objeto dissimulando o mundo, visto como realidade 

de representação, ou o corpo, como objeto, ou como enunciados de uma ciência. Merleau-Ponty 

afirma em O olho e o espírito, que se faz necessário repensar a ciência em seu pensamento 

operatório que vê as coisas de sobrevoo, como objetos gerais: “É necessário que o pensamento 

da ciência – pensamento de sobrevoo, pensamento do objeto em geral – se coloque de novo 

num aí prévio, in locus, sobre o solo do mundo sensível e do mundo trabalhado” (MERLEAU-

PONTY, 2009, p. 15). Neste sentido, também encontramos em O visível e o invisível que a 

tarefa que se impõe a ciência é mergulhar na experiência do ver, do sentir e do falar para 

descobrir o laço originário das relações com o mundo como caminho a revelar as correlações 

do saber da ciência e do ser: 
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Impõe-nos, portanto, a tarefa de compreender se e em que sentido o que não é 

natureza forma um “mundo” e, antes de tudo, o que não é um mundo, 

finalmente, se há mundo, quais podem ser as relações entre o mundo visível e 

o invisível. Esse trabalho, por mais difícil que seja, é indispensável para 

sairmos da confusão em que nos deixa a filosofia dos cientistas (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 36).  

  

  Por isso, Merleau-Ponty insiste em mostrar que a ciência supõe a fé perceptiva, mas não 

a esclarece porque sua preocupação é em demonstrar o sol, a terra e outras coisas pelo viés do 

objetivável, como resultado puramente de uma ação encadeada. O pensamento objetivo resulta 

num pensamento de sobrevoo, resultado de uma dificuldade em reconhecer a fé perceptiva 

como acontecimento originário com o mundo. E, nesta atitude de relação com o originário está 

a diferença entre Filosofia e ciência, como afirma Merleau-Ponty: “A Filosofia não é ciência, 

porque a ciência acredita poder sobrevoar seu objeto, [...], ao passo que a Filosofia questiona o 

conjunto das questões onde aquele que questiona é, ele próprio, posto em causa pela questão” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 37). Antes de elaborações surgidas de um julgamento rigoroso 

com provas científicas há a aderência de nossa condição existencial de estar situado no mundo 

e estar em relação com ele, pois aquele que pergunta é ele próprio posto em questão. 

 

 2.2 Fé perceptiva e reflexão  

 Merleau-Ponty analisa que a ciência inventou os métodos de provas e de conhecimento e 

que devido a essa invenção criou-se a dificuldade de compreender o que seja a fé perceptiva, 

pois a fé perceptiva cuja adesão está além das provas, não exige uma conversão reflexionante, 

ou seja, a transformação da realidade do mundo em uma idealidade. A ciência procura adequar 

ou reduzir a facticidade a um conteúdo reflexivo. O acesso de nossa experiência no mundo se 

dá pela fé perceptiva já que é por ela que habitamos no mundo por meio de nosso corpo. Afirma 

Merleau-Ponty: 

Talvez essa experiência nos ensine, melhor que qualquer outra, o que seja a 

presença perceptiva do mundo: não, o que seria impossível, a afirmação e 

negação da mesma coisa sob a mesma relação, juízo negativo e positivo, como 

dizíamos há pouco, crença e incredulidade; nossa experiência que está além 

da afirmação  e da negação, aquém do juízo – opiniões críticas, operações 

ulteriores- é mais velha que qualquer opinião, é a experiência de habitar o 

mundo por meio de nosso corpo (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 37). 

 

 Assim, a fé perceptiva aquém de qualquer juízo que constate ser verdadeiro consiste em 

uma experiência espontânea, imediata e silenciosa de crença na presença perceptiva do mundo. 

E, nesse sentido, o poder oculto que nossos olhos têm de perceber é a coisa mesma sem apelar 

para uma prova como faz a ciência. Daí, que a fé perceptiva é “mais velha que qualquer 



63 
 

 

opinião”, pois ela está na origem da experiência “como ganga da minha carne”. Por isso, a 

reflexão e a fé perceptiva não se anulam, mas a fé perceptiva reenvia à reflexão para a origem 

do ato de perceber. Este é o papel da Filosofia: instalar-se na abertura inicial do mundo e não 

ficar no discurso reflexionante que procura transformar o real em um correlativo de 

pensamento, guardando da fé perceptiva aquela crença de perceber as coisas em si mesmas sem 

admitir que antes da conversão reflexionante há a existência bruta e prévia do mundo, como 

afirma Merleau-Ponty:    

A reflexão guarda tudo da fé perceptiva: a convicção de que há qualquer coisa, 

que há mundo, a ideia de verdade, a ideia verdadeira dada. Simplesmente, essa 

bárbara convicção de ir às próprias coisas – incompatível com o fato da ilusão 

– ela a reduz ao que pretende dizer ou significa converte-a em sua verdade, 

descobrindo aí a adequação e o consentimento do pensamento ao pensamento, 

a transparência do que penso para mim que o penso. A existência bruta e 

prévia do mundo que acreditava encontrar já ali, abrindo os olhos, é apenas o 

símbolo de um ser que é para si logo que é, porque todo o seu aparecer e, 

portanto, aparecer-se (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 39).   

 

 Merleau-Ponty ao propor à reflexão como um voltar ao que aparece em sua 

espontaneidade pretende afastar-se do dogmatismo e do ceticismo. Pois, enquanto o ceticismo 

possibilita negar tudo da fé perceptiva o dogmatismo pode tornar-nos reféns de uma estagnação 

filosófica. Mas, isto ocorre porque a filosofia reflexionante se apresenta como estilo ou como 

pressuposto de examinar e buscar a verdade. Merleau-Ponty afirma que o movimento 

reflexionante se apresenta à primeira vista convincente e num certo sentido se impõe por ser 

próprio da filosofia a busca pela verdade. Porém, Merleau-Ponty afirma que “a questão é saber 

se a conduz a um porto seguro, se o universo do pensamento a que conduz é verdadeiramente 

uma ordem que se basta e que encerra toda a questão” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 40). 

 O caminho da reflexão é o caminho da filosofia, porém não se faz filosofia se não 

revermos o caminho de uma fé arcaica, originária que Merleau-Ponty denomina fé perceptiva. 

Entretanto, ao longo da história da filosofia optou-se em tomar a reflexão em detrimento da 

percepção como atitude originária de onde brota a pergunta ontológica. Assim, a experiência 

que alimenta a reflexão é a experiência ingênua, obscura, silenciosa da fé perceptiva. 

Corroborando essa ideia, Adilson Xavier da Silva, diz que que o solo do pensamento 

reflexionante é antes o mundo da vida, é a troca entre a minha percepção e a percepção do 

mundo que surge à interrogação filosófica: 

A chave para compreender o segredo do mundo é, antes de tudo, desvelar o 

comercio que há entre nós e o mundo, e não conceber que o mundo brota em 

nós ou nós no mundo: o mundo não é simplesmente uma imaginação do 

movimento reflexionante. O que continuamente, acreditamos, fará do 

movimento reflexionante, de tudo o que vivemos, enquanto vivemos uma 
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explicação relativa ao mundo, uma relação exterior entre um mundo em si e 

em nós (MERLEAU-PONTY, 2010, p. 110).  

 

 Merleau-Ponty reelabora os conceitos de filosofia e de realidade, para ele há uma 

realidade experimentada, vivenciada, originária, primeira e relação ao ato filosófico. Desse 

modo, a realidade não é uma representação de uma elaboração linguística expressa em um 

enunciado, mas é de onde emana a relação do percebedor e do percebido que faz surgir a 

reflexão ontológica, pois ambos tem o mesmo solo originário. Ou como afirma Merleau-Ponty, 

o nosso vinculo natal com o mundo onde podemos desfazer, refazer, constituir, fabricar a cada 

novo reenvio da reflexão à fé perceptiva (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 41). Ao invés de 

colocar a filosofia ou a realidade como elementos separáveis, Merleau-Ponty insiste na relação 

“entre” um e outro que leva em conta a pergunta pelo que é. Por isso, que o movimento 

reflexionante não pode bastar-se a si mesmo, como afirma Merleau-Ponty: 

Não se trata de pôr a fé perceptiva no lugar da reflexão, mas, ao contrário, de 

abarcar a situação total que comporta reenvio de uma a outra. O que se obtém 

não é um mundo maciço e opaco ou um universo do pensamento adequado: é 

uma reflexão que retorna sobre a espessura do mundo para iluminá-lo, mas 

que em seguida lhe devolve somente a sua própria luz (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 43).  

 

 A tentativa de separação entre realidade e filosofia é tão presente na filosofia 

reflexionante, que Merleau-Ponty no Visível e o invisível, retoma o esforço de Kant de fundar 

o mundo existente através do pensamento do mundo. Segundo, Merleau-Ponty, Kant procura 

justificar por meio de sua Analítica se um mundo é possível e seu fio condutor é a imagem 

irrefletida do mundo. Porém, Merleau-Ponty diz que esta análise dissimula a noção pré-

constituída do mundo, pois é no irrefletido que está a origem do contato mais íntimo que temos 

com o mundo. Pois, se a imagem é irrefletida é porque precisa de um começo que se abre à 

reflexão; e esse começo é dado pela fé perceptiva. Afirma Merleau-Ponty: 

Responder-se-á talvez, que as grandes filosofias reflexivas bem o sabem, 

como mostram, em Spinoza, a referência à ideia verdadeira dada ou, em Kant, 

a referência muito consciente a uma experiência pré-crítica do mundo; mas 

que o círculo do irrefletido e da reflexão é nelas deliberado, que se começa 

pelo irrefletido porque é um começo, mas que o universo do pensamento que 

se abre pela reflexão contém tudo o que é preciso para explicar o pensamento 

mutilado do início [...] Mas se é assim, não há mais filosofia reflexionante, 

pois não há mais originário ou derivado, há um pensamento em círculo onde 

condição e condicionado, reflexão e irrefletido estão numa relação reciproca, 

senão simétrica (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 43). 

  

 Enquanto a filosofia reflexionante considera que o mundo é o que penso dele e não o que 

vivo, Merleau-Ponty insiste numa circularidade, numa relação recíproca entre o nós e o mundo. 

O mundo, segundo Merleau-Ponty, não é um conceito metafísico, mas um mundo visível da fé 
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perceptiva, obscuro que se abre à visão tanto do homem natural quanto do filósofo desde o 

instante que abre os olhos e é logo remetido para uma camada silenciosa irrefletida. É nesta 

ação de ver o mundo tal como é percebido em seu ser bruto e selvagem que o filósofo tem a 

tarefa de desvelar em significações o mundo que se exprime diante de seus olhos. Porém, como 

diz Merleau-Ponty em Signos, pensar não é possuir objetos de pensamento, ou seja, as 

significações não podem reduzir a percepção ao pensamento de perceber: 

Refletir [...] é desvelar um irrefletido que está à distância, porquanto já não 

somos ingenuamente esse irrefletido – o qual porém não podemos duvidar ser 

atingido pela reflexão, já que é por ela mesma que temos noção dele. Logo, 

não é irrefletido que contesta a reflexão, é a reflexão que contesta a si mesma, 

porque seu esforço de retomada, de posse, de interiorização ou de imanência 

só tem por definição sentido em relação a um termo já dado, e que se retira 

em sua transcendência ante o próprio olhar que vai buscá-lo aí (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 178). 

 

 Merleau-Ponty, em nota de trabalho no Visível e o Invisível, diz que alguns problemas 

colocados na Fenomenologia da Percepção são insolúveis, dentre eles a distinção consciência 

e objeto ou sujeito e objeto. São insolúveis porque quando se fala da consciência do sujeito esta 

ideia de consciência já está contaminada pela redução no sujeito da percepção ao pensamento 

de perceber. Assim, a realidade fica reduzida à objetivação, à representação na consciência, no 

pressuposto de considerar um ser determinado por uma consciência constituinte. DIAS (1989) 

afirma: “Esta fixação no produto teleológico da consciência (o objeto) produz a ilusão na 

atividade reflexiva, da possiblidade de tudo constituir, objetivar; porém, isto só é possível 

ocultando os limites da reflexão, o seu começo ou origem” (p. 39). Daí, que na nota de trabalho 

de Merleau-Ponty como na citação acima de Signos, há a necessidade de retornar ao originário, 

ao ser bruto que é ontologicamente primeiro e transcendente, a fim de compreender a 

coexistência que imbrica o mundo e o sujeito, a reflexão e o irrefletido. Afirma Merleau-Ponty: 

Esse acontecimento consiste em que tal visível, convenientemente composto 

(um corpo), é rompido por um sentido invisível – o tecido comum de que são 

feitas todas as estruturas é o visível, que ele próprio, não é de modo algum, 

objetividade, em si, mas transcendência, - que se opõe ao para si, que só tem 

coesão para um – Si – o Si a compreender, não como nada, não como algo, 

mas como unidade de transgressão, ou de imbricação correlativa de “coisa” e 

“mundo” ( o tempo-coisa, o tempo-ser) (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 189). 

 

 Assim, Merleau-Ponty aponta que o originário de onde emerge a reflexão dá-se no próprio 

movimento da reflexão. E, este elemento originário que faz chacoalhar a reflexão filosófica tem 

como nascedouro a fé perceptiva que não tem tese ou qualquer enunciado, mas suas estruturas 

estão no tecido comum da visibilidade. Sobre esse dar-se a ver ao olhar que nos liga às coisas 

ao mundo, afirma Dias: “Tal é o estrato profundo a que o filósofo se dirige e que se patenteia 
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na visão, no olhar. Vemos o mundo e, contudo, é preciso aprender a vê-lo” (DIAS, 1989, p. 

167). A filosofia para Merleau-Ponty antes de ser uma reflexão é uma experiência ingênua com 

o mundo que mediante este contato com a obscuridade se abre à possibilidade de uma 

interrogação ontológica.  

 Filosofar é partir da fé perceptiva e se perguntar pelo que é. Assim, antes de um mundo 

elaborado por significações há um habitar esse mundo, antes de se perguntar que é o homem 

não posso desconsiderar que também sou homem. O mundo não é uma metamorfose do 

movimento reflexionante, mas vivência no qual estou ligado, cujo solo não é o da ciência ou da 

filosofia reflexionante, mas anterior a tudo isso porque é experiência perceptiva. Sobre essa 

reflexão que parte de nossa experiência bruta do mundo para remontar a um sujeito como 

condição de possibilidade, afirma Dias (1989): 

Merleau-Ponty crê encontrá-lo no próprio centro da experiência a que nos abre 

a fé perceptiva. Nesse lugar, onde as experiências não foram “ainda” 

trabalhadas, manipuladas pela consciência, onde tudo se oferece em 

simultaneidade, tudo está misturado, o sujeito e o objeto, a existência e a 

essência, onde a unidade é princípio de diferenciação esta manifestação 

daquela. Lugar promíscuo, onde pode haver diferença sem contradição, 

distância que é proximidade, onde tudo se imbrica, se mistura: instância 

“bruta”, “selvagem” (p. 203).     

 

 O regresso à fé perceptiva é retorno ao lugar onde começa a filosofia, pois é lá onde o 

obscuro provoca o filósofo a empreender o exercício de investigação em busca da verdade. 

Verdade que se revela na relação entre os movimentos de meu corpo e as coisas. É no 

entrosamento do meu corpo com o mundo visível, o campo onde se localizam os meus poderes 

perceptivos. Deste modo, o mundo bruto e selvagem, abandonado e discriminado pela filosofia 

reflexionante, é o nascedouro da Filosofia, pois sendo o mundo não somente um conceito de 

pensamento ou um pensamento Geral ou absoluto que finja explicar o que sou ou o que são os 

outros. Afirma Merleau-Ponty: 

Se finjo pela reflexão encontrar no espírito universal a premissa que desde 

sempre sustentava minha experiência, isto sempre é possível esquecendo o 

não-saber do início, que não é nada, que não é tampouco verdade reflexiva, e 

que também é preciso explicar. Só me foi dado chamar o mundo e os outros a 

mim e tomar o caminho da reflexão, porque desde o início estava fora de mim, 

no mundo, junto aos outros, sendo que a todo momento essa experiência vem 

alimentar minha reflexão. Esta é a situação total que uma filosofia deve 

explicar. Ela só o fará admitindo a dupla polaridade da reflexão, e que como 

dizia Hegel, entrar em si também é sair de si (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

56).   

 

  E, assim voltamos a afirmação inicial de Merleau-Ponty ao dizer que antes da ciência 

do corpo existe uma “experiência da minha carne como ganga” que nasce da relação com 
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outrem; ora, antes de uma filosofia reflexionante há a experiência do recesso do meu corpo que 

entra em relação com o sensível desprovido de toda e qualquer reflexão. A ganga, carne, seria 

a relação dessa experiência primeira que dá origem ao discurso filosófico, às significações que 

procuram dizer “pela experiência da minha carne” - ainda minha carne nesse momento - o que 

é o que percebo.  

 

 

2.3 Dialética e Fé perceptiva 

 

 A verdadeira filosofia nasce do descontentamento, do questionar, de colocar em suspenso 

as certezas já estabelecidas, porém para chegar a este estágio da interrogação de se perguntar 

pelo que é, é importante compreender que eu já estou situado nesse o que é, pois antes de se 

perguntar pelo ser eu já sou porque estou entranhado no ser. Para Merleau-Ponty, a filosofia é 

responsável pela atividade de perguntar no sentido mais radical; isso não quer dizer que a 

ciência não se pergunte, mas ela adota uma série de pressupostos, de conceitos, de ideias que 

se tornam razões aceitáveis sem assumir uma postura mais radical de se perguntar pelo que é. 

Porém, Merleau-Ponty, propõe que antes de pensar as razões que se tornaram crenças aceitáveis 

é preciso pensar que há um mundo e que mantenho com ele uma relação. Essa relação se dá 

pela experiência perceptiva, chamada por Merleau-Ponty de fé perceptiva, por ser a experiência 

originária de perceber o mundo a partir da nossa condição: de já estar situado no mundo antes 

de se fazer qualquer pergunta.  

  A partir da constatação de Merleau-Ponty que: “Vemos as coisas mesmas, o mundo é 

aquilo que vemos” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 15), pode-se perguntar se a filosofia com 

suas indagações se afasta da fé perceptiva. Pois, sendo a fé perceptiva uma experiência obscura 

é suprimida ou superada pelo filosofar ou o filósofo não tem como escapar da fé perceptiva? 

Segundo Merleau-Ponty, a tentativa da filosofia reflexionante foi de suprimir ou superar a fé 

perceptiva em: “atos ou atitudes de um sujeito que não participa do mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 58). Entretanto, a fé perceptiva é para o filósofo a abertura originária e 

irrecusável ao mundo, abertura relacional entre a percepção e o percebido, saber espontâneo 

que se coloca além da possibilidade de afirmação ou de negação. Para Merleau-Ponty, essa 

abertura se situa na zona pré-reflexiva da abertura ao Ser, diferentemente do que fez a filosofia 

reflexionante ao transformar a abertura ao mundo em idealidade ou representação ou 

coisificação Afirma Merleau-Ponty: 

E para que ocorra essa abertura, para que decididamente saiamos de nossos 

pensamentos, para que nada se interponha entre ele e nós, seria preciso 

correlativamente esvaziar o Ser-sujeito de todos os fantasmas de que a 
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filosofia entulhou. [...], é preciso que nada se me retenha em mim mesmo 

longe delas, nenhuma “representação”, nenhum “pensamento”, nenhuma 

“imagem”, nem mesmo essa qualificação de “sujeito”, de “espírito” ou de 

“Ego”, pela qual o filósofo me quer distinguir absolutamente das coisas, mas 

que no entanto se torna, por sua vez enganadora, já que, como toda 

designação, acaba por recair no positivo, por reintroduzir em mim um 

fantasma de realidade e por fazer-me crer que sou res cogitans – uma coisa 

muito particular, mas mesmo assim, coisa (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 59).  

 

 O interlocutor de Merleau-Ponty na sua exposição sobre a dialética é Sartre que é 

acusado por Merleau-Ponty de adotar uma postura cartesiana. Segundo Merleau-Ponty, Sartre 

toma da filosofia de Descartes a concepção de res cogitans e de res extensa, como duas 

substâncias distintas, e elabora uma ontologia dualista que separa o Ser e o Nada. Assim, as 

relações entre o Ser e o Nada não revelam quase nada, mas o objeto é, enquanto o Ser e o Nada 

são testemunho desse esvaziamento do ser no mundo ou como afirma Merleau-Ponty a 

distinção efetiva entre o Ser e o Nada obstrui qualquer forma de abertura a uma relação entre 

eles:  

[...] Sartre pensa explicar o nosso acesso primordial às coisas, sempre 

subentendido nas filosofias reflexionante e sempre compreendido no realismo 

como uma ação impensável das coisa sobre nós. A partir do momento em que 

me concebo como negatividade e o mundo como positividade, não há mais 

interação, caminho eu próprio diante de um mundo maciço; entre ele e mim 

não há encontro nem fricção, porquanto ele é o Ser e eu nada sou. Somos e 

permanecemos opostos e confundidos, precisamente porque não somos da 

mesma ordem (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 59).  

  

Essa separação ou oposição entre o Ser e o Nada faz surgir uma dialética da 

negatividade9, uma negatividade tão radical que faz suprimir o outro e toma o Ser como absoluta 

positividade, excluindo dele qualquer negação. Recai-se assim, numa filosofia da identidade. A 

filosofia da negatividade articula de tal maneira a oposição entre o eu e o mundo, mostrando 

que eu não sou nada, e o mundo é o ser. Entretanto, Merleau-Ponty diz que o caminho adotado 

pela ontologia clássica de oposição na relação entre o Ser e o Nada resulta num pensamento de 

sobrevoo: “O pensamento do negativo puro ou do positivo puro é, pois um pensamento de 

sobrevoo, que opera sobre a essência ou a pura negação da essência, sobre termos cuja 

significação já foi fixada e que mantem em sua posse” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 74).  

Assim, a filosofia da negatividade de Sartre é um exemplo do pensamento de sobrevoo, 

uma filosofia marcada pela necessidade de definir com precisão o que é o Ser e o que é o Nada 

como se houvesse lugar para um pensamento que considerasse a possibilidade de uma dialética 

                                                           
9 Termo usado por Merleau-Ponty para designar as filosofias que afirmam uma negatividade absoluta. Trata-se de 

pensar o negativo como objeto de pensamento através do que ele não é, de modo que só podemos preservar sua 

pureza negativa na falta de ser (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 60). 
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segura. O pensamento da negatividade é também um pensamento positivista e vice versa, pois 

o pensamento positivo na tentativa de identificar com precisão extrai do mundo, por um recorte 

preciso, o objeto de sua investigação. E nega o mundo em que esse objeto aparece; já no 

pensamento da negatividade para afirmar o diferente se nega o outro, como afirma Merleau-

Ponty: 

Há uma armadilha no pensamento do negativo: se dissermos que é, destruímos 

sua negatividade, mas se mantivermos estritamente que não é, ainda o 

elevamos a espécie de positividade, conferindo-lhe uma espécie de ser, já que, 

de lado a lado, e absolutamente, ele é nada. O negativo torna-se uma espécie 

de qualidade, precisamente porque é fixado em seu poder de recusar e eludir. 

Um pensamento negativista é do mesmo modo um pensamento positivista, e 

nessa reviravolta permanece o mesmo, no seu propósito de, considerando o 

vazio do nada ou o pleno absoluto do ser, ignorar em todo caso a espessura, a 

profundidade, a pluralidade de planos, os segundos-mundos (arrière-mondes) 

(MERELAU-PONTY, 2003, p. 73).  

 

 Assim, Merleau-Ponty coloca que numa analítica do Ser e do Nada é necessário redefinir 

a postura daquele que vê quanto do mundo visto, pois é por meio da camada do meu ser corporal 

que se descobre que estamos atolados no mesmo mundo.  Afirma Merleau-Ponty: “A analítica 

do Ser e do Nada é aquele que vê esquecendo-se que possui um corpo e de que aquilo que vê 

está sempre sob o que vê, tentando forçar a passagem em direção ao ser puro e ao nada puro” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 81), ou seja, “possuir um corpo” é a ideia de situar-se, de estar 

no mundo. Segundo a leitura de Merleau-Ponty, Sartre tenta forçar uma analítica ao ser puro e 

ao nada puro elaborando uma filosofia de uma visão pura, porém se esquece que o corpo vê em 

perspectivas diferentes e nunca instalado. Daí, que na analítica do Ser e do Nada não nos põe 

em relação com o ser bruto, pré-reflexivo porque há a preocupação em nadificar. Entretanto, 

Merleau-Ponty afirma que se não há a ideia de oposição entre o Ser e o Nada, então, a visão 

pura dá lugar a cumplicidade entre o que vê e o que é visto: 

[...] entre o que vejo e eu que vejo, a relação não é de contradição, imediata 

ou frontal, as coisas chamam meu olhar, meu olhar acaricia as coisas, sente 

seus contornos e seus relevos, entre eles e elas vislumbramos uma 

cumplicidade. Quanto ao ser, não posso mais definir como núcleo duro de 

positividade sobre as propriedades negativas que proviriam de minha visão 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 80-81). 

  

É importante perceber que Merleau-Ponty diferente dos outros filósofos não deseja se 

instalar na visão pura, como ele próprio afirma: “Para uma filosofia que se instala na visão pura, 

no sobrevoo do panorama, não pode haver encontro com outro” (MERLEAU-PONTY, 2003, 

p. 81). Ora, com o olhar panorâmico o outro não existe, se reduz à possibilidade de que o outro 

se apresente como um foco de negatividade. Assim, o olhar panorâmico ou o “olhar de águia” 
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é a visão que não está em lugar nenhum, diferente do olhar de perto em que o outro me invade 

como um facho luminoso e me tira da solidão pelo seu vínculo corporal. Assim, quanto mais 

distante mais solitário, quanto mais próximo começo a ver este outro que invade, como 

arrombamento, minhas fronteiras. Como afirma Merleau-Ponty: 

O outro só pode introduzir-se no universo de quem vê por arrombamento, 

como dor e catástrofe, surgirá não diante dele, no espetáculo, mas 

lateralmente, como questionar radical. Já que não é mais do visão pura, quem 

vê não pode encontrar um outro que seria coisa vista; só sai de si por meio de 

um retorno da visão sobre ele, só encontra o outro como seu próprio ser visto 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 82). 

 

 Essa aproximação do outro estabelece certa distância, pois se ela não houver vai ocorrer 

uma fusão e nem é a proposta de Merleau-Ponty pensar numa filosofia da identidade, mas sua 

proposição é pensar uma filosofia da relação. Assim, ao invés de uma oposição entre o Ser e o 

Nada, ou a percepção e o percebido, se propõe pensar numa relação e o termo, que Merleau-

Ponty, usa para pensar é o de Carne, como conceito ontológico. Como se a carne fosse a 

estrutura da relação, como veremos no capítulo seguinte.  A fé perceptiva se torna a atitude que 

nos abre pensar na relação, pois por meio da fé perceptiva aderimos ao mundo e nos percebemos 

nele atolado. Desse modo, a questão para Merleau-Ponty não é se primeiro é o Ser ou o Nada, 

mas a imbricação de um no outro, numa reciprocidade em que um afirma o outro, como 

esclarece Merleau-Ponty: 

Para uma filosofia consciente de si mesma como conhecimento, como fixação 

segunda de uma experiência prévia, a fórmula: o ser é e o nada não é; é uma 

idealização, uma aproximação da situação total que comporta, além do que 

dizemos, a experiência muda onde haurimos. Do mesmo modo que somos 

convidados a reencontrar atrás da visão, como presença imediata ao ser, a 

carne do ser e a de quem vê, assim devemos reencontrar o meio comum onde 

o ser e o nada, que são apenas ʎέκτα, trabalham um contra o outro. Nosso 

ponto de partida não será: o ser é e o nada não é – nem mesmo: só há o ser – 

fórmula de um pensamento de sobrevoo – mas há o ser, há o mundo, há 

alguma coisa, no sentido forte em que o grego fala de τό λέγειν, há coesão, 

há sentido. Não se faz surgir ser a partir do nada, ex nihilo, parte-se de um 

relevo ontológico onde nunca se pode dizer que o fundo não seja (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 90; itálicos do autor, negrito nosso)10. 

 

                                                           
10 Merleau-Ponty, nesta citação, ao utilizar o termo λέγειν e apontar para o modo como os gregos falaram retoma 

a reflexão de Heidegger sobre o significado de λέγειν. Para Heidegger, λέγειν tem o mesmo significado que na 

palavra alemã “lesen”; esse termo pode ser traduzido como colher, recolher, juntar uma coisa pondo-a ao lado da 

outra. Com isso, o λέγειν tem para Heidegger um colher originário, como afirma: “[...] o colher já se acha instalado 

no fundo de todo de-por e pro-por. [...] O único empenho do de-por e pro-por, como λέγειν, é deixar que o que se 

dispõe por si mesmo num conjunto, seja entregue, como real, à proteção que o preserva disposto. Que proteção é 

esta? É a proteção da verdade” (HEIDEGGER, 2006, p. 186). Assim, Merleau-Ponty ao retomar no sentido dos 

gregos λέγειν assume a mesma posição de Heidegger em que ao tentar se compreender o que está disposto num 

conjunto pode tornar visível o invisível do Ser. 
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 Desse modo, Merleau-Ponty toma como dimensão originária não o Ser ou Nada 

isoladamente, mas a mediação entre eles, aquilo que na citação o filósofo denomina de “há o 

ser”. Merleau-Ponty recusa o positivismo latente das filosofias do negativo e propõe uma 

abertura originária presente no mundo sensível para entender a dialética que há entre o Ser e o 

Nada. Assim, longe da dualidade clássica, da pura presença ou pura ausência, do oposto e do 

idêntico, Merleau-Ponty fala de um meio comum, de uma relação em que os termos Ser e Nada 

não fossem vistos numa situação que os colocasse numa existência pura. Por isso, Merleau-

Ponty convida-nos a reencontrar a “carne do ser”, ou seja, propõe uma ontologia da carne capaz 

de elaborar uma dialética em que não haja uma superação entre os termos Ser e Nada, mas que 

permaneçam em constante relação, como afirma na citação a seguir: 

No total, exatamente o pensamento que buscamos, não ambivalente, 

“ventríloquo”, mas capaz de diferenciar e integrar num único universo os 

duplos ou até mesmo múltiplos sentidos, como já Heráclito mostrava as 

direções opostas coincidindo no movimento circular – e finalmente capaz 

dessa integração, porque o movimento circular não é a simples soma de 

movimentos opostos nem um terceiro movimento acrescentado a eles, mas seu 

sentido comum, os dois movimentos componentes visíveis como um único, 

tornados totalidade, isto é: espetáculo: porque o pensamento dialético é o 

pensamento do Ser-visto, de um Ser que não é positividade simples, Em si, 

nem o Ser-oposto de um pensamento, mas manifestação de si, desvendamento 

fazendo-se... A dialética é tudo isso e, nesse sentido, é ela quem procuramos 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 93; itálico do autor).  

 

 Assim, a dialética de Merleau-Ponty expressa no título de sua obra, O visível e o 

invisível, mostra a relação que entre esses dois termos: o visível e o invisível como termos 

interligáveis. E, desse modo, esses termos são modelos de uma outra ontologia que pensa a 

relação Ser e Nada. Essa outra ontologia, proposta por Merleau-Ponty, é a ontologia da Carne 

cuja visão não é de águia, do sobrevoo, que vê ao longe sem querer misturar-se ou atolar-se, 

expressão utilizada por Merleau-Ponty, com o mundo. Essa filosofia que se distancia do mundo 

é a filosofia da visão pura ou da identidade; é a filosofia que não suporta discernir a origem 

desse mundo que é. Exemplo dessa filosofia, que segundo Merleau-Ponty metamorfoseou a 

dialética, foi Sartre ao converter o movimento dialético em tese ou significação ambivalente do 

Ser e do Nada. 

Não é diferente o modo pelo qual, em Sartre, a oposição absoluta entre o Ser 

e o Nada dá lugar ao retorno ao positivo, a um sacrifício do Para Si – com a 

diferença que Sartre mantem em seu rigor a consciência do negativo como 

margem do ser [...]. Mas, feitas essas ressalvas, a mesma metamorfose da 

dialética, a mesma recaída na ambivalência se produz aqui e lá, e pela mesma 

razão: a saber, o pensamento deixa de acompanhar ou de ser o movimento 

dialético, converte-o em significação, tese ou coisa dita e, concomitantemente, 

recai na imagem ambivalente do nada que se sacrifica para que o Ser seja e do 



72 
 

 

Ser que, do fundo de sua primazia, tolera ser reconhecido pelo Nada 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 94-95).   

 

 Para Merleau-Ponty, se Sartre pretendeu discutir o Ser e o Nada deveria fazê-lo como 

relação presente no movimento dialético e não como absoluta oposição entre eles. Pois, antes 

de identificar que é o Ser e o que é o Nada, como Descartes fez com a res cogitans e a res 

extensa, é preciso pensar de forma relacional ou reversível, como veremos mais adiante. Na 

dialética proposta por Merleau-Ponty não há síntese, é um pensar dialético, mas um dialético 

sensível em que a dialética se dispõe a colocar os termos em constante relação, onde um não 

supera o outro. Assim, a filosofia que pensa desse modo dialético não despreza a fé perceptiva, 

pois o filosofar dialético, proposto por Merleau-Ponty, não supera a fé perceptiva. Segundo 

Merleau-Ponty, o perceber é todo estruturado por um conjunto de significados e não tem como 

perceber o mundo que estou sem a estrutura de significados que me aparece de natureza 

simbólica, pelo exercício reflexivo. Porém, não se compreende esse exercício sem se partir do 

mundo em que estou e da minha relação com ele. Sem a visão da dialética como relação, mas 

como lei exterior que se impõe resulta numa má dialética, como afirma Merleau-Ponty: 

Ó Dialética, diz o filósofo, quando se apercebe de que talvez a verdadeira 

filosofia zombe da filosofia. Aqui a dialética é quase alguém, como a ironia 

das coisas, é uma sorte lançada sobre o mundo que faz com que nossas esperas 

se transformem em escárnio, potência astuciosa, atrás de nossas costas, que 

nos desconcerta e que, ainda por cima, possui sua ordem e sua racionalidade; 

portanto, são apenas o risco de um não-senso, mas muito pior: a certeza de 

que as coisas tem outro sentido além daquele que estamos em condições de 

reconhecer. Já estamos no caminho da má dialética que, contra seus princípios, 

impõe uma lei e um quadro exterior ao conteúdo, restaurando em seu proveito 

o pensamento pré-dialético (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 95). 

 

 No início dessa citação, Merleau-Ponty faz uma espécie de ironia ao colocar que a 

dialética quando se apercebe como verdadeira filosofia zomba da filosofia, pois antes de se 

perguntar se eu já sou no mundo, estou nele lançado. Assim, se em Sartre o corpo não se 

identifica com o sujeito, em Merleau-Ponty “eu sou meu corpo”, ou seja, diferente de Sartre 

que pensa a estrutura egóica sem o mundo, em Merleau-Ponty há relação entre Eu e o mundo 

e isso extrapola o pensamento dialético clássico que acredita recompor o ser usando um 

arcabouço de enunciados. Para Merleau-Ponty, pensar dialeticamente é considerar o outro, a 

outra dimensão, o que está invisível no discurso, o não dito, porém esse não dito não deve ser 

suprimido em vista de uma estrutura dialética de síntese. A dialética proposta por Merleau-

Ponty é de abertura radical às possibilidades e essa dialética é denominada por Merleau-Ponty 

de hiperdialética, como explica Merleau-Ponty: “O que chamamos de hiperdialética é um 
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pensamento que, ao contrário, é capaz de verdade, pois encara sem restrição a pluralidade das 

relações e o que chamamos ambiguidade” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 95-96).   

 Desse modo, ao tratar do Ser e do Nada não se pode adotar a atitude cartesiana, que 

influenciou Sartre, da busca pelo princípio de identidade, a essência pura para definir o que é o 

Ser e o que é o Nada. A filosofia da identidade, da precisão, da positividade faz uma dialética 

da idealização, porém, segundo Merleau-Ponty, a hiperdialética compreende a idealização 

apenas como uma tese que não reduz o Ser como positivo ou negativo ou ainda como supressão 

absoluta dele por ele mesmo. O que Merleau-Ponty exclui da dialética é a simples ideia do 

negativo puro, e o que devemos desvelar, sem dúvida, é uma dialética do Ser. E essa ideia, 

como afirma Merleau-Ponty, não pode ser nem o ser Para Si nem o ser Em si. Porque essas são 

definições frágeis e lábeis e que nos podem levar uma à outra, e “que deve reencontrar o ser 

antes da clivagem reflexiva, em torno dele, no seu horizonte, não fora de nós e não em nós, mas 

onde os dois movimentos se cruzam, onde ‘há’ alguma coisa” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

96). 

 A tradição filosófica sempre fez o exercício de distinguir o Ser e o Nada e afirmar não 

haver nenhum entrelaçamento entre eles. Porém, Merleau-Ponty apresenta em sua 

hiperdialética que o exercício do filosofar parte-se da evidência do mundo que se abre por meio 

da fé perceptiva e revela uma relação de constituição originária e espontânea que nos põe 

entrelaçados a ele. Corroborando com essa noção de Merleau-Ponty, Alex de Campos Moura, 

em seu livro: Entre o Ser e o Nada, afirma: 

Reencontramos, desse modo, um dos temas centrais de O visível e o invisível, 

a necessidade de se compreender o sentido do ser do mundo, o “há” 

espontâneo desvelado pela fé perceptiva e a ontologia por ele implicada. 

Retomando uma questão central e constante na obra de Merleau-Ponty [...], é 

a formação espontânea do Ser, o “algo” originário, que se torna preciso 

compreender. Partindo da fé perceptiva, o que se evidencia é a unidade 

primária da experiência e a “anterioridade” do todo, a instituição do mundo 

como irredutível (MOURA, 2013, p. 189). 

 

 A filosofia é marcada por dualismos: corpo e alma, objeto e sujeito, sensação e 

intelecção, o todo as partes de modo que há uma tensão entre duas instâncias opositoras; a 

filosofia também é marcada pelo método dialético na medida que se apresenta um termo e se 

considera seu contraditório também, porém o que fazer quando se coloca em relação o corpo e 

alma, o sujeito e o objeto, a sensação e a intelecção, o todo e as partes? Para Merleau-Ponty, o 

exercício dialético que não considera as relações entre os termos tende ao pensamento total 

numa tentativa de alcançar o absoluto superando as tensões dos termos opositores. Por isso, 

Merleau-Ponty propõe não superar as tensões entre os termos, mas compreender a relação que 
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há entre os termos por meio de uma dialética sem síntese ou uma hiperdialética. Assim, o Ser e 

o Nada não se contrapõe um sobre o outro; diferente de Sartre, Merleau-Ponty coloca que o Ser 

e o Nada não têm estrutura identitária própria sem se correlacionar com o outro e ainda coloca 

que a ideia de identidade pura dos termos deve ser rompida.     

 Se não há uma superação de termos, nem a ideia de pureza nos termos, mas uma 

hiperdialética dos termos em relação o que é o filosofar? A preocupação de Merleau-Ponty é 

pelo sentido originário do filosofar. E, sendo o contato primitivo com o mundo da ordem da 

percepção a filosofia emerge desse contato originário com o mundo que nos faz interrogar. Para 

Merleau-Ponty, antes mesmo de perguntar já se está situado na pergunta. Assim, a fé perceptiva 

é essa experiência originária de adesão ao mundo que nos faz interrogar e nos abre a uma atitude 

filosófica. Não é somente se perguntar pelo que é e acreditar que se trata de definir em uma 

palavra, pois embora as questões filosóficas aconteçam na linguagem, ela não abarca com toda 

a clareza o que se pretende ao perguntar pelo que é. Como afirma Merleau-Ponty: 

Longe de deter o segredo do ser do mundo, a linguagem é, ela mesma, um 

mundo, ela mesma, um ser –um mundo e um ser de segunda potência, já que 

fala do ser e do mundo, redobrando, pois, seu enigma, em vez de fazê-lo 

desaparecer. A interrogação filosófica sobre o mundo não consiste, portanto, 

em reportar-se do próprio mundo àquilo que dele dizemos, portanto ela s 

reitera no interior da linguagem. Filosofar não é contestar as coisas em nome 

das palavras, como se o universo das coisas ditas fosse mais claro que o das 

coisas brutas, como se o mundo efetivo fosse um cantão da linguagem, a 

percepção uma palavra confusa e mutilada, a significação das palavras, uma 

esfera de positividade perfeitamente segura (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

98).   

 

 Assim, se compreende que Merleau-Ponty não está à procura de um substituto verbal 

para o mundo e a filosofia não se instala na ordem do dito ou do escrito. A questão filosófica 

sobre o mundo não é apenas um fato de linguagem que encontra na significação das palavras 

respostas. Não é só definir o que é o visível e o invisível que vai se fazer filosofia para se chegar 

a uma significação unívoca, pois a linguagem sempre apresenta enigmas. Por isso, o exercício 

do filosofar emerge da fé perceptiva e não deve ser abandonada. Assim, por meio da fé 

perceptiva que nos abre a uma atitude filosófica, temos uma filosofia que não decompõe nossa 

relação com o mundo em elementos reais ou em referencias ideias ou em um Ser e um Nada. 

Pois, como afirma Merleau-Ponty, há um relacionamento de abertura entre eu e o mundo, assim 

como a relação Ser e Nada se tornam modelo de abertura para pensar uma dialética sem síntese:   

Pareceu-nos que a tarefa de descrever estritamente nosso relacionamento com 

o mundo, não como abertura do nada ao ser, mas como abertura, 

simplesmente: é pela abertura que poderemos compreender o ser e o nada, não 

é pelo ser e pelo nada que compreendemos a abertura. [...] A abertura para o 

mundo supõe que o mundo seja e permaneça horizonte, não porque minha 
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visão o faça recuar além dela mesma, mas porque, de alguma maneira, aquele 

que vê pertence-lhe e nele está instalado (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 100-

101). 

 

 Para Merleau-Ponty, a fé perceptiva se apresenta como primeira forma de acesso ao 

mundo e essa experiência da fé perceptiva que me dá a certeza, ainda que obscura, vai interferir 

no pensamento de interrogar, pois o pensamento encontra na experiência perceptiva uma 

transposição para a construção do pensamento. É uma transposição porque antes era uma crença 

obscura na percepção que com a interrogação faz surgir a pergunta pelo que é. Na fé perceptiva 

não se tem a pergunta pelo que é, pois essa pergunta só quando surge com a interrogação 

filosófica e, portanto, se a filosofia quer ser fiel em sua condição primeira do interrogar pela 

origem não pode largar a fé perceptiva, pois se o fizer cairá em interpretações distantes do 

mundo da vida, em meras elaborações metafísicas sobre o que é. Aquilo que é, para Merleau-

Ponty, precisa estar ligado a ele pela via perceptiva. Afirma Merleau-Ponty: 

No final das contas, a filosofia interroga a fé perceptiva – não espera, porém, 

nem recebe uma resposta no sentido ordinário, porquanto não é o 

desvendamento de uma variável ou de um variante ou de um invariante 

desconhecido que satisfará a questão proposta e porquanto o mundo existente 

existe sob a forma de interrogativa. A filosofia é a fé perceptiva 

interrogando-se a si mesma. Pode-se dizer dela, como de toda a fé, que é fé 

porque é possibilidade de dúvida, e esse infatigável percurso das coisas, que é 

nossa vida, é também uma continuação contínua. Não é só a filosofia, no início 

é olhar que interroga as coisas (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 103, negrito 

nosso). 

  

 Como se pode ler na citação, para Merleau-Ponty parece não haver pensamento se não 

houvesse a pergunta pelo que é, porém a pergunta pelo que é não é a instância primordial; 

primordial é viver o mundo que já vivo, pois é nessa infatigável certeza que possibilita o 

interrogar-se sobre o que se percebe. Por isso, “a filosofia é a fé perceptiva interrogando-se a si 

mesma” porque tudo começa pelo olhar perceptivo que emerge numa interrogação filosófica. 

Na visibilidade há também invisível, não é que o invisível esteja fora da visibilidade é que no 

interior desta (visibilidade) o invisível está presente, porém não acessado ainda. Assim, o olhar 

que interroga as coisas não o faz distanciado, como num voo de águia, como faz o cientista e 

pode cair na mesma armadilha a filosofia quando se coloca a tarefa de definir termos. Pois, a 

postura do filósofo é interrogar e dizer o que é, mas reconhecendo as limitações de que fala de 

dentro do mundo e não consegue dele se distanciar totalmente.  

Para Merleau-Ponty, a filosofia nem é conhecimento, nem tomada de consciência, nem 

distância radical em relação ao mundo, como se pudesse conhecer em plenitude, pois algo 

sempre escapa e permanece invisível e cabe ao filósofo fazer a pergunta radical e não se 



76 
 

 

contentar com as significações propostas, inclusive a proposta por ele mesmo, como se pode 

ler na citação:   

A maneira de questionar do filósofo não é, portanto: a do conhecimento: para 

ele o ser e o mundo não são incógnitas que se trata de determinar por suas 

relações com os termos conhecidos [...]. A filosofia não é, ademais, tomada 

de consciência: para ela não se trata de reencontrar numa consciência 

legisladora a significação que teria dado ao mundo e ao ser graças a uma 

definição nominal. [...] Cumpre compreender a percepção como esse 

pensamento interrogativo que deixa ser o mundo percebido em vez de pô-lo, 

diante do qual as coisas se fazem e se refazem como uma espécie de deslizar 

do sim do não (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 101-102).  

 

 Portanto, o ato do pensamento é relacional com o ato de perceber, sendo que este abre 

àquele a origem do pensar. De modo, que Merleau-Ponty se propõe construir uma forma 

dialética em que não se aniquile os termos ou que haja uma hierarquia entre eles, mas uma boa 

dialética, que segundo Merleau-Ponty é hiperdialética, marcada em não evitar o duplo sentido, 

que não ignora a pluralidade das relações ou as ambiguidades do Ser, desprovidas de síntese e 

em permanente movimento.   

 

2.4 Interrogação e intuição  

 A experiência que Merleau-Ponty denominou de fé perceptiva no final das contas 

questiona o que é o filosofar a partir da compreensão de ser no mundo, que nos é dada pela 

adesão primordial ao mundo. Essa proposta de filosofar partindo da fé perceptiva, levará 

Merleau-Ponty a se diferenciar de seus interlocutores como: a filosofia de Husserl que ele toma, 

inicialmente, como referência para o seu filosofar, a partir do método fenomenológico. Este 

método consiste na compreensão de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa; 

Merleau-Ponty compreende que o sujeito que nos coloca nessa condição é o corpo que nos faz 

permanentemente situado no espaço e no tempo, num lugar e num momento. Outro interlocutor 

de Merleau-Ponty é Descartes não para assimilar a filosofia cartesiana na sua íntegra, mas, 

sobretudo, apontando uma postura crítica ao dualismo entre corpo e alma, a coisa pensante e a 

coisa material. Outro interlocutor é Sartre, conforme demonstrado na seção anterior, que 

Merleau-Ponty acusa de não fazer uma dialética sem síntese, uma hiperdialética, mas uma 

dialética em que os opostos são conduzidos a um estágio de síntese, prova disso é que em Sartre 

há o Ser e há o Nada e faz desses dois termos positivos, ou seja, distintos. 

 Outro interlocutor de Merleau-Ponty, que surge em O visível e o invisível na seção sobre 

a Interrogação e intuição, é Henri Bergson cuja discussão é sobre o conceito de intuição. Para 

Bergson a intuição seria a apreensão imediata da realidade por coincidência com o objeto, 
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porém Merleau-Ponty pretende romper com uma cisão, uma separação radical entre sujeito e 

objeto. Ora, a filosofia moderna procurou resolver o problema da cisão sujeito e objeto pela 

intuição numa espécie de coincidência entre o objeto e o sujeito que percebe. Então, Merleau-

Ponty tenta superar a questão da intuição colocada por Bergson11.  

 Para Merleau-Ponty, o fato de perguntar-se por questões rotineiras como: “Que horas 

são?” “Onde estou?”, partem do fato de se acreditar em alguma coisa, há então uma crença, 

uma fé numa realidade que se percebe. Quando se passa a se perguntar o que é o tempo? O que 

é o espaço? Temos a pergunta pelo que é ou pela essência. Então há fatos e há essência, como 

então resolver? A essência seria da ordem do universal e o fato da ordem do particular, a 

filosofia tradicional normalmente vai a procura da essência das coisas: o que é a percepção? O 

que é a sensação? O que é o tempo? O que é o espaço? Merleau-Ponty afirma como se define 

essência segundo a filosofia clássica: 

As essências são este sentido intrínseco, estas necessidades de princípio, seja 

qual for a realidade em que se misturam e se confundem (sem que, aliás suas 

implicações deixem de fazer-se valer), único ser legitimo ou autentico que tem 

a pretensão e o direito a ser, e que é afirmativo por si próprio, já que é o sistema 

de tudo o que é possível para o olhar puro de um espectador puro, traçado ou 

desenho daquilo que, em todos os níveis, é alguma coisa – alguma coisa em 

geral, ou alguma coisa material, ou alguma coisa espiritual ou alguma coisa 

viva (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 107-108). 

  

 Porém, essa concepção e a busca pela essência, segundo Merleau-Ponty, leva a um 

distanciamento do mundo sensível, concreto, factual e caminha em busca de uma ideia e a 

filosofia ao invés de se perguntar pela origem definiria o que é pela fusão com as coisas e isso 

seria a intuição. Ora, se a condição primeira do filosofar é ser no mundo, então pela fé 

perceptiva a filosofia procura conhecer na originalidade o que é, diferente do espectador puro 

ou do olhar de sobrevoo que procura pela essência e se distancia do mundo em sua facticidade12. 

A essência acaba contemplando o Ser fora do mundo e a intuição acaba contemplando o Ser 

dentro do mundo, mas coincidindo-se com o mundo.  

 A filosofia que procura pela essência busca uma essência pura e essa filosofia é de uma 

saída radical do mundo, de um voo de águia que não olha por dentro do mundo sem se atolar 

                                                           
11 A referência se encontra na obra na conferência proferida por Bergson intitulada: A intuição filosófica. In: 

BERGSON, Henri. Cartas, conferências e outros escritos. São Paulo: Abril Cultural, 1979c. (Coleção Os 

Pensadores). p. 55-68 
12 A noção de facticidade em Merleau-Ponty tem a finalidade de reconhecer a percepção como precedência que dá 

ao real em relação ao possível ou necessário a abertura para a razão se perguntar pelo que é. Afirma Merleau-

Ponty: “As possibilidades de essência podem bem envolver e dominar os fatos, derivam, todavia, de outra 

possibilidade mais fundamental: a que trabalha minha experiência, que a abre para o mundo e para o Ser e que, 

por certo, não os encontra diante dela como fatos, mas anima e organiza sua facticidade” (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 110).    
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nele, sem se envolver nele. Assim, buscar a essência pura das coisas é fazer um percurso de 

pensamento sem o apoio de nenhum solo. É próprio da filosofia buscar a essência das coisas, 

mas se buscar a essência das coisas desprovido de um solo ou apoio do mundo na condição de 

se estar no mundo pode-se acabar fazendo uma filosofia marcada por uma distância radical com 

o mundo que é berço natal de onde brotam as interrogações; o resultado desse tipo de filosofia 

é a separação radical do sujeito-objeto. Como afirma Merleau-Ponty: 

Quando me pergunto o que é algo, ou o mundo, ou a coisa material, não sou 

ainda o puro espectador que, pelo ato de ideação, virei a ser; sou um campo 

de experiências onde se desenham somente a família das coisas materiais e 

outras famílias, e o mundo como seu estilo comum; a família das coisas ditas 

e o mundo da palavra como seu estilo comum e, enfim, o sentido abstrato e 

desencarnado do algo em geral. [...] Uma essência pura, que não fosse de 

modo algum contaminada e baralhada pelos fatos, só poderia resultar de uma 

tentativa de variação total. [...] Para reduzir verdadeiramente uma experiência 

à sua essência, seria preciso tomar em relação a ela uma distância que a 

pusesse inteiramente sob nosso olhar com todos os subtendidos de 

sensorialidade ou de pensamento operando nela, fazendo-a e fazendo-nos 

passar inteiramente para a transparência do imaginário, pensá-la sem o apoio 

de nenhum solo (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 110-111). 

  

 Pela citação, é possível notar que Merleau-Ponty aponta que o filósofo quando filosofa 

o faz dentro do mundo e que é difícil estabelecer uma distância radical com o mundo, pois como 

dito acima “sou um campo de experiências” antes de ser “puro espectador” por ideação. 

Procurar pela essência pura é ter que sair do mundo, porém não há elaboração de pensamento 

sem solo, ou melhor, sem a fé perceptiva. Desprender-se da fé perceptiva é fazer um 

pensamento de sobrevoo desprovido de mundo, de situação. Perguntar-se pelo que é, é 

perguntar-se dentro de uma situação já dada: ser no mundo e essa condição não se supera. Por 

isso, temos uma condição carnal com o mundo.  

 Segundo Merleau-Ponty, a ideação é uma coisa imediata que cai numa identidade, numa 

fusão entre sujeito e objeto numa tentativa de unidade, de coesão total de um único Ser 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 111). Entretanto, como aponta Merleau-Ponty, entre a essência 

e a ideia há o tecido da experiência ou “carne do tempo”, como ele denominou. Há aqui um 

paralelo com o que foi dito por Merleau-Ponty na página 21: “a experiência da minha carne 

como ganga de minha percepção” (2003), ou seja, o que é primeiro é nossa experiência com o 

Ser e o tempo não nos vem por intuição, numa apreensão imediata como se houvesse uma 

identificação com o tempo, mas o tempo se apresenta como o momento da experiência 

perceptiva. Aqui o tempo não é uma substância, nem uma forma apriori, mas fruto de uma 

experiência vivida entre o ser no mundo e o mundo. Assim, a carne do tempo é esse tecido da 
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experiência no tempo. Desse modo, Merleau-Ponty ao invés de falar sobre a ideia do tempo que 

cairia numa essência sobre o tempo, propõe falar da experiência do tempo.  

 Merleau-Ponty afirma que a radicalidade na elaboração do pensamento de sobrevoo 

numa essência é loucura subjetiva e arrogante (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 111), isto é, o 

esforço em dizer o que é se chega por meio de um distanciamento do mundo, o que torna 

arrogante e subjetivo tal procedimento. Assim, por exemplo, dizer o que é o tempo numa 

perspectiva essencialista falta carne é dizer que falta a experiência de tempo, pois o tempo é 

vivenciado em minha carne. Assim, a experiência do tempo não é só uma fórmula da 

sensibilidade, nem um apriori, nem uma ideia; o tempo deve ser pensado a partir de uma 

experiência de tempo e essa experiência do tempo seria supostamente a carne do tempo, a carne 

como vivência do tempo. Sobre isso afirma Merleau-Ponty:  

As coisas, aqui, ali, agora, então, não existem mais em si, em seu lugar, em 

seu tempo só existem no término destes raios de espacialidade e 

temporalidade, emitidos no segredo da minha carne, e sua solidez não é a de 

um objeto puro que o espírito sobrevoa, mas é experimentada por mim do 

interior enquanto estou entre elas, e elas se comunicam por meu intermédio 

como coisa que sente (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 113).  

 

 Assim, perguntar-se pelo o que é não se pode fazer pela intuição, como fala Bergson, 

pois segundo Merleau-Ponty o fato de ser no mundo não nos identifica com o mundo, nem o 

fato de se perguntar por alguma coisa no mundo não nos afasta dele. Desse modo, para Merleau-

Ponty a interrogação filosófica não se pode assumir uma posição essencialista em dizer o que é 

a coisa afastando-se dela para aparecer em sua positividade nem uma posição de identificação. 

Na posição essencialista eu não estou em parte alguma e na posição de identificação estou em 

toda a parte. Para Merleau-Ponty, nenhuma das duas posições são possíveis, pois a base é a 

experiência que a partir de um lugar, em um momento, numa situação que é possível se 

perguntar pelo que é, pois como afirma Merleau-Ponty: “me instalo nesse ponto zero do Ser, 

bem sei que ele possui com a localidade e a temporalidade um vínculo misterioso” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 112).  Ora, instalar-se no “ponto zero do Ser” é estar aderido 

ao mundo e por meio da fé perceptiva, como experiência originária, desse “vínculo misterioso”, 

nos abrir à interrogação ontológica nos perguntando pela origem das coisas, que nem está no 

distanciamento delas e nem se identifica nelas, mas compreendendo que o misterioso é o 

silêncio onde habitamos com nossa vida, nossa ciência e nossa filosofia, como afirma Merleau-

Ponty: 

Os fatos e essências são abstrações: o que há sãos os mundos, e um mundo e 

um Ser, não soma de fatos ou sistema de ideias, mas a impossibilidade do não-

senso ou do vazio ontológico, como o espaço e o tempo não são a soma de 

indivíduos locais e temporais, mas a presença a latência atrás de cada um 
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deles, de todos os outros, e atrás destes, de outros ainda, que não sabemos o 

que são, mas ao menos sabemos que são determináveis em princípio. Este 

mundo, este Ser, facticidade e idealidade indivisas, que não são um no sentido 

dos indivíduos que contem, e ainda menos dois ou vários nesse mesmo 

sentido, este mundo como tal nada tem de misterioso: é nele que habitam, 

diga-se o que se disser, nossa vida, nossa ciência e nossa filosofia 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115-116). 

 

 Mais uma vez Merleau-Ponty, por esta citação, insiste na experiência perceptiva como 

experiência originária da presença e da latência do ser no mundo, que permite de forma 

originária interrogar sobre o Ser, o tempo, a vida, a ciência e a própria filosofia, pois tudo deriva 

dessa situação primeira de estar aderido ao mundo e essa adesão se tem acesso pela fé 

perceptiva. Desse modo, a visibilidade, segundo Merleau-Ponty, não pode ser visto se não no 

meio do próprio visível porque somos experiência e imbricação; a experiência perceptiva e a 

realidade última não é uma soma de coisas ou de indivíduos, como dito na citação acima, mas 

relação de enrolamento ou redobramento. Afirma Merleau-Ponty: 

O visível pode assim preencher-me e ocupar-me só porque, eu que o vejo não 

o vejo do fundo do nada mas do meio dele mesmo, eu, o vidente, também sou 

visível; o que faz o peso, a espessura, a carne de cada cor, de cada som, de 

cada textura tátil, do presente e do mundo, é aquele que os apreende sente-se 

emergir deles por uma espécie de enrolamento ou redobramento, 

profundamente homogêneo em relação a eles, sendo o próprio sensível vindo 

a si e, em compensação, o sensível está perante seus olhos como seu duplo ou 

extensão de sua carne (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 113). 

 

 Merleau-Ponty se coloca numa posição radical face ao conhecimento objetivo, rejeita a 

essência e a ideia, pois procuram fora do mundo ou se identificando com aquele dizer o que é, 

porém o que é nasce da experiência bruta de nossa experiência perceptiva. Pois o conhecimento 

objetivo é parcial e na busca por uma verdade vê apenas uma parte; ao rejeitar a essência e a 

ideia e ao propor o próprio mundo da vida como o lugar onde emerge a interrogação filosófica, 

Merleau-Ponty afirma ser a partir da existência bruta, a vida, o ventre da vibração ontológica, 

afirma Merleau-Ponty: 

Nunca temos diante de nós puros indivíduos, geleiras de seres insecáveis, nem 

essências sem lugar e sem data, não que existam alhures, para além de nosso 

alcance, mas porque somos experiências, isto é, pensamentos que 

experimentam, atrás deles, o peso do espaço, do tempo, do próprio Ser que 

eles pensam, que, portanto, não tem sob seu olhar um espaço e um tempo 

serial, nem a pura ideia das séries, tendo entretanto, em torno de si mesmos 

um tempo e um espaço de empilhamento, de proliferação, de imbricação, de 

promiscuidade – perpétua pregnância, parto perpétuo, geratividade e 

generalidade, essência bruta e existência bruta, que são os ventres e os nós 

da mesma vibração ontológica. E se perguntarmos qual é este meio indeciso 

em que nos encontramos, uma vez rejeitada a distinção do fato e da essência, 

é preciso responder que é o próprio meio de nossa vida, e de nossa vida 

de conhecimento (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 114 grifo nosso). 
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 A filosofia interroga o mundo, a natureza, a vida, a cultura, o pensamento a partir da fé 

perceptiva procurando desvendar como se dá nossa relação com essas e outras estruturas da 

nossa existência bruta. E em meio a nossa condição de situados no mundo interrogamos 

filosoficamente para compreender nossa relação, não como distanciamento ou fusão com as 

coisas. Segundo Merleau-Ponty, o erro de Bergson teria sido sua teoria sobre a intuição 

esquecer que não há como coincidir-se com as coisas porque há um duplo na relação e não 

apenas uma mão única, ou seja, há recobrimento, imbricação e deiscência13. Afirma Merleau-

Ponty: 

Quando encontro o mundo atual tal como é, sob minhas mãos, sob meus olhos, 

contra meu corpo, encontro muito mais do um objeto: Ser de que minha visão 

faz parte, uma visibilidade mais velha que minhas operações ou atos. Isso, 

porém, não quer dizer que haja, de mim para ele, fusão, coincidência: ao 

contrário, isso se faz porque uma espécie de deiscência fende meu corpo em 

dois e, entre ele olhando e ele olhado, ele tocando e ele tocado, há 

recobrimento e imbricação, sendo, pois, mister dizer que as coisas passam por 

dentro de nós, assim como nós por dentro das coisas. Nossa intuição, dizia 

Bergson, é reflexão; e tinha razão; sua intuição compartilha com as filosofias 

reflexionantes uma espécie de preconceito supralapsário: o segredo do Ser 

possui uma integridade que está atrás de nós. O que lhe falta, como as 

filosofias reflexionantes, é a dupla referência, a identidade do entrar em si e 

do sair de si, da vivência e da distância (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 121).   

  

 Merleau-Ponty aponta que o caminho tomado por Bergson e pelas filosofias 

reflexionantes está na linguagem filosófica por eles assumida. Segundo Merleau-Ponty, a 

linguagem filosófica elaborada ao invés de partir do “ponto zero do Ser”, de onde emerge a 

verdadeira interrogação filosófica, se tornou um anteparo entre nós e as coisas e, desse modo, 

uma potência de erro porque nos desligou vitalmente da origem. Com isso, a linguagem 

filosófica se tornou uma metáfora em que conta não mais o sentido manifesto, mas seu 

parentesco que implica numa mudança e reviravolta no originário. Afirma Merleau-Ponty:  

Foi uma linguagem dessa espécie que Bergson reivindicou para a filosofia. É 

preciso, porém, ver claramente a consequência: se a linguagem não é 

necessariamente enganadora, a verdade não é coincidência, não é muda 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 123).   

 

                                                           
13 Termo utilizado pela botânica que designa a abertura de órgão que atingiu a maturidade. Esse dispositivo 

conceitual ganha em Merleau-Ponty o significado de abertura do corpo para ele mesmo e o mundo. Com o uso 

desse dispositivo conceitual, Merleau-Ponty recusa uma posição de fusão ou coincidência e valoriza a relação 

entre os contrários. Afirma Dupond: Trata-se, doravante, de pensar a experiência já não como acoplamento, mas, 

ao inverso, como fissão que faz nascer um para o outro, o senciente e o sensível sobre o fundo da unidade da carne. 

Portanto, já não se trata de pensar o ‘um’ sobre o fundo de ‘dois’ (Si/mundo), mas ‘dois’ sobre o fundo de ‘um’” 

(2010, p. 14).   
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Em oposição a linguagem filosófica, que Bergson e as filosofias reflexionantes 

assumiram, Merleau-Ponty fala de uma espécie de linguagem filosófica operante, isto é, uma 

linguagem filosófica no estado nascente. Merleau-Ponty se propõe pensar o sentido originário da 

linguagem enquanto ato de um corpo que fala, situado dinamicamente nas paisagens do mundo 

perceptivo. Nesse caso, nós não precisamos de um discurso que forneceria ao sujeito que percebe um 

quadro conceitual que lhe permitiria perceber precisamente algo, pois a linguagem nunca esgota o 

movimento daquilo que nós percebemos como coisas percebidas. Para Merleau-Ponty, a filosofia é 

ela mesma linguagem, ela é perpetuamente renovada pela adesão silenciosa que temos com o mundo 

por meio daquilo que ele chama de fé perceptiva. A experiência perceptiva, que nos leva a uma crença 

não justificada, é uma verdade do mundo sensível em sua forma bruta ou selvagem. O erro das 

filosofias semânticas é o de engessar a linguagem como se ela só falasse de si: ao contrário, a 

linguagem vive do silêncio do mundo percebido que nunca se aparta de nós, como afirma 

Merleau-Ponty: 

A linguagem é uma vida, a nossa e a delas. Não que a linguagem dela se 

apodere e a guarde como reserva: que teria ela a dizer se apenas houvesse 

coisas ditas? Erram as filosofias semânticas ao fecharem a linguagem como 

se ela não soubesse mais do que de si: ela vive apenas do silêncio; tudo que 

lançamos aos outros germinou neste grande país mudo que não nos abandona 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 123). 

 

 Como se percebe, Merleau-Ponty faz uma crítica a filosofia da linguagem que se fecha 

em si mesma e esse fechamento leva-a a falar apenas de si. Há, pois, na linguagem algo que 

rompe seu silêncio e a torna uma linguagem operante que pode ser lançada aos outros. A 

linguagem não pode ser fechada para falar somente de si, pois ela como um “país” nasce no 

mundo vivido. E é nesse mundo vivido que tem sentido a filosofia. Pois se ficar apenas no nível 

da fé perceptiva não há filosofia, por isso o nascimento da fala nasce da experiência muda da 

fé perceptiva e ganha contornos de interrogação filosófica. Desse modo, surge o verdadeiro 

filósofo porque ele reconhece a fé perceptiva e sua adesão silenciosa ao mundo e a partir desse 

adesão se pergunta pelo que é. Afirma Merleau-Ponty: 

“Que sei eu?” não é apenas “O que é saber?”, nem apenas “quem sou?”, mas 

finalmente “O que há?” e ainda “O que é o há?” – e essas perguntas não pedem 

a exibição de alguma coisa dita que lhes poria fim, mas o desvendamento de 

um Ser que não é posto, porque não carece sê-lo, porque está silenciosamente 

atrás de todas as nossas afirmações, negações e até mesmo atrás  de todas as 

questões formuladas, não que se trate de aprisioná-lo na nossa falação, mas 

porque a filosofia é a reconversão do silêncio e da palavra um no outro: “É a 

experiência [...] ainda muda que cabe trazer à expressão pura de seu próprio 

sentido” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 126). 
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 Assim, perguntar pela carne é trazer essa coisa silenciosa para o discurso filosófico 

aquilo que ainda não foi dito porque ainda está silencioso. Por isso, Merleau-Ponty chama de 

“reconversão do silêncio” como sendo a tarefa da filosofia de voltar ao elo que nos liga ao 

originário com o mundo de ordem sensível, carnal. Por isso, é um erro procurar definir a 

filosofia pelas essências ou pela fusão com as coisas; porque a filosofia nem é procura das 

essências pelo pensamento de sobrevoo distanciado do mundo nem também é uma fusão com 

o mundo por meio da intuição. A proposta da filosofia, segundo Merleau-Ponty, talvez seja 

sempre de ser interrogação sem resposta ao invés de se definir na linguagem filosófica pela 

essência ou pela intuição.  
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Capítulo III: A reversibilidade da Carne 

3.1 A Reversibilidade 

  Como visto no capítulo anterior, Merleau-Ponty se recusa a situar sua filosofia no 

campo da intuição, pois essa é uma experiência imediata. Logo, a compreensão filosófica 

situada na intuição leva a uma identificação com o mundo. Por isso, no capítulo intitulado “O 

entrelaçamento – quiasma”, no Visível e o invisível, Merleau-Ponty retoma a discussão 

declarando que é preciso rejeitar a filosofia da intuição e os instrumentos por ela adotados, pois 

fazem coincidir confusamente o sujeito e o objeto, a existência e a essência. Assim, entre o 

mundo e a experiência perceptiva e a esfera da objetividade cientifica, apresentam-se 

dificuldades clássicas que procuram traduzir no nome, isto é, num significado que arborize 

sentidos próprios e figurados, que no entanto são circunscritos e não alcançam a experiência 

perceptiva originária.  

 Desse modo, Merleau-Ponty propõe repensar a partir da relação originária com o 

mundo, fora de dependência em relação a doutrina e termos, que procuram dar significações, 

uma nova filosofia que ao invés de ser aporética, tenha como nascedouro a fé perceptiva. Como 

afirma Merleau-Ponty sobre o reencontrar o exercício que nos permita partir daquilo que são as 

referências vivas: 

Se pudéssemos reencontrar no exercício do ver e do falar algumas das 

referências vivas que lhe designam na língua tal destino, talvez elas nos 

ensinassem a formar novos instrumentos e a compreender de início nossa 

investigação e interrogação (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 128). 

 

 E, essa investigação e interrogação que Merleau-Ponty coloca tem como ponto de 

partida a fé perceptiva, que se diferencia do lugar que ocupa Descartes e outros da filosofia 

reflexiva que assentam suas filosofias em bases marcadas pelo pensamento claro e evidente; 

porém, Merleau-Ponty coloca a origem da interrogação filosófica na obscuridade, onde não há 

clareza e evidência, mas que segundo ele é sempre solo para o surgimento de novas 

interrogações filosóficas, pois é lá que o homem comum e o filósofo ao abrir os olhos são 

reenviados a uma camada profunda de opiniões mudas (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 15). 

 Essa ligação que põe a todos numa experiência inaugural, originária, é possível pela 

possibilidade do princípio de parentesco que temos com as coisas. Há um laço irrecusável com 

o mundo da experiência, um entrelaçamento da minha vida com outras vidas, do meu corpo 

com as coisas visíveis; há então a Carne que é compreendida a partir do conceito de 

reversibilidade. A reversibilidade é em Merleau-Ponty, um movimento perpétuo e nunca 
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realizável, pois sendo um movimento do Sensível não estabelece nem uma mistura ou 

coexistência, mas está sempre em relação. Assim define Merleau-Ponty a reversibilidade: 

Reversibilidade:  o dedo da luva que se põe do avesso – Não há necessidade 

de um espectador que esteja dos dois lados. Basta que, de um lado, eu veja o 

avesso da luva que se aplica sobre o direito, que eu toque um por meio do 

outro (dupla “representação” de um ponto ou plano do campo) o quiasma é 

isto: reversibilidade (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 237). 

 

 Merleau-Ponty, com a reversibilidade, não pretende um retorno ao imediato, à 

coincidência, à fusão efetiva com o existente, mas a promiscuidade que há na relação do 

espectador que afeta, mas que também é afetado. No modelo das mãos que se tocam, não há 

apenas uma mão que se dirige a tocar a outra, mas ambas se tocam reciprocamente. Afirma 

Merleau-Ponty, que a circularidade que há no meu corpo também se estende ao mundo:  

É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no sensível, 

todo ser tátil está voltado de alguma maneira à visibilidade, havendo, assim, 

imbricação e cruzamento, não apenas entre o que é tocado e o que toca, mas 

também entre o tangível e o visível que está nele incrustado, do mesmo modo 

que, inversamente este não é uma visibilidade nula, não é sem uma existência 

visual. Já que o mesmo corpo vê e toca, o visível e o tangível pertencem ao 

mesmo mundo (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 131). 

 

No capítulo primeiro desta dissertação, afirmamos, tendo como referência sua obra 

Fenomenologia da Percepção, que a experiência de tocar e ser tocado cujo ponto de partida é 

o tocar das mãos é denominada por Merleau-Ponty de experiência reversível, ou seja, significa 

dizer que quando sinto algo sinto também a mim mesmo. Esse modo duplo da experiência 

perceptiva do tocar revela a ambiguidade da experiência inicial do corpo consigo mesmo; é uma 

experiência que se propaga e que se repete na relação com as coisas e na relação com os outros. 

Merleau-Ponty ao introduzir a noção de reflexividade do corpo próprio pretende tornar o corpo 

um ente visível e tangível que se volta para o mundo, o qual se compõe de aspectos visíveis e 

tangíveis. Assim, não é porque o mundo é visível e tangível em si mesmo, mas porque meu 

corpo é visível e tangível quando ele entra em contato com o mundo faz o mundo ser visível e 

tangível; ora o primado não está no mundo, mas no corpo próprio. Porém, no Visível e o 

invisível, Merleau-Ponty passa da experiência reversível, da ambiguidade do corpo próprio, 

para a reversibilidade da Carne. Qual é a diferença? 

Para Merleau-Ponty, embora o corpo continue a ser um sensível exemplar na nova 

ontologia a abertura ao mundo não é exclusividade do corpo. A abertura é um traço 

característico do Ser. Desse modo, o corpo e o mundo encontram-se envolvidos, entrelaçados 

no movimento da reversibilidade a partir do qual se compreende a noção de Carne. Desse modo, 

enquanto na Fenomenologia da Percepção o sentir é ainda analisado na sua relação com o 
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sujeito; no Visível e o invisível o Sensível é princípio de textura ontológica da realidade. Em 

Signos, Merleau-Ponty fala da reabilitação ontológica do Sensível ao afirmar que sujeito, 

consciência, corpo, mundo são todas expressões do Ser: 

Quando se diz que a coisa percebida é apreendida "em pessoa" ou "na sua 

carne" (leibhaft), deve-se tomar isso ao pé da letra: a carne do sensível, esse 

grão concentrado que detém a exploração, esse ótimo que a termina refletem 

a minha própria encarnação e são a contrapartida dela. Há aí um gênero do 

ser, um universo com seu "sujeito" e com seu "objeto" sem iguais, a 

articulação de um no outro e a definição de uma vez por todas de um 

"irrelativo" de todas as "relatividades" da experiencia sensível, que é 

"fundamento de direito" para todas as construções do conhecimento. Todo o 

conhecimento, todo o pensamento objetivo vivem desse fato inaugural que eu 

senti, que tive, com essa cor ou qualquer que seja o sensível em causa, uma 

existência singular que tolhia repentinamente o meu olhar, e contudo 

prometia-lhe uma serie indefinida de experiências, concreção de possíveis 

desde já reais nos lados ocultos da coisa, lapso de duração dado numa só vez 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 184).  

 

 Merleau-Ponty coloca no contexto ontológico a origem da relação entre nós e as coisas. 

Há uma passagem da fenomenologia para a ontologia, do modo de pensar ambíguo para um 

pensar primitivo, originário que preenche as lacunas ambíguas da fenomenologia. Esse pensar 

que parte da fé perceptiva encontra na reversibilidade o princípio de abertura de nós e do mundo, 

ou seja, a Carne. Merleau-Ponty ao propor a reversibilidade ontológica quer remeter à algo mais 

arcaico e anterior a relação do “entre dois”. Pois, a reversibilidade é o cruzamento, o enlaço em 

movimentos infindáveis, numa troca incessante entre dois que se relacionam; e, nesta relação 

não há fusão ou coincidência, mas mistura, promiscuidade, recobrimento e imbricação. Como 

afirma Merleau-Ponty: 

Quando encontro o mundo atual tal como é, sob minhas mãos, sob meus olhos, 

contra meu corpo, encontro muito mais do que um objeto: Ser de que minha 

visão faz parte, uma visibilidade mais velha que minhas operações ou atos. 

Isso, porém, não quer dizer que haja, de mim para ele, fusão, coincidência: ao 

contrário, isso se faz porque uma espécie de deiscência fende meu corpo em 

dois e, entre ele olhando e ele olhado, ele tocando e ele tocado, há 

recobrimento e imbricação, sendo, pois, mister dizer que as coisas passam por 

dentro de nós e nós por dentro das coisas (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 121).  

 

 Assim, Merleau-Ponty traça um percurso em que pretende ressignificar o filosofar, 

colocando no movimento da reversibilidade ontológica o princípio do compreender a relação 

anterior a qualquer significação ou enunciado que se faça. Nesse caso, abandonar as aporias e 

os preconceitos que sobrevoam a interrogação filosófica e ir a origem de onde brotam todas as 

construções do conhecimento, como afirma Merleau-Ponty em Signos (1991, p. 184), é o 

percurso que deve ser trilhado pelo filósofo. Pois, na profundidade da relação recíproca, no 

entrelaçamento do corpo e do mundo, como duas metades da laranja, que se percebe o princípio 
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de o todo o cruzamento reiterado oferecido ao universo da interrogação filosófica, como afirma 

Merleau-Ponty:     

É preciso que, entre a exploração e o que me ensinará, entre meus movimentos 

e o que toco, exista alguma relação de princípio, algum parentesco, segundo o 

qual não sejam somente, pseudópodos da ameba, vagas e efêmeras 

deformações do espaço corporal, mas iniciação e abertura a um mundo tátil. 

Isso, só poderá acontecer se, ao mesmo tempo que sentida do interior, minha 

mão também for acessível por fora, ela própria tangível, por exemplo, pela 

outra mão, se tomar lugar entre as coisas que toca, sendo, em certo sentido, 

um dentre elas, abrindo-se enfim, para um ser tangível que também ela faz 

parte. Por meio desse cruzamento reiterado de quem toca e do tangível, seus 

próprios movimentos se incorporam ao universo que interrogam, são 

reportados ao mesmo mapa que ele; os dois sistemas se aplicam um sobre o 

outro como as duas metades de uma laranja (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 

130).  

 

 É interessante, a imagem utilizada por Merleau-Ponty para falar da relação de princípio 

que envolve abertura do “entre dois”; não é o exemplo das amebas que se utilizam dos 

pseudópodes (falsos pés) para envolver o alimento, mas das mãos. Na reversibilidade há o 

envolver-se com outro, há um tocar e ser tocado, um afetar e ser afetado, há abertura, ou 

utilizando-se do termo de Merleau-Ponty, há deiscência. Pensar o Ser como deiscência é recusar 

a posição de fusão ou coincidência, tal como ocorre com a ameba. Na deiscência, esse evento 

de abertura de meu corpo com ele mesmo e com o mundo, é sempre fissão, imbricação que nos 

permite pensar a relação. Desse modo, o exemplo utilizado por Merleau-Ponty das mãos que se 

tocam mutuamente, me leva a perceber que minhas duas mãos são "co-presentes" ou 

"coexistem" porque são as mãos de um único corpo e o outro aparece por extensão dessa co-

presença; essa experiência das mãos que se tocam também se aplica ao contexto do movimento 

da visibilidade. Inclusive, Merleau-Ponty afirma, “que todo visível é moldado no sensível, todo 

ser tátil está votado de alguma maneira à visibilidade” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 131). 

 Essa visibilidade, que desvela a visão como palpação pelo olhar e desse modo se 

inscreve na ordem da reversibilidade da Carne, assume em Merleau-Ponty uma crítica a 

Descartes. Segundo Merleau-Ponty Descartes trata o ato de ver como imagem especular, numa 

relação ambígua de semelhança. Merleau-Ponty afirma, em O olho e o espírito, “que um 

cartesiano não se vê no espelho: ele vê um manequim” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 35). 

Para Merleau-Ponty, aquele que vê não pode ser estranho ao mundo que olha e vive, pois mais 

do que um simples percebido há uma profundidade que habita a relação entre o vidente e a coisa 

vista, há uma comunicação, uma reversibilidade. Como afirma Merleau-Ponty: 

Há topografia dupla e cruzada do visível no tangível e do tangível no visível, 

os dois mapas são completos e, no entanto, não se confundem. As duas partes 

são partes totais e, no entanto, não passíveis de superposição. Sem, portanto, 
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entrarmos nas implicações próprias do vidente e do visível, sabemos que, 

sendo a visão palpação pelo olhar, é preciso que também ela se inscreva na 

ordem do ser que nos desvela, é preciso que aquele que olha não seja, ele 

próprio, estranho ao mundo que olha. Uma vez que é preciso (como tão bem 

indica o sentido da palavra) que a visão seja redobrada (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 131). 

  

Com isso, Merleau-Ponty quer escapar dos impasses clássicos da filosofia cartesiana 

com sua dicotomia sujeito e objeto. Para Merleau-Ponty, o corpo como sensível exemplar que 

vê e é visto, constitui uma das expressões da reversibilidade da Carne que está na origem de 

toda relação. Com essa nova perspectiva, Merleau-Ponty concebe o corpo como algo familiar 

que incorpora novas relações sem no entanto se sobrepor; não há o entendimento do corpo como 

objeto de pensamento, nem bifurcação do sujeito e do objeto; há na ontologia de Merleau-Ponty 

o Sensível, ou seja, a Carne que é chave para desvelar a relação do corpo que toca e é tocado, 

como afirma Merleau-Ponty: “[...] a espessura da carne entre o vidente e a coisa é constitutiva 

de sua visibilidade para ela, como de sua corporeidade para ele; não é um obstáculo entre 

ambos, mas o meio de se comunicarem” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 132). 

No segundo capítulo, desta dissertação, fizemos uso da primeira vez que no Visível e o 

invisível, Merleau-Ponty faz referência a noção de Carne14. Pensamos ser oportuno trazer 

presente dentro da discussão sobe a reversibilidade. Na citação, Merleau-Ponty diz que a 

percepção “emerge no recesso de um corpo”. Temos usado uma expressão de Merleau-Ponty 

ao se referir ao corpo como “sensível exemplar”. Por quê? Com efeito, Merleau-Ponty por meio 

da análise do corpo buscará demonstrar que a própria estrutura corporal é feita de reciprocidade 

consigo mesmo e com o mundo, exemplo disso é tomarmos o ato das mãos se tocarem. Porém, 

diferentemente do modo como é compreendido na Fenomenologia da Percepção, como foi 

inclusive, apresentado nesta dissertação sobre o corpo próprio, Merleau-Ponty procura 

explicitar que o corpo exprime a configuração ontológica do Sensível, da Carne. Daí, Merleau-

Ponty afirmar que antes da ciência do corpo há uma experiência originária que emerge do 

recesso do corpo. É esta reversibilidade que o corpo, inserido no mundo, com suas estruturas 

perceptivas se desdobra simultaneamente como tangível e tangente num movimento de relação 

que vai da deiscência à fissão e vice versa. Como afirma o próprio Merleau-Ponty: 

Em vez de rivalizar com a espessura do mundo, a de meu corpo é, ao contrário, 

o único meio que possuo para chegar ao âmago das coisas, fazendo-me mundo 

e fazendo-as carne. [...] o corpo nos une diretamente às coisas por sua própria 

ontogênese, soldando um outro os dois laços de que é feito, seus dois lábios: 

                                                           
14 “Antes da ciência do corpo – que implica a relação com o outrem -, a experiência da minha carne como ganga 

de minha percepção ensinou-me que a percepção não nasce em qualquer lugar, mas emerge no recesso de um 

corpo” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 21). 

 



89 
 

 

a massa sensível que ele é e a massa sensível de onde nasce por segregação, e 

à qual, como vidente, permanece aberto (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 132).  

 

 Essa dupla pertença do corpo, sensível e sentiente, só reforça a reversibilidade na qual 

o corpo está inserido, ou seja, num mesmo mundo carnal. É a partir desta perspectiva, que será 

possível compreender o corpo como “sensível exemplar”, pois o corpo transmite, propaga a 

visibilidade e a tangibilidade que está na textura da Carne (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 132). 

Por isso, ele se torna um dos meios de se chegar ao âmago das coisas já que ele manifesta a 

reversibilidade, que constitui o atributo ontológico da Carne, como afirma Merleau-Ponty: 

Se o corpo possui essa dupla referência, isso não pode advir de um acaso 

incompreensível. Ele nos ensina que uma referência chama a outra. [...] Se, 

apalpa e vê, não é porque tenha diante de si os visíveis, como objetos; eles 

estão em torno dele, até penetram em seu recinto, estão nele, atapetam por fora 

e, por dentro seus olhares e suas mãos. Se os apalpa e vê, é unicamente porque 

pertencendo a mesma família, sendo ele próprio, visível e tangível, utiliza seu 

ser como meio para participar do deles, é porque cada um dos dois seres é para 

o outro o arquétipo, e os corpos pertencem a ordem das coisas assim como o 

mundo é a carne universal (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 134). 

 

Merleau-Ponty desenvolve a expressão do “narcisismo fundamental”, para salientar 

como o corpo ao tocar e ser tocado, ao ver e ser visto é envolvido por uma profundidade 

essencial, de maneira que vidente e visível, tangente e tangível entram numa reversibilidade 

que os leva a tragados pelo mar do Sensível. O “narcisismo fundamental” se apresenta como 

uma crítica aos que preconceituosamente recusaram colocar o corpo no mundo e o vidente no 

corpo ou o corpo e o mundo numa representação, a exemplo de Descartes quando do ato de se 

olhar no espelho e vê apenas um manequim. Para Merleau-Ponty, o corpo que se vê vendo, se 

toca tocando realiza uma reversibilidade que se desdobra na dimensão originária da Carne, por 

isso o corpo não é uma réplica ou algo que só se veja os contornos, mas o sentido profundo de 

ser envolvido pela Carne, como afirma Merleau-Ponty: 

[...] há um narcisismo fundamental de toda visão; daí por que, também ele 

sofre, por parte das coisas, a visão por ele exercida sobre elas; daí, como 

disseram muitos pintores, o sentir-me olhado pelas coisas, daí minha atividade 

ser identicamente passividade – que constitui sentido segundo e mais 

profundo do narcisismo: não ver de fora, como os outros veem, o contorno de 

um corpo habitado, mas sobretudo visto por ele, existir nele, emigrar para ele 

, ser seduzido, captado, alienado pelo fantasma, de sorte que vidente e visível 

se se mutuem reciprocamente, e não mais se saiba e quem vê e quem é visto 

(MERLEAU-PONTY, 2003, 135).   

 

Sendo, o corpo um sensível, todavia não é sensível como os outros, pois ao ver-se, o 

corpo não se vê todo. Há algo no corpo que o ultrapassa e que não permite ser apenas corpo-

sujeito ou corpo-objeto, mas dado que é visível lhe permite ver a partir de um ponto comum. 
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Pois, embora o invisível esteja no corpo ele é opaco. Desse modo, Merleau-Ponty com as noções 

de visível e invisível no corpo, deixa de lado a concepção do corpo como uma coisa vista por 

si próprio, completamente, como se houvesse uma reflexividade especular, para reenviar à 

reversibilidade da relação originária o visível e o invisível. Afirma Merleau-Ponty: 

O que se chama um visível é, dizíamos, uma qualidade prenhe de uma textura, 

a superfície de uma profundidade, corte de um ser maciço, grão ou corpúsculo 

levado por uma onda do Ser. Já que o visível total está sempre atrás, ou depois, 

ou entre os aspectos que dele se veem, só há acesso até ele graças a uma 

experiência que, como ele, esteja inteiramente fora de si mesma: é a esse título 

e não como suporte de um sujeito cognoscente que nosso corpo domina o 

visível para nós; mas não o explica, não o ilumina, apenas concentra o mistério 

de sua visibilidade esparsa; e aqui não se trata de um paradoxo do homem, 

mas de um paradoxo do Ser (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 133).   

 

 Sobre essa relação do visível e o do invisível, Merleau-Ponty em uma nota de trabalho 

de Janeiro de 1960 insiste que não se pode considerar o invisível como outro visível “possível”.  

O invisível reside na relação com o visível, sem no entanto ser objeto. O invisível está de trás 

do visível, pois ele é a visibilidade iminente, isto é, ele é presença originária que se apresenta 

na ausência ou lacuna que o visível deixa. Na Fenomenologia da Percepção é possível 

encontrar uma referência de Merleau-Ponty à invisibilidade que o visível deixa; segundo ele, 

quando o corpo visual deixa um “quase-espaço” na distância entre as partes do corpo que vê se 

procura o espelho para preencher tal vazio, porém, ainda assim, o corpo é remetido a algo 

original que não está ali. Afirma Merleau-Ponty: “quando quero preencher este vazio 

recorrendo à imagem do espelho ele ainda remete a um original que não está ali, entre as coisas, 

entre as coisas, mas do meu lado, aquém da visão” (2011, p. 135).  

Daí, que na nota de trabalho no Visível e o invisível, Merleau-Ponty fala de um visível 

que prenhe de uma textura é levado por uma onda do Ser. O corpo é então esse visível que 

participa da visibilidade, como um sensível exemplar, e também invisível porque participa da 

reversibilidade da Carne que jamais pode ser completada. Ou como diz Merleau-Ponty, na nota 

de trabalho supracitada, que “Os próprios visíveis no final também estão apenas centrados sobre 

um núcleo de ausência” (MERLEAU-PONTY, 2003, 211). O visível é um campo móvel onde 

as posições se modificam, incluindo a posição recíproca do visível e do invisível. Não há pura 

visibilidade, todo o visível é relativamente a um invisível que lhe é constitutivo. 

 Merleau-Ponty rejeita a imagem do corpo como duas faces de uma folha de papel, em 

que de um lado, coisa entre as coisas; e do outro, aquilo que vê e toca. Essa imagem é própria 

do corpo ambíguo, presente na Fenomenologia da Percepção, que compreende o corpo como 

pertencente à ordem do objeto e à ordem do sujeito. A compreensão do corpo como duas faces 
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de uma folha de papel, retira do corpo sua constituição originária, “seu segredo natal” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 132). Afinal, o corpo e as coisas tem constitutivamente o 

mesmo Ser, ou seja, a Carne; e que estão numa relação de reciprocidade e deiscência. 

 Com efeito, o ato do corpo ver e tocar é porque tem a mesma origem comum e desse 

modo estabelecem uma comunicação. Essa comunicação é o entrelaçamento, a reversibilidade, 

o verso e reverso do sentido e do sentiente, o atapetamento que envolve o “entre dois” em um 

movimento que tem na Carne o mesmo arquétipo. É só a partir da reversibilidade da Carne, 

cujo corpo e as coisas participam, que se deve ultrapassar a imagem do corpo como duas faces. 

E, se se quer falar do corpo usando metáforas, que se diga que são “dois segmentos de um único 

percurso circular”. Como é possível ler na citação seguinte: 

Não cabe mesmo dizer, como o fizemos há pouco, que o corpo é feito de duas 

faces, sendo uma a do “sensível”, solidária com o resto do mundo: nele não 

há duas camadas ou duas faces, e ele não é fundamentalmente, nem apenas 

coisa vista nem apenas vidente, é a Visibilidade ora errante ora reunida e, sob 

esse aspecto, não está no mundo, não retém como num recinto privado, sua 

visão do mundo: vê o próprio mundo, o mundo de todos, e sem ter que sair de 

si, porque não é inteiro, porque suas mãos, seus olhos nada mais são do que 

essa referência de um visível, de um tangível-medida a todos os semelhantes, 

dos quais recolhe o testemunho, por um passe de mágica que é a própria visão 

e o próprio tato. Falar de camadas ou faces é, ainda, achatar e justapor, sob o 

olhar reflexivo, o que coexiste no corpo no corpo vivo e ereto. Se o que se 

quer são metáforas, seria melhor dizer que o corpo sentido e corpo que sente 

são como o direito e o avesso, ou ainda, como dois segmentos de um único 

percurso circular (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 134). 

 

 No primeiro capítulo desta dissertação, ao tratar sobre o corpo próprio afirmamos, que 

segundo Merleau-Ponty, o corpo não é um objeto que Eu posso conhecer e tratar 

conceptualmente como coisa psicológica, massa material, mas que ele é dimensão da minha 

própria existência. Para confirmar essa dimensão do corpo próprio, citamos os exemplos 

tomados por Merleau-Ponty, do braço fantasma e da anosognose que não conseguem explicar 

e compreender tal fenômeno, pois elas colocam o corpo como objeto independente de toda a 

história pessoal. Revendo esses exemplos pela ótica da reversibilidade da Carne, na ontologia 

de Merleau-Ponty em O visível e o invisível, pode-se compreender que esse corpo que sofreu a 

perda de um membro e sente como se estivesse ainda presente é porque não é puro objeto, nem 

puro sujeito, mas um sentir encarnado que está ligado ao Sensível, a Carne. Se existe comércio, 

entrelaçamento, quiasma: eu-outrem, eu-mundo, percipiente-percebido, a Filosofia não pode 

permanecer na dicotomia do Para-si e do Em-si; ao invés disso, ela deve procurar “Essa 

mediação pela ruína, este quiasma faz com que não seja simplesmente antítese para-Si para- 

Outro, que haja o Si contendo tudo isso” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 200). Nesse sentido, 
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há uma lateralidade como corpo sensível e sentiente, ou seja, estão lado a lado numa relação 

reversível, que permite que o corpo não seja tomado como objeto de pensamento, mas como 

carne que sofre quando ferida; como afirma Merleau-Ponty: 

Por certo, entre os dois “lados” de nosso corpo, o corpo como sensível e o 

corpo como sentiente – o que outrora chamamos de corpo objeto e corpo 

fenomenal – podemos dizer que há, ao invés de uma distância, o abismo que 

separa o Em si e o Para si. [...] Temos ou não temos um corpo, isto é, não um 

objeto de pensamento permanente, mas uma carne que sofre quando ferida, e 

mãos que apalpam? (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 133). 

 

 Assim, se compreende, a partir da ontologia de Merleau-Ponty, que o fato de sentir o 

membro fantasma é um invisível, não como objeto, mas como Visível, ou seja, o visível 

permanece retido na Visibilidade sem porém ser um objeto positivo no sentido em que ele é 

condição mesma de Visibilidade. Desse modo, Merleau-Ponty não define o visível e o invisível 

nem a partir de sua oposição nem de uma superposição de um em relação ao outro nem como 

o que se pode ver tatilmente. Assim define Merleau-Ponty em uma nota de trabalho de maio de 

1960: 

O invisível é: 1) o que não é atualmente visível, mas poderia sê-lo (os aspectos 

ocultos ou inatuais da coisa, - coisas ocultadas, situadas alhures – “Aqui” e 

“alhures); 2) aquilo que, relativo ao visível, não poderia contudo, ser visto 

como coisa (os existenciais do visível, suas dimensões, sua membrura não 

figurativa); 3) aquilo que só existe tatilmente ou cinestesicamente, etc; 4) os 

λέxτα, o Cogito. Estas 4 “camadas”, eu não as reúno logicamente sob a 

categoria do in-visivel – isso é impossível, primeiramente, pela simples razão 

de que não sendo o visível um positivo objetivo, o invisível não pode ser uma 

negação no sentido logico – trata-se de uma negação- referência (zero de...) 

ou afastamento. Essa negação-transferência é comum a todos os invisíveis 

porque o visível foi definido como dimensionalidade do Ser, isto é, como 

universal, e, portanto nele envolvido, e não é senão modalidade da mesma 

transferência (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 232). 

 

 Merleau-Ponty concebe a relação num horizonte ontológico, como manifestação de um 

Ser que é reversibilidade. A relação entre o mundo e o corpo no horizonte ontológico encontram 

sua origem comum na Carne. A reversibilidade e a Carne correspondem à tentativa de Merleau-

Ponty de elaborar uma filosofia, de criar e manifestar uma outra terminologia que fuja das 

filosofias reflexionantes, da negatividade ou da bifurcação. Na nova dinâmica da ontologia, 

proposta por Merleau-Ponty, a própria relação, a reversibilidade, se torna a textura, a Carne, 

comum na qual somos remetidos. É essa reversibilidade no movimento ontológico que o corpo 

encarna como inserido no mundo; o corpo que sente se descobre também como sensível para 

si, na expressão de Merleau-Ponty: “sensível exemplar”, de modo que suas estruturas 

perceptíveis exprimem àquilo que está na origem da percepção: a Carne.  A carne não como 
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um conceito propriamente dito, mas como uma espécie de metáfora, de emblema de um 

“domínio limitado”. 

 Até o momento temos nos debruçado a apresentar a reversibilidade, como movimento 

que irradia e constitui a pensar a Carne. Mas o que é a Carne? Que significa essa noção 

paradoxal criada por Merleau-Ponty para descrever um movimento que se apresenta como ser 

de duas faces, coisa entre as coisas, aquilo que as vê e toca? Como compreender na ontologia 

da Carne, proposta por Merleau-Ponty, a diferenciação uma vez que tudo participa da Carne 

geral? É em busca dessas respostas que trataremos no item seguinte desse capítulo. 
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3.2 A Carne 

 No início de O visível e o invisível, Merleau-Ponty propõe uma espécie de roteiro de 

trabalho que permita ao filósofo se deixar conduzir à expressão das próprias coisas no fundo do 

seu silêncio. Esse trajeto permitirá ao filósofo sair de um talvez (peut-être) para o lugar do ser 

(être) (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 16). Desse modo, abandonar a ideia ingênua do ser em si 

ou do ser como representação ou de ser para a consciência que são todos “talvez”, para perseguir 

o sentido do ser, que nasce do encontro silencioso da nossa experiência com o sensível é, pois 

reformular todo argumento cético e preconceito ontológico que afasta do mundo sensível o 

lugar de compreender o que é. Assim, Merleau-Ponty propõe instalar-se num local em que as 

coisas não se distinguem: “em experiências que ainda não foram ‘trabalhadas’, que nos 

ofereçam concomitante e confusamente o ‘sujeito’ e o ‘objeto’, a existência e a essência, e lhe 

dão, portanto, os meios de redefini-los” (MERLEAU-PONTY, 2003, 127). Diferente de 

Descartes que procura o claro e evidente, Merleau-Ponty situa o início da filosofia naquilo que 

não se distingue, que é confusão, obscuro, no silêncio sem fronteiras marcado pela relação 

originária. Para fazer um paralelo podemos dizer que a aurora da filosofia nasce na obscuridade 

do que não foi trabalhado, enunciado. 

 Essa experiência perceptiva que encontra no corpo, como sensível exemplar, uma 

correlação, um entrelaçamento, uma reversibilidade originária Merleau-Ponty denominou 

Carne15. A Carne é reversibilidade que sem auxílio de qualquer operação externa, é unidade 

originária que está na constituição originária do corpo com o mundo e vice-versa. Essa unidade 

originária da carne diverge do pensamento clássico do Ser, pois em Merleau-Ponty a dimensão 

ontológica da carne se faz graças à passagem estrutural entre o visível e o invisível, cujo 

movimento, dinâmica encontra seu sentido na abertura entre as coisas e meu corpo e de meu 

corpo e as coisas. Desse modo, contra as filosofias da identidade, do negativo, Merleau-Ponty 

propõe a reversibilidade da carne, como gênese espontânea que faz as coisas sejam vistas em 

seu lugar sem se impor como uma existência soberana ou que permita ao olhar velar e desvelar 

sem que haja uma fusão, como afirma ele na citação a seguir: 

Qual a razão por que, assim fazendo, o olhar as deixa em seu lugar, a visão 

que dela captamos parece vir delas e que o ser visto não seja senão para elas 

senão uma degradação de se ser eminente? Qual é este talismã da cor, esta 

virtude singular do visível que faz com que, mantido o término do olhar, ele 

seja, todavia, muito mais do que o correlato de minha visão, sendo ele que ma 

impõe como uma sequência de sua existência soberana? Qual a razão por que, 

envolvendo-os, meu olhar não os esconde e, enfim, velando-os, os desvela? 

                                                           
15 Na língua francesa há uma diferença entre “viander” e “chair”, embora ambos signifiquem carne. “Viander” 

significa carne morta, do animal que se abate; enquanto “chair” fala da carne viva, animada. Assim, quando 

Merleau-Ponty opta em chamar de “chair”, refere-se a carne animada.  
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[...] entre as cores e os pretensos visíveis, encontra-se o tecido que os duplica, 

sustenta, alimenta, e que não é coisa mas possibilidade, latência e carne das 

coisas (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 128 – 129).  

 

 Assim, Merleau-Ponty propõe repensar a filosofia do Ser partir da noção de carne. Essa 

carne não é matéria, espírito, alma ou substância, pois se fosse uma dessas noções aplicada 

faríamos da carne uma união ou composição de contraditórios (MERLEAU-PONTY, 2003, 

135). Em outras palavras, a carne nem é res cogitans e nem res extensa em nada tem da filosofia 

cartesiana; nem tampouco é fusão, nem átomo ou representação. A carne é uma noção última 

que não tem nome em nenhuma filosofia e para designar seria preciso, segundo Merleau-Ponty, 

recorrer ao velho termo “elemento” utilizado pelos primeiros filósofos, como afirma Merleau-

Ponty: 

Seria preciso para designá-la, o velho termo “elemento”, no sentido em que 

era empregado para falar-se da água, do ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido 

de uma coisa geral, meio caminho entre o indivíduo espácio-temporal e a 

ideia, espécie de princípio encarnado que importa um estilo de ser em todos 

os lugares onde se encontra uma parcela sua. Neste sentido, a carne é um 

“elemento” do Ser (MERLEAU-PONTY, 2003. p. 136; grifo nosso) 

 

 Merleau-Ponty recorre aos pré-socráticos que colocam em um dos elementos: água, ar, 

terra ou fogo o princípio ordenador do universo, que dá origem a tudo. Nesse sentido, a carne 

seria um arché que está na origem de uma coisa geral, ou seja, o Ser. Assim sendo, o Ser é 

então meio caminho entre o indivíduo e a ideia não se reduzindo nem a um nem a outro. A 

carne como elemento do Ser, é princípio encarnado do Ser no tempo e no espaço, que permite 

a afetação mútua das coisas e do corpo uma vez que coexistem no mesmo universo, ou seja, a 

reversibilidade da carne que resulta na facticidade, isto é, que faz que o fato seja fato. Com isso, 

Merleau-Ponty coloca a carne na origem de todo e qualquer fato do movimento perceptivo. No 

movimento da gênese de todo o fenômeno, de todo o visível e invisível há a carne com o 

movimento do entrelaçamento, da reversibilidade.  

 Ao designar a carne como “elemento”, Merleau-Ponty procura aquilo que aparece como 

“coisa geral”, como a água que está em tudo, até mesmo no seco. Assim, a carne se manifesta 

no visível e também no invisível, como dimensão do visível; já que aquele que vê também é 

visto, mesmo que parcialmente. Pois, sendo a carne constituída de profundidade ela vê 

parcialmente. Em O olho e o espírito, Merleau-Ponty fala do espelho como técnica que surge 

do circuito aberto do corpo vidente ao corpo visível que procura ampliar a estrutura da carne. 

Afirma Merleau-Ponty: 

O fantasma do espelho arrasta para fora a minha carne, e, dum mesmo folego, 

todo o invisível do meu corpo pode investir os outros corpos que vejo. 

Doravante, o meu corpo pode comportar segmentos recolhidos nos dos outros, 
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tal como minha substância os atravessa; o homem é espelho para o homem 

(MERLEAU-PONTY, 2009, p.31).   

 

 Desse modo, Merleau-Ponty mostra que a visão se faz mundo e o mundo se faz visão, 

pois não há visão que não seja envolvida, afetada por aquilo que vê ao passo que não há mundo 

que não seja habitado por uma visão. Há uma relação de imbricamento com a carne do 

percebido, um círculo entre visível e vidente. Merleau-Ponty afirma que se puder mostrar que 

a carne é noção última, então, se compreenderá que a carne do visível não pretende ser uma 

antropologia constituída por nossa projeções intencionais, mas que a carne nos atravessa e 

transforma, pois ela está na origem do campo da paisagem perceptiva e das relações entre os 

outros corpos e o meu. Afirma Merleau-Ponty: 

Se pudermos mostrar que a carne é uma noção última, que não é união ou 

composição de duas substâncias, mas pensável de per si, se há uma relação do 

visível consigo mesmo que me atravessa e me transforma em vidente, este 

círculo que não faço mas que me faz, este enrolamento do visível no visível 

pode atravessar e animar tanto os outros corpos como o meu. Se pude 

compreender como nasce me mim esta vaga, como o visível que está acolá é 

simultaneamente minha paisagem, com mais razão posso compreender que 

alhures ele também se fecha sobre si mesmo, e que haja outras paisagens além 

da minha (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 136-137).  

 

 Essa compreensão de um campo aberto para outros, próprio da reversibilidade da carne, 

Merleau-Ponty chamou de intercorporeidade. Esse termo encontra na reversibilidade das mãos 

que se tocam a compreensão de abertura de uma para a outra; o movimento sinérgico das mãos 

remetem a um sentir que ultrapassa o pertencimento a uma única consciência, pois a mão que 

toca também é tocada. Assim, cada mão se comunica a outra como também cada corporeidade 

está aberta para as outras, numa ação intercorporal. Merleau-Ponty utiliza-se do exemplo das 

mãos que se tocam para mostrar que o corpo, como sensível exemplar, está sempre pronto a 

apreender como tangível na sua relação com os outros corpos. Essa reversibilidade das mãos, 

do tocar tocando, é uma operação que se passa primeiramente em minha paisagem e nessa 

relação instaura um outro, pois quando uma mão toca a outra, o mundo de ambas se abre para 

o da outra, como afirma Merleau-Ponty: 

Quando uma de minhas mãos toca a outra, ao contrário, o mundo de cada uma 

se abre para o da outra, já que a operação é reversível à vontade, pertencendo 

ambas, como se diz, a um único espaço de consciência, pois um só homem 

toca uma única coisa por intermédio das duas. Mas para que minhas duas mãos 

se abram para um único mundo, não basta que sejam dadas a uma única 

consciência: ou então desapareceria a dificuldade em pauta; sendo os outros 

corpos conhecidos por mim do mesmo modo que o meu, seria ainda ao mesmo 

mundo que eu e ele nos repostaríamos (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 137). 
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 Desse modo, Merleau-Ponty coloca a gênese do fenômeno perceptivo no horizonte da 

presença cuja textura é a carne. Assim, como ser de mundo a mão já é carnal como o mundo 

que coexiste com a mão, pois ambos tem a mesma textura cuja carne é a matriz polimorfa, como 

afirma Merleau-Ponty: “Que é que existe a este nível? Existe o universo vertical ou carnal e sua 

matriz polimorfa” (2003, p. 204). O fato das duas mãos já serem no corpo presença sensíveis 

situadas no mundo, permite cada uma abrir-se para além de si mesmas. Pois, o que acontece na 

relação com as mãos se reporta aos outros corpos já que todos participam do mesmo princípio. 

Com isso, considerar uma mão sendo já abertura para outra e vice-versa significa também 

considerar o corpo como tocante-tocado.  

Esse esforço de Merleau-Ponty em falar do corpo como sensível-sentiente se deve em 

não considerar o corpo seja meu ou do outro como fenômeno ou objetividade, pois é partir do 

mundo percebido que está a origem da estrutura ontológica pela qual se deve compreender o 

fenômeno. Em nota de trabalho de junho de 1960, Merleau-Ponty critica a tentativa de descrever 

o corpo em termos objetivos. Para Merleau-Ponty, não é por meio do pensamento objetivo ou 

de uma projeção geometral que deve ser compreendido o corpo, mas na profundidade, na 

dimensionalidade do sensível, ou seja, por meio da carne. Afirma Merleau-Ponty: 

A noção essencial para tal filosofia é a carne, que não é tampouco corpo 

pensado pela alma (Descartes) como seu, que é sensível no duplo sentido 

daquilo que sente. Aquilo que sentimos = a coisa sensível, o mundo sensível 

= o correlato do meu corpo ativo, o que lhe “responde” – O que sente = não 

posso pôr um único sensível sem colocá-lo como arrancado à minha carne, 

colhido da minha carne, e a minha própria carne é um dos sensíveis no qual 

se faz uma inscrição de todos os outros, sensível pivô do qual participam todos 

os demais, sensível-chave, sensível dimensional. Meu corpo é, no mais alto 

grau, aquilo que qualquer coisa é: um isto dimensional. [...] a relação do meu 

corpo como sensível com seu corpo como sentiente (este corpo que toca) = 

imersão do ser tocado no ser tocante, e do ser tocante e do ser tocado 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 234). 

 

Pode-se cogitar: uma vez que todos tem a mesma textura carnal como se entenderia a 

diferenciação dos entes percebidos? O percurso para o entendimento dessa questão fora por 

Merleau-Ponty iniciado desde a descrição do que seja a fé perceptiva passando pela reflexão, 

dialética e intuição para se chegar a noção de carne. Nesse trajeto, Merleau-Ponty procurou 

esclarecer que embora seja a partir do interior do mundo percebido o lugar de onde se descreve 

o fenômeno, porém é na ontologia que está a origem do desdobramento do que se percebe, uma 

vez que há uma textura comum, um “elemento” que está na origem de tudo, isto é, a carne.  

Merleau-Ponty afirma ser uma reação difícil pensar o fato de que embora as coisas terem 

uma textura comum apresentarem uma desdiferenciação. Porém, ele insiste que só se sai desse 

impasse se renunciar a bifurcação, a uma dialética sintética e admitir que a coisa percebida é 
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sempre articulação entre aquele que percebe e o mundo, ou seja, um ato de perceber sem 

nomear, postular. Na coisa percebida sua diferenciação nunca é submetida a um princípio de 

identidade que atribui uma existência substancial, mas se refere ao seu aparecer, que se exprime 

na espessura do mundo enquanto coextensiva a ele. O exemplo das mãos que se tocam 

reciprocamente é um traço dessa expressão da carne, pois elas já são presenças sensíveis em 

um corpo já está presente no mundo, ao se tocarem não há uma identificação de superposição 

de uma sobre a outra, há o ato de perceber de duas unidades isoladas que compartilham da 

mesma carnalidade sensível. Por isso, a unidade em Merleau-Ponty é pensada como 

“elemento”, ou seja, como estrutura ontológica, afirma Merleau-Ponty: 

Do mesmo modo, o palpante-palpado. Essa estrutura existe num único órgão 

– A carne de meus dedos = cada um deles é um dedo fenomênico e dedo 

objetivo, fora e dentro do dedo em reciprocidade, em quiasma, atividade e 

passividade acasaladas. Uma invade a outra, estão numa relação de oposição 

real (Kant) – o Si local do dedo: seu espaço é sentiente-sentido. Não há 

coincidência entre o vidente e o visível. Mas um empresta do outro, toma ou 

invade o outro, cruza-se com ele, está em quiasma com outro. Em que sentido 

esses múltiplos quiasmas não fazem mais do que um só: não no sentido da 

síntese, da unidade originariamente sintética, mas sempre no sentido de 

Uebertragung, de imbricação, de irradiação do ser, portanto – as coisas me 

tocam como eu toco as coisas: carne do mundo – distinta da minha carne: a 

dupla inscrição dentro e fora (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 235). 

 

 É interessante notar na citação, que Merleau-Ponty diz que mesmo que haja múltiplos 

quiasmas, mas não há coincidência entre os diversos cruzamentos, pois o fato de serem 

constituídos da mesma estrutura ontológica os torna sempre a serem abertos a uma dupla 

inscrição dentro e fora. Isso acontece pois a reversibilidade da carne é sempre iminente, termina 

no invisível, isto é, o avesso da percepção que nunca se concretiza de fato. Assim, não há um 

mundo ou dois no sentido objetivo, mas imbricação dos entes que se desdobram no palco do 

Ser, como afirma Merleau-Ponty: 

São dois antros, duas aberturas, dois palcos onde algo vai acontecer – e ambos 

pertencem o mesmo mundo, ao palco do Ser. [...] Isso não é antropologismo: 

estudando as 2 folhas deve-se encontrar a estrutura do ser – partir disto: não 

existe identidade e não-identidade nem não-coincidência, existe o fora e o 

dentro girando um em torno do outro. [...] O que trago de novo ao problema 

do outro? Isto: que o mesmo seja o outro de outro, e a identidade diferença de 

diferença (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 237).  

 

 A carne do mundo é aquilo que permite seres serem seres. A carne do mundo é a 

estrutura do ser dos seres. Como reversibilidade, a carne é a expressão ontológica do fundo 

transcendental que Merleau-Ponty tentou articular ao longo de sua carreira. Por isso, o termo 

carne não pode ser uma mera metáfora e deve ser lido, tal como Merleau-Ponty explicou, como 

“elemento” do Ser. Assim, os corpos e as coisas pertencem ao mundo que é carne universal 
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(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 134). Como assim o mundo que é carne universal? Para 

Merleau-Ponty o mundo é ponto de partida para compreender o sentido do Ser; é do fundo do 

silêncio do mundo que se expressa a reversibilidade da carne como expressão, isto é, como 

presença de outros videntes que se confirma uma visibilidade universal. A carne do mundo é 

assim a visibilidade que confirma que meu corpo é feito da mesma carne que o mundo. Desse 

modo, o corpo e o mundo estão envolvidos, entrelaçados pela mesmo universal, ou seja, a carne. 

Sobre isso, afirma Merleau-Ponty: “A carne do mundo, (o “quale”) é indivisão deste Ser 

sensível que sou, e de todo o resto que se sente em mim, indivisão, prazer-realidade” 

(MERLEAU-PONTY, 2003, p. 231). 

  Para se compreender essa relação de entrelaçamento do corpo e do mundo que 

exprimem a carne universal, Merleau-Ponty faz uso da experiência tátil uma vez que esta faz 

um realiza um movimento reversível: toca-se e é tocado. Não há dois segmentos distintos, mas 

um único segmento de um percurso circular, ou seja, as mãos que se tocam tem uma dimensão 

circular: sai de si e volta para si e, com isso, se impede de afirmar que há duas faces objetivas. 

Assim, sendo não há como colocar limites que afirmem onde começa o corpo e onde começa o 

mundo; do mesmo que no ato das mãos que se tocam não dá para dizer quem toca quem, pois 

antes de um pensar a relação corpo e mundo há uma percepção de entrelaçamento daquilo que 

está na origem que não permite distinguir um do outro, pois tem a mesma textura. Sobre isso, 

afirma Merleau-Ponty: 

Cabe-nos rejeitar os preconceitos seculares que colocam o corpo no mundo e 

o vidente no corpo ou, inversamente o mundo e corpo do vidente, como numa 

caixa. Onde colocar o limite do corpo e do mundo, já que o mundo é carne? 

Onde colocar no corpo o vidente, já que evidentemente no corpo há apenas 

“trevas repletas de órgãos”, isto é, ainda o visível? O mundo visto não está 

“em” meu corpo meu corpo não está “no” mundo visível em última instância: 

carne aplicada a outra carne, o mundo não a envolve nem é por ela envolvido. 

[...] Há recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro. Ou melhor, se 

renunciarmos, como é preciso ainda uma vez mais, ao pensamento por planos 

e perspectivas, há dois círculos, ou dois turbilhões, ou duas esferas 

concêntricas quando vivo ingenuamente e, desde que me interrogue, 

levemente descentrados um em relação ao outro (MERLEAU-PONTY, 2003, 

p. 134-135).  

 

 Como se pode perceber nos apontamentos que temos feito até aqui, sobre a noção de 

carne, segundo Merleau-Ponty, a carne não é matéria, não é fusão, mas é um princípio elementar 

que está presente em tudo e que temos acesso a sua expressão pela experiência perceptiva que 

quando vejo me coloco também no lugar de visível-vidente, tangente-tangível em um 

movimento circular de reversibilidade da carne. Porém, aquilo que se vê-se ou toca-se não se 

realiza completamente em toda a plenitude porque sempre se vê de um lugar ou toca-se de um 
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lugar. Então a carne é esse exercício de saída de si para ver e volta a si, pois não há um ver que 

se anule a si mesmo; a visibilidade torna o corpo sempre presente, pois o faz ver a partir de um 

lugar. Sobre essa saída de si e volta a si que o corpo realiza, graças a reversibilidade da carne, 

Merleau-Ponty compara ao fenômeno do espelho e retoma a ideia de Narciso, como se pode ler 

na nota de trabalho de maio de 1960: 

A carne é fenômeno de espelho e o espelho é extensão da minha relação com 

meu corpo. Espelho = realização de um Bild da coisa, e a relação eu-minha 

sombra = realização de um Wesen (verbal): extração da essência da coisa, da 

película do Ser ou da sua aparência – Tocar-se, ver-se é obter de si 

determinado extrato especular. Isto é, fissão da aparência e do Ser – fissão que 

já ocorreu no tocar (a dualidade do palpante e do palpado) e que, com o 

espelho (Narciso) não passa de uma aderência profunda a Si. A projeção visual 

do mundo em mim é para ser compreendida não como relação sombra-corpo, 

comunidade de Wesen verbal e, portanto, finalmente – fenômeno 

“semelhança”, transcendência (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 231). 

 

 Nesta última citação, Merleau-Ponty faz uso por duas vezes do termo Wesen. Esse termo 

que Merleau-Ponty toma emprestado de Heidegger quando este se refere a um Wesen verbal 

ligado a uma analítica da linguagem. Ao tomar emprestado de Heidegger o termo, Merleau-

Ponty pretende afirmar que a noção de carne como elemento na reversibilidade atinge a 

linguagem, pois há uma indissociabilidade entre um ente que articula certo sentido na 

linguagem com aquilo que é. Afirma Merleau-Ponty: 

Não há um ponto do espaço e do tempo que não se relacione com os outros, 

que não seja uma variante assim como estes o são dele; não há um indivíduo 

que não seja representativo de uma espécie ou de uma família de seres, que 

não tenha, que não seja um certo estilo, uma certa maneira de gerir o domínio 

do espaço e do tempo sobre o qual tem competência, de pronunciá-lo, de 

articulá-lo, de irradiar à volta de um certo inteiramente virtual, em suma, uma 

certa maneira de ser, no sentido ativo, um certo Wesen no sentido, diz 

Heidegger, que tem a palavra empregada como verbo (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 114). 

 

 Assim, se tomarmos o exemplo da cor vermelha, citado por Merleau-Ponty no início do 

capítulo sobre o Quiasma, que ao ser vista é vista segundo uma modulação do vermelho que se 

liga a um contexto especifico, podendo ser o vermelho da bandeira da Revolução, do vestido 

das mulheres, das becas dos professores, dos mantos dos bispos etc. Em cada vermelho 

percebido, desdobra-se uma cor singular do Ser vermelho. Desse modo, em cada vermelho 

percebido aparece não uma entidade isolada, mas como variação, dimensionalidade do Ser. No 

vermelho visto se opera um Wesen verbal daquilo que é o vermelho expresso por meio da 

linguagem. Em outras palavras, o Wesen verbal é uma maneira de “avermelhar”, como em 

Heidegger. É por isso, que Merleau-Ponty afirma que há na percepção das cores uma abertura 

para algo além das singularidades percebidas: 
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Se exibíssemos todas as suas participações, perceberíamos que uma cor nua e, 

em geral, um visível, não é um pedaço de ser absolutamente duro, indivisível, 

oferecido inteiramente nu a uma visão que só poderia ser total ou nula, mas 

antes uma espécie de estreito entre horizontes exteriores e horizontes 

interiores sempre abertos, algo que vem tocar docemente, fazendo ressoar, à 

distância, diversas regiões do mundo colorido ou visível (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 129). 

 

 Merleau-Ponty, com o Wesen verbal, procura esclarecer que os significados que são 

dados aos objetos é um estilo de articulação que generaliza aquilo que na origem é singular e 

que se apresenta como elemento constituinte da própria linguagem. O aparecer episódico de um 

objeto nomeado, não é uma visibilidade total ou nula, mas um horizonte que aponta para algo 

que o constitui. Assim, antes de ser uma linguagem instituída há uma percepção que constitui 

a linguagem por está na origem do sensível. Merleau-Ponty recusa uma vez mais o modelo 

clássico da passagem do signo ao sentido, da parte ao todo e opta pela abertura que constitui o 

sentido que vai em direção ao Ser, que Merleau-Ponty chama de carne. Assim, a reversibilidade 

da carne na estrutura do Wesen verbal se apresenta como movimento espontâneo que vai buscar 

na origem a expressão do Ser que se traduz em signos. Afirma Merleau-Ponty: 

A descoberta do Wesen (verbal): primeira expressão do ser que não é nem ser-

objeto nem ser-sujeito, nem essência nem existência: o que west (o ser-rosa 

da rosa, o ser-sociedade da sociedade, o ser-história da história) responde a 

questão was como a questão dass não é sociedade, nem a rosa vista por um 

sujeito, não é um ser para si da sociedade e da rosa (contrariamente ao que 

Ruyer diz): é roseidade se estendendo através da rosa,  é o que Bergson 

chamava bastante “mal” de imagens – Que por outro lado essa roseidade dê 

lugar a uma ideia geral, isto é, que haja diversas rosas, uma espécie rosa, isso 

não é indiferente, mas resulta do ser rosa considerado em todas as suas 

implicações (geratividade natural) – Por aí – cortando toda generalidade da 

definição primeira do Wesen – suprime-se  essa oposição entre fato e essência 

tudo falseia (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 170).   

 

 Desse modo, o originário é essa unidade aberta da carne que se desvela na percepção, 

pois o Wesen em sua estrutura que se singulariza preserva uma generalidade, uma unidade 

primária que sempre está aberta a um horizonte invisível. Há na linguagem uma visibilidade 

que está intimamente ligada ao sensível, a carne do mundo. Merleau-Ponty tem esse 

entendimento da linguagem de Proust. Segundo Merleau-Ponty, ao citar Proust, afirma que a 

linguagem sustenta um sentido que através de seus arranjos desvelam o Ser. A linguagem não 

é apenas um sistema ideal do linguista ou somente um fragmento do mundo relacional que 

constitui a fala é antes de tudo carne. Pois através da linguagem se constitui um vínculo entre 

ideia e carne. Afirma Merleau-Ponty: 

Tocamos aqui no ponto mais difícil a saber, no vínculo da carne e da ideia, do 

visível e da armadura interior que o vínculo manifesta e esconde. Ninguém foi 

mais longe de que Proust ao fixar as relações entre o visível e o invisível na 
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descrição de uma ideia que não é o contrário do sensível, mas que é seu dúplice 

e sua profundidade (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 144).  

 

 Segundo Merleau-Ponty, para compreender o vínculo entre carne e ideia é preciso 

interrogar a partir da nova ontologia, por ele proposta, que armadura interior é essa que a 

linguagem manifesta e esconde. Se a tradição fez da filosofia um léxico sobre o Ser como 

reencontrar no silêncio do sensível uma reversibilidade que permite manter uma relação 

profunda com a interrogação filosófica? Em Signos, Merleau-Ponty lidamos apenas com 

arquiteturas de signos cujo sentido não pode ser posto a parte, pois ele nada mais é senão a 

maneira pela qual aqueles se comportam um em relação ao outro, pela qual se distinguem um 

do outro. Afirma Merleau-Ponty em Signos: 

Na verdade, não é assim que o sentido habita a cadeia verbal, nem assim que 

se distingue dela. Se 0 signo só quer dizer algo na medida em que se destaca 

dos outros signos, seu sentido está totalmente envolvido na linguagem, a 

palavra intervém sempre sobre um fundo de palavra, nunca é senão uma dobra 

no imenso tecido da fala. Para compreendê-la, não temos de consultar algum 

léxico interior que nos proporcionasse, com relação as palavras ou as formas, 

puros pensamentos que estas recobririam: basta que nos deixemos envolver 

por sua vida, por seu movimento de diferenciação e de articulação, por sua 

gesticulação eloquente. Logo, há uma opacidade da linguagem: ela não cessa 

em parte alguma para dar lugar ao sentido puro, nunca é limitada senado pela 

própria linguagem, e o sentido só aparece nela engastado nas palavras. O 

sentido é o movimento total da palavra, e é por isso que nosso pensamento 

demora-se na linguagem. Por isso também a transpõe como o gesto ultrapassa 

os seus pontos de passagem. No próprio momenta em que a linguagem enche 

nossa mente até as bordas, sem deixar o menor espaço para um pensamento 

que não esteja preso em sua vibração, e exatamente na medida em que nos 

abandonamos a ela, a linguagem vai além dos "signos" rumo ao sentido deles 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 42-43). 

 

 Para Merleau-Ponty a linguagem não fala apenas através das coisas ditas, mas ela remete 

ao silêncio de onde emerge o Ser. Assim, a interrogação filosófica brota das profundezas do 

silêncio do Ser, daquele lugar que ainda não se operou nenhuma tradução, codificação ou 

decodificação. Pois a filosofia como linguagem operante traduz o movimento reversível da 

carne que não fecha se fecha em si mesmo, mas que está sempre aberto. Afirma Merleau-Ponty: 

O Ser do qual a linguagem é a casa não pode fixar-se, olhar, só é de longe. É preciso, pois, 

explicar essa relativa positividade do percebido [...], tanto mais que é sobre ela que repousa a 

positividade do invisível. Não há mundo inteligível, há mundo sensível (MERLEAU-PONTY, 

2003, p. 199). 

 Segundo Merleau-Ponty, a carne como “elemento” que se define a partir do movimento 

da reversibilidade existe em outros campos, além destes que abordamos aqui. Pois, a carne é 

este “elemento” originário aberto na fé perceptiva; é Ser bruto cujo solo é o mundo vivido, o 
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mundo percebido que a ciência não explica porque quer decifrá-lo, objetivá-lo, porém sendo a 

carne reversibilidade nunca se concretiza de fato.  Assim, chegados ao fim deste percurso 

dissertativo, a reversibilidade da carne se torna na ontologia de Merleau-Ponty o “elemento” 

originário que dá textura a nossa relação com o mundo. A experiência perceptiva, que é nossa 

relação privilegiada com o aparecer, tem na carne sua abertura ao que aparece. 
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Conclusão 

 Ao chegarmos à conclusão desta pesquisa não se exaure ou se esgota sua reflexão do 

que aqui fora exposto, pois como Merleau-Ponty nos demonstrou que não há uma síntese que 

reúna um todo, mas uma hiperdialética que sempre põe em movimento a Carne, o Ser. A própria 

escrita desta pesquisa foi um movimento da experiência do tocar (fenomenologia) à 

reversibilidade da carne (ontologia).  

 Pudemos ver que o corpo e o mundo estão entrelaçados um no outro através do meu 

corpo próprio. Desse modo, não há uma distância entre eles, como o pensamento de sobrevoo 

o fez, há um vínculo de que ambos fazem parte, como ser sensível aprendo a ver os lados 

inconciliáveis e simultâneos do ser sensível, seja diante dos meus olhos seja ao longe. Como 

no caso de Schneider que ao mostrar o nariz usando suas mãos não tem a mesma dificuldade 

que teria usando uma régua, pois o tocar com as mãos faz parte do seu corpo próprio estão 

dentro do seu esquema corporal. 

 Num primeiro momento, apresentamos que Merleau-Ponty considera a experiência 

perceptiva como o lugar da abertura, do aparecer de tudo aquilo que é para nós. A 

fenomenologia da experiência perceptiva como aparecimento não subsiste no estado puro do 

objeto ou como fusão com ele, mas como manifestação fenomenal gerada pelo horizonte das 

paisagens do mundo. Se há uma abertura das coisas que estão lá e sendo a percepção o que nos 

permite interrogar o que é que está lá, então existe um problema ontológico que é evocado pela 

certeza sensível que nos dá um acesso originário às coisas através da percepção. 

 Como vimos nessa pesquisa, o problema ontológico é antecedido primeiramente com a 

fé perceptiva que é uma certa passividade diante das coisas e também de um sensível ingênuo, 

de uma não assombrar-se com o que temos relação. A partir do momento que se busca 

compreender o que são as coisas com as quais me relaciono, surge o problema do Ser e nasce a 

interrogação ontológica. 

 A proposta da nova ontologia, proposta por Merleau-Ponty, é compreender o que é a 

“relação” através da percepção, o que é existir “em relação”. A interrogação ontológica na 

procura pelo entender o que “é existir em relação”, não quer uma ruptura, nem coincidência 

com o mundo, mas abertura. Essa abertura na relação é o movimento da reversibilidade. Essa 

reversibilidade, que tem nas mãos que se tocam reciprocamente o modelo, de ao mesmo tempo 

tocarem tocando-se, aponta para um princípio em que a relação permite que percebedor-

percebido tenham a mesma origem sensível. 

 Essa origem sensível Merleau-Ponty chamou de carne. É na reversibilidade da carne 

como expressão que está o movimento do Ser. A carne, como já ressaltado nessa dissertação, 
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não é união ou composto de substancias. É noção última, não encontrada em nenhuma filosofia, 

em que sentido-senciente se entrelaçam sem no entanto se fundir, mas existem em relação. 

Desse modo, perceber é aquilo que nos abre ao Ser. Uma vez que nos abre ao Ser, em seu 

diverso aparecer, a reversibilidade da carne é sempre iminente nunca se realiza de fato. 

 Resta-nos no final desta dissertação, marcar já uma dúvida sobre a leitura e os resultados 

que aqui chegamos. Como podemos entender o problema da linguagem e da sua constituição a 

partir da noção da carne? Em O visível e o invisível, Merleau-Ponty estende a noção da carne 

em sua reversibilidade a toda as dimensões do aparecer do Ser, como a fala, a audição, o ver e 

também as ideias. Para Merleau-Ponty compreender o mundo do silêncio é desvelar o mundo 

vivido, como pode a ideia desvelar o mundo do silêncio pela linguagem? Acreditamos que 

retomar e aprofundar os apontamentos aqui escritos, é continuar a passagem da fenomenologia 

à ontologia em um verdadeiro movimento da reversibilidade da carne. 
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