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RESUMO 

 

A necessidade de reflexões acerca das categorias espaciais, demanda pontes teóricas da Geografia com 
outras ciências e com a Filosofia. No caso das categorias espaciais, que se destacam na corrente 
humanista da Geografia, como o “lugar”, “espaço humanizado”, “mundo vivido”, há uma necessidade 
sempre presente, nos teóricos da geografia, de se repensar as relações que se dão entre os sujeitos e os 
objetos, considerando a realidade como uma construção intersubjetiva, principalmente naqueles que 
direcionam seu “olhar o mundo” numa perspectiva fenomenológica. A fenomenologia, principalmente a 
existencialista, contribuiu na construção de reflexões introduzindo a percepção no estudo do espaço 
geográfico. Essa abordagem veio romper com uma visão de espaço como “cenário” e receptáculos de 
objetos e com uma visão de sujeito à parte deste mundo e distante de uma dinâmica móvel, de um mundo 
vivido. Ainda assim, a questão da construção da relação entre percepção e intersubjetividade, que é o 
processo em que a subjetividade caminha em direção da relação com o outro no mundo, que podemos 
chamar ser-no-mundo-com-os-outros, demanda reflexões para um melhor entendimento desta construção. 
Para compreender a percepção, a partir de Maurice Merleau-Ponty, faz-se necessário considerar a questão 
do que é sentido, do que é sentimento, de qual caminho se percorre até que possamos chamar a relação 
do sujeito com este mundo-verbo, de percepção.  Porém, a percepção não se constrói isoladamente na 
relação sujeito-objeto, nem é através desta visão de mundo que ela se compõem. Além disso, a percepção 
inclui a presença do “outro” que se põe em interelação e também passa pelo processo da percepção. 
Diante dessas questões, pretendo com este trabalho, refletir sobre como se dá a construção da 
intersubjetividade, considerando a percepção em Merleau-Ponty como fundamento, de modo a contribuir 
para uma releitura das categorias “lugar” e “espaço humanizado”. 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo buscar em Maurice Merleau-Ponty elementos para 
se pensar a construção da intersubjetividade no que ele chama de mundo-percebido a 
partir de algumas importantes obras deste autor, de modo a refletir sobre todo o processo 
de construção da realidade concebida por ele.  
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Primeiramente será feita reflexões sobre a concepção de percepção e de ciência 
para o mesmo, através de suas críticas ao pensamento clássico. Em seguida, serão 
trabalhados os conceitos de “sensação” e “percepção”, para adiante chegarmos ao que 
ele concebe como “percepção espacial”. 

A terceira parte traz uma reflexão, a partir do que o autor concebe como 
“percepção espacial”, para se pensar a inserção do outro de modo a entendermos como 
se da a construção intersubjetiva da realidade a partir de Merleau-Ponty e de sua 
fenomenologia-existencialista. 

Desta forma, não se pretende reformular conceitos para categorias espaciais, mas 
sim, refletindo sobre tais questões, oferecer àqueles que se debruçam sobre tais questões, 
elementos para se pensar tais questões.  

Para se entender as relações existentes entre a percepção e sua ligação com o 
processo da construção intersubjetiva da realidade em Maurice Merleau-Ponty é 
importante destacar como a necessidade de repensar o conhecimento e a ciência está 
presente nas obras deste autor. Além das críticas específicas ao modelo clássico de 
ciência, este autor também as faz à Psicologia, a qual ele chama de antiga psicologia, 
em uma de suas primeiras obras em 1934: “A natureza da percepção” 1. Uma das 
primeiras críticas deste autor é a de que: 

A antiga psicologia postulava como dados primeiros da consciência as 
sensações, que se supunha corresponderem termo a termo às excitações locais 
dos aparelhos sensoriais, de tal modo que uma determinada excitação 
produzisse sempre a mesma sensação. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 24) 

Esta abordagem da psicologia parte do pressuposto que as sensações estão 
ligadas unicamente ao aparelho sensorial fisiológico, que elas são sempre um objeto à 
vista e que não possuem sentido ambíguo. Esta consideração acabou sendo utilizada 
como instrumento prático entre os profissionais da psicologia para justificar uma 
concepção de modelo mental, que na prática, ignorou o sujeito como sujeito pensante e 
da percepção e o deixando muito mais jogado aos instintos (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 
24). Merleau-Ponty diante da realidade vivida, como profissional atuante na época, parte 
desta limitação atribuída aos sentidos e sua relação com o mundo e a realidade, para 
abrir o conceito de “sensação” e mais adiante o de “percepção”. 

Além da psicologia, a ciência clássica também se tornou alvo das críticas do autor 
e base para a construção de suas idéias sobre percepção, pois esta foi o paradigma que  
influenciou diretamente a construção desta concepção de “psicologia antiga”. Ciência 
clássica e psicologia antiga seguem o mesmo curso nas considerações sobre sensação e 
percepção de mundo.2 

                                                 
1 Esta obra está presente na seguinte referencia bibliográfica: MERLEAU-PONTY, Maurice. O primado da  
percepção e suas conseqüências filosóficas. Campinas: Papirus, 1990. p. 15-32. 
2 O conceito de sensação para a chamada psicologia antiga e para a ciência clássica baseava-se 
exclusivamente aos estímulos dos aparelhos sensoriais corporais, que produziriam sempre a mesma 
sensação (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 24) 
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Quando se refere à ciência e sua forma de apreensão e concepção de mundo, 
Merleau-Ponty nomeia suas críticas a essa construção de ciência como “prejuízos 
clássicos” e, com isso constrói suas idéias em contrapartida. Os sentidos, a sensação e o 
que o autor aborda como fenomenal, se contrapõe às idéias clássicas de relação do 
homem com o mundo, e estes “conceitos” servirão de base para uma nova relação do 
sujeito como ser que percebe. Ao se referir ao empirismo e sua concepção de sensação 
ele pontua: 

A qualidade determinada, pela qual o empirismo queria definir a sensação, é 
um objeto, não um elemento da consciência, e é o objeto tardio de uma 
consciência científica. Por esses dois motivos, ela mais mascara a subjetividade 
do que a revela. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 28) 

De modo a defender sua idéia da percepção como fundamento de uma nova 
relação do homem com o mundo, sendo esta relação o que deve importar numa 
concepção de ciência  preocupada com a realidade tal como ela se apresenta, é que o 
autor aponta as limitações desta relação segregada entre o sujeito e este mundo que o 
rodeia. Quando se refere a este conceito de sensação como “objeto tardio de uma 
consciência científica”, toda a necessidade de inserir a ação do homem, na dinâmica viva 
do mundo se destaca. Aquilo que importa, que representará a realidade numa dimensão 
infinitamente mais ampla do que a visão segregada empirista, se torna pré-requisito para 
se avançar no teorizar sobre a percepção e sua inserção como método de inserir o 
mundo vivido no conhecimento. Boaventura de Sousa Santos, no seu “Discurso sobre as 
ciências”, expõe os entraves da ciência moderna e, discursando sobre a realidade aponta 
as características necessárias para a construção de um paradigma emergente que susurra 
nas palavras científicas ao mesmo tempo que grita no mundo-vivido. Para SANTOS 
(2002), todo o conhecimento científico-natural é científico-social; todo o conhecimento é 
local e total, é autoconhecimento e visa constituir-se em senso comum. Nestas 
colocações fica clara a impossibilidade da fuga a marca do sujeito durante o processo de 
pesquisa e de qualquer ato de pensamento, de circulação de conhecimento; este 
alcançado sempre na tematização, na percepção do todo, sem ser uma simples junção 
de partes, mas de um todo constituído da própria presença do observador ali presente na 
facticidade presente, no que o mundo oferece tão pejorativamente chamado de senso 
comum.  

Quando os sentidos são trabalhados por Merleau-Ponty como conceitos e 
elementos do processo de percepção, não se quer dizer que eles serão desconsiderados 
pelo empirismo. Os sentidos porém, na dimensão considerada pelo autor não é 
simplesmente os sentidos como apenas instrumentos fisiológicos do nosso corpo que 
agem pelos estímulos. Essa concepção coloca o sujeito numa situação passiva ao 
mundo, como se fosse possível sentir sem relacionar o que se é nesta experiência. A 
sensação, que é instrumento da percepção, se comunica o tempo todo com os outros 
sentidos corporais, com os sentidos recordados pela mente no momento da experiência e 
ainda passa pela atenção e juízo de idéias, que fazem do homem um ser ao mesmo 
tempo “jogado” no mundo e ativo neste. A sensação em si, não pode porém, ser 
confundida com acomodação de momentos passados que se posicionam na minha 
memória atual como cenas sobrepostas. A subjetividade construída pela vivência das 
experiências passadas não determina tipos de sujeitos, nem tipologias de 
comportamentos previsíveis . O ser-no-mundo não é um produto da soma das sensações, 
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mas são estas que na sua ação atual, no ser-aí, que vão reconstruindo a existência 
subjetiva e ativa, direcionando-se para a construção intersubjetiva da realidade. 

A crítica maior de Merleau-Ponty, dentre àquelas apontadas por ele como 
“prejuízos clássicos”, refere-se ao modelo criado pela ciência moderna em considerar 
todo o mundo e tudo como “coisas”. Quando o homem fez isso, ele tentou arrancar os 
intervalos e as ligações entre os objetos que só existem por causa destas ligações 
significativas, houve uma generalização homogeneizante em detrimento da diversidade e 
da diferença. O que a ciência fez com o conhecimento e com o mundo foi distanciá-los 
entre si, pela tentativa de congelamento dos fatos objetivando-os e de divisão em partes 
do mundo para uma melhor compreensão do “todo”. A chamada “Teoria dos Sistemas” 
ilustra bem esta tentativa de uma análise de um todo pelas partes, a formação de 
sistemas de análises através dos modelos, que acaba classificando a realidade numa 
divisão que na verdade esquarteja o engajamento do mundo, a ligação deste. O mundo 
é existência de objetos e apenas realidade objetiva.  

Estas primeiras idéias mostram o cenário inicial da argumentação e são marcos 
iniciais para se entender e trabalhar esta passagem da sensação à percepção. A partir 
daí, entender como este autor constrói o seu pensamento sobre a percepção espacial e 
como ele argumenta sobre a concepção de mundo como “mundo-percebido”, passam a 
ser as bases para buscarmos elementos a se pensar a intersubjetividade, entendida 
inicialmente como processo de construção da realidade social.   

 

O MUNDO-PERCEBIDO DE MERLEAU-PONTY E A CONSTRUÇÃO DA PERCEPÇÃO 

As incertezas, que se posicionam na atualidade, intensificam cada vez mais as 
práticas individualistas, demandando todo um rearranjo do fazer social que aponta para 
a necessidade crescente de elucidar questões referentes à diversidade, a multiplicidade. 
Com este cenário, a busca de novas metodologias para um relacionamento com a 
realidade mais próxima a ela se torna uma demanda principalmente de um pensamento 
de ciência como abordagem da realidade. Enrique Larreta, partindo deste pressuposto 
justifica: 

Neste fim de século, o mundo revela-se mais reencantado do que desencantado, 
mais heterogêneo e fragmentário do que o imaginado pelos sociológicos 
clássicos do século XX, Max Weber e Émile Durkheim (LARRETA, Enrique 
Rodriguez, 2003, p. 38) 

O cenário descrito pelo autor, nos remete a um passado condenado pela ciência, 
que inclusive nasce para combater tais “devaneios”. O reencanto e a fragmentação do 
mundo, presentes na atualidade como fenômenos crescentes, vão minguando a 
possibilidade em se manter modelos de leitura científica que pretendam aprisionar ou 
estatizar dinâmicas próprias da realidade. Os modelos dos modelos se tornam impotentes 
diante da potência do real.  

Diante dessa atualidade que se apresenta, além da necessidade da construção de 
novas leituras, é preciso ir em busca de abordagens que, mesmo não atuais, já 
apontavam os caminhos tortuosos como problemas, contribuindo teoricamente para 
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novos “olhares” a se considerar na realidade. Uma destas tentativas de elaboração de 
abordagem da realidade complexa, selecionada aqui para uma reflexão relacional, é a 
concepção de mundo-percebido elaborada por Merleau-Ponty. A elaboração de um 
estudo da percepção abre todo um leque de possibilidades de relação do homem com o 
mundo e do homem com o “outro” no mundo, que inserido em questões referentes ao 
espaço geográfico, propicia leituras numa proposta mais “viva” e “dinâmica” da 
realidade, tal como a vivemos, na sua facticidade.  

Diante da extensa obra deste autor enfocado, várias possibilidades de 
entendimento da realidade se colocam, mas certamente, sua maior contribuição tenha 
sido a ruptura entre o conceito de “percepção” da ciência clássica, que vincula a relação 
do homem com o mundo reduzindo os sentidos à fisiologia, para o que ele chama de 
fenomenologia da percepção.  

Antes de entendermos a percepção espacial e como a relação no mundo-
percebido aponta elementos para o entendimento da construção intersubjetiva da 
realidade, torna-se oportuno algumas reflexões sobre em que a fenomenologia da 
percepção contribui para o estudo de categorias espaciais. Em primeiro lugar é preciso 
abrir-se a uma nova postura diante do conhecimento e das formas as quais estamos 
“acostumados” fazer e ver a ciência. Sem este despojamento é impossível entendermos 
como a percepção é concebida em Merleau-Ponty, pois o que ela aponta é uma 
proposta de relação com o conhecimento que considere a realidade tal como ela se 
apresenta a nós, e não como uma percepção única posta a todos da mesma forma, 
captada pelos sentidos naturais. Na verdade, os tão conhecidos cinco sentidos, nesta 
proposta do autor se multiplicam pela comunicação existente entre cada um destes 
sentidos entre si, passando-os pelo prisma das perspectivas. (MERLEAU-PONTY, 1999, P. 
308) Dizer que o autor considera a realidade tal como ela se apresenta a nós, em 
primeiro impacto, parece que quer criar um relativismo subjetivo e simplesmente ir numa 
direção contrária a tudo o que já havia sendo feito pelo pensamento clássico. Este 
equívoco porém deve ser sanado com a elucidação dos processos que envolvem o 
caminho entre o “sentir” e o “perceber”, encarados numa concepção de mundo não 
como soma, mas totalidade em movimento pela facticidade, ou seja, pelos fenômenos. 

O mundo percebido, tal como concebido por Merleau-Ponty não é a soma de 
objetos e sentidos como na ciência clássica. O maior espanto do autor, em relação ao 
que se concebe como mundo, é imaginar que podemos dividir os objetos em partes para 
compreendê-los e fazer do entendimento do mundo a operação inversa, juntando estes 
conhecimentos como um quebra-cabeça e construindo a realidade por este caminho. 
Acontece, porém, que a realidade não se manifesta desta forma; ela não está disponível 
para uma manipulação do sujeito, e sim para a sua vivência. O que é preciso 
compreender de início é esta relação que se apresenta como possibilidade ao homem, de 
perceber o mundo a seu modo e relacionar-se com o que ele traz de associações 
passadas, presentes e das relações com os outros.  

O que se pode apreender, através da relação entre o pensamento de Merleau-
Ponty e a concepção de mundo clássico é que, este autor, acaba mexendo com relações 
de poder, no sentido antropológico, subjetivo. Admitir que a manipulação da percepção, 
através do congelamento da realidade e sua análise, não representa a realidade em si, 
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causa uma sensação de impotência que incomoda. O “mover” se faz sinônimo de 
instabilidade, de penetrar em campo desconhecido ou no mínimo controlado e o 
conforto da manipulação fortalece a quem o diz possuir. Chegar a conclusão de que 
estamos “jogados” no mundo, que somos condenados a sermos livres, como no dizer 
clássico do existencialismo, é mais difícil que construir uma nova concepção de ciência. 
(LAPORTE, 2000, p. 64). 

A partir deste panorama inicial, sobre os caminhos trilhados no desenvolvimento 
do pensamento de Merleau-Ponty, a percepção deve ser destacada como aquela que 
modifica a relação do homem com o mundo, devendo portanto ser enfatizada. A 
pergunta inicial à questão da percepção pode ser sintetizada da seguinte forma: o que 
ela traria para melhor entendermos posteriormente o mundo vivido e a percepção 
espacial? Perguntas como esta estarão presentes neste trabalho, pois o ato de refletir é 
tomado aqui como um exercício ou operação que apontam muito mais para novas 
questões do que para respostas que possam “envelhecer”.  

Ao se debruçar sobre as obras deste autor, a maior riqueza que se encontra é a 
possibilidade de relação com nossa realidade que são apresentadas pelo mesmo . Além 
de exemplos concretos de fatos, antes analisados pela concepção clássica de percepção, 
estas nos propiciam momentos de pausa para constantes relações com pequenos fatos 
do nosso dia-a-dia. Fatos que não conseguíamos parar para pensar, agora vão se 
posicionando num universo de perspectivas. É como um processo de libertação que 
causa ansiedade e medo do novo. Quando se compreende que é impossível decompor a 
percepção, e que o todo é anterior as partes, cada movimento do nosso cotidiano se 
torna importante naquela sua facticidade. Esse exercício simples, de certa forma, até uma 
brincadeira reflexiva, toma o lugar do dogma do desejo da percepção única, que busca 
sentidos únicos e separados para o seu entendimento, e facilita a construção de um 
paradigma sem rótulos, mas dentro da perspectiva de mundo complexo.  

Faz-se necessário porém, deixar claro, que o autor não aborda a percepção nem 
constrói seu conceito de mundo percebido como tudo o que é contrário ao pensamento 
clássico. Seu pensamento não é um pensamento reduzido a uma oposição de idéias. Sua 
concepção de mundo, de sentido, de percepção, se constrói pela reflexão própria, e 
neste caminho, à medida que se esbarra nos chamados “prejuízos clássicos” da ciência, 
ele posiciona suas críticas e constrói sua “proposta”: 

“O mundo percebido seria o fundo sempre pressuposto por toda racionalidade, 
todo o valor e toda existência. Uma concepção deste gênero não destrói nem a 
racionalidade, nem o absoluto. Busca fazê-los descer à terra.” (MERLEAU-
PONTY, 1990, p. 42) 

O apelo de Merleau-Ponty ao que ele chama de “descer à terra”, é na verdade 
um convite a se posicionar no mundo vivido a partir da concepção dele como “mundo 
percebido”. O que constrói o conhecimento e as relações com os outros, são as 
percepções subjetivas e o perceber-com-o-outro. Estas percepções não são meros 
reflexos dos objetos na retina, há processos internos, históricos e externos que, ao mesmo 
tempo que destrói o que se chamava de percepção, não a deixa se perder num 
relativismo exacerbado. O que o homem percebe, não é a percepção de um indivíduo 
isolado toda a vida, como numa ilha ou caverna; o homem aqui concebido, é aquele 
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que se relaciona no dia-a-dia e compartilha espaços e sentimentos. Willian Luijpen ao 
trabalhar com a questão da intersubjetividade na Fenomenologia afirma que “se remover 
o outro mentalmente nós já removemos a nossa própria existência”. (LUIJPEN, 1969, p. 
146), e é concebendo a existência desta forma que Merleau-Ponty posiciona o ser e o 
ser-no-mundo-com-os-outros. 

A percepção para Willian Luijpen traz o conhecimento como a base de 
sustentação do homem com o mundo. Este conhecimento porém deve sempre trazer a 
fala e o outro para que ela possa se dar. É como se o outro fosse o combustível da minha 
própria existência, alimentando os desejos e a direção das minhas ações e da 
facticidade: 

The behaviour and speech of the others make me be the thinking, willing and 
acting subject I am. This is the reason why the other is “present” in my existence, 
why existence is co-existence. And it is also the reason why the distinction between 
the cultural world and the “natural” world cannot ultimately be maintained. 
(LUIJPEN, 1969, p. 150)  

A afirmação da existência como co-existência implica em mudanças 
epistemológicas que afetam principalmente o pensamento positivista, A ação só se dando 
pelo impulso existencial, que é o outro com o compartilhar dos significados, muda a 
relação no mundo entre sujeito-objeto para sujeito-sujeito. O próprio conceito de 
percepção ganha seu novo significado a partir desta pequena afirmação existencialista, 
que trouxe consigo toda uma teoria direcionada a reflexões sobre as práticas, entre elas 
da ciência sócio-espacial.    

Partindo daí, é preciso esclarecer alguns conceitos estruturais do que Merleau-
Ponty chama de “Percepção”, e entender o papel da comunicação dos sentidos e dos 
“outros”. Os sentidos, para o autor, são vistos como janelas entre a realidade e o 
homem, só que o valor dado aos sentidos e a relação entre eles, se torna o mais 
importante na construção do conhecimento de mundo. Os sentidos não são meros 
instrumentos, permitem a cada sujeito ser um sujeito ativo, que na sua vivência elabora 
perspectivas que estendem a realidade a uma dimensão infinita. Quando um homem 
percebe, ele está comunicando entre si todos os sentidos, mas sua percepção não é a 
soma deles. Esta dialética em Merleau-Ponty é que torna rica sua teoria. Ao mesmo 
tempo em que cada sentido capta o fenômeno, na sua facticidade, que é a única forma 
suficientemente capaz de abarcar a realidade, a soma das sensações não faz do objeto a 
soma das partes pois, “a unidade da coisa não se encontra por trás de cada uma de suas 
qualidades: ela é reafirmada por cada uma delas, cada uma delas é a coisa inteira.” 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 22).  

Quando nos colocamos a pensar sobre os sentidos do nosso corpo, 
automaticamente nomeamos os nossos sentidos biológicos: audição, olfato, paladar, tato 
e visão. E quando questionados sobre algo, com alguma questão onde o verbo 
“perceber” se posiciona, logo nos posicionamos com nossas respostas, ligando o sentido 
ao que é sentido: ouço a música, vejo o acidente, cheiro o perfume, toco a lixa, sinto o 
gosto do café, entre tantas outras respostas. Diante destes exemplos, sempre ligamos o 
fato entre um sentido e um objeto. Esta é uma das condições básicas para chegarmos a 
um entendimento básico sobre “percepção”. Se eu sinto o gosto do café, por exemplo, e 
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formulo este pensamento, certamente é porque eu já conheço o café e sei que ele tem 
aquele cheiro. Além disso, se eu sinto o cheiro, tem que ser de alguma coisa, não há 
como eu sentir cheiro do nada. Os meus sentidos só se dão através de um fato, de um 
fenômeno que o coloca em situação, que o estimula. Eu não poderia formar esta imagem 
e dizer que percebo o cheiro do café, se não tivesse este processo acontecendo neste 
existir fenomenal. A percepção e a sensação não se resumem unicamente, então, aos 
instrumentos corporais (MERLEAU-PONTY, 1999, p.285).  É preciso esclarecer a ação 
perceptiva aqui colocada de modo a diferenciá-la do conceito behaviorista de sensação. 
Num primeiro momento temos a idéia de que a ação será estímulo-resposta, mas não é 
esse processo que se desenvolve. A ação de formar imagens e de comunicação dos 
sentidos, não se dá automaticamente pelo estímulo. A todo momento o sujeito na sua 
intencionalidade faz a ligação entre eles trazendo sua história e as construções mentais, 
de modo a se posicionar diante da sua ação perceptiva. O estímulo que existe não 
recebe uma única resposta, como defende os behavioristas, mas é a forma de possibilitar 
o início da sua ação perceptiva, iniciando e se consolidando sempre pela sua 
intencionalidade. 

O que é concebido como percepção não se restringe a esta ligação unilateral 
entre sentido, associação e percepção, pois cada um construirá, através de sua vivência, 
um conjunto de ligações entre os sentidos e entre os sentidos e os sensíveis, 
proporcionando uma abertura de perspectivas para os fenômenos. Não há como 
padronizar a percepção, pois a relação subjetiva e as associações envolvem a construção 
subjetiva e toda a sua história de vida. O ato da percepção apresentar, no ser-com-os-
outros-no-mundo, um enriquecimento capaz de fazê-lo avançar num maior partilhar de 
conhecimento na ampliação do universo de perspectivas e da construção da realidade 
pelo ser-com. 

O que podemos perceber nos textos de Merleau-Ponty selecionados aqui3, é que, 
embora nos leve a pensar de que sua obra foi construída a partir da observação da 
observação, devemos nos atentar para toda sua consideração de mundo e que não é 
uma opção do homem se relacionar assim com este. Esta é a única forma pela qual o 
homem se torna existencial. O maior pecado da ciência clássica foi tentar desvendar 
primeiramente os sentidos do homem e a partir deles criar sua concepção de mundo. 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 28).  Na obra de Merleau-Ponty podemos perceber que ele 
fez justamente o caminho inverso. Ele cria uma teoria sobre o mundo, ele parte do 
mundo-vivido, do mundo-percebido, e conclui que as coisas só existem, só fazem 
sentidos na sua relação, na sua manifestação factual. E neste movimento ele insere o 
homem e o vê na posição de “verbo”, mais que sujeito, para poder acompanhar o ritmo 
destas manifestações. O homem é um ser-aí, um ser-no-mundo e descobre 
imediatamente que é um ser-aí-no-mundo-com-os-outros.  Martin Heidegger, em uma de 
suas obras, comenta: 

Ao esclarecermos o “ser-no-mundo”, mostramos que, de imediato, um sujeito 
nu, desprovido de mundo, nunca é; mostramos que ele não chega sequer a ser 
presentado. Um “eu” isolado, sem os outros, também está, de imediato, 
especialmente distante de ser presentado (HEIDEGGER, 1981, p. 31) 

                                                 
3 A referência bibliográfica utilizada se encontra nas referências finais.  
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Esta colocação de Heidegger contribui para evidenciar a impossível separação 
entre o homem e as coisas e de sua presença no mundo como presença diante do outro. 
O ato de perceber evoca a comunicação de sentidos e não pode porém ser um 
abandono a um cenário presente à minha frente e muito menos uma situação de 
recordação contínua. Quando o homem percebe, ele o faz através de perguntas ao 
mundo. A associação de idéias entre a imagem mental formada pelo fenômeno sensível, 
leva o homem a um conjunto de ações que envolvem um questionamento ao mundo que 
se apresenta, ao novo que está presente nesta nova percepção, e a ligação com o que já 
está, pela vivência, impressa em seu espírito: 

A qualidade sensível, longe de ser coextensiva à percepção, é o produto 
particular de uma atitude de curiosidade ou de observação. Ela aparece 
quando, em lugar de abandonar todo o meu olhar no mundo, volto-me para 
este próprio olhar e pergunto-me o que vejo exatamente; ela não figura no 
comércio natural de minha visão com o mundo, ela é a resposta a uma certa 
questão de meu olhar, o resultado de uma visão secundária ou crítica que 
procura conhecer-se em sua particularidade (...) (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 
305) 

A percepção não se constrói apenas num relance, num simples dirigir do olhar a 
uma paisagem ou a um espaço, seja em que escala for. O ato da percepção envolve 
uma ligação entre o percebido e o sujeito semelhante a “ondas” que vão e vem. O 
sujeito que a todo momento é sujeito da percepção, nunca mais é o mesmo a partir do 
ato da percepção. E como ela se dá a todo momento, na dinâmica do mundo, o homem 
é um diferente a cada instante da percepção. O mundo percebido é muito mais dinâmico 
do que podemos imaginar, pois ele só é mundo percebido pela existência inseparável 
deste multiplicar de fenômenos de percepção e inserção do homem como ser-no-mundo-
com-os-outros. 

A dinâmica da percepção, não é uma construção de definições, pois assim só o 
seria se vivêssemos num mundo de coisas. As supostas “coisas” em contato com o 
homem deixam de ser coisas e se transformam em comunicação de sentidos. Como não 
há nada sem o homem, pois ele é a existência, então não há coisas a não ser 
percebidas. A realidade existencial implica assim, a ação do homem neste mundo, 
tornando assim, a constituição desta feita pelas ações deste com os fenômenos. O papel 
do homem não se resume a um expectador, pois ele traz consigo os juízos, valores, 
princípios, moral, que fazem dele um ser ativo de intensa comunicação.  

Enilda Bueno, em seu trabalho sobre as obras de Merleau-Ponty, faz o convite: 

Para que possamos perceber as coisas, é necessário que as vivamos. A 
fenomenologia da percepção nos faz esse convite, ao propor uma meditação 
sobre o ser-no-mundo, em que o conhecimento do mundo se torna 
conhecimento do homem e, do homem, conhecimento do mundo; confirma-se, 
assim, que as relações da compreensão do homem e do mundo são literalmente 
inseparáveis. Assim como o coração é a vida do corpo. (BUENO, 2003, p. 40) 

O convite à percepção se apresenta como um convite irrecusável. Irmos ao mundo 
via percepção não é uma decisão pessoal, não é uma escolha. Embora haja toda uma 
comunicação de sentidos que trabalhe com todas as nossas impressões e expressões, a 
percepção vai se posicionando diante de nossa vivência e nossa vivência vai fazendo a 
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junção das minhas percepções. Da mesma forma que a percepção engloba o outro e o 
coloca como algo que eu dou uma atenção especial através das minhas escolhas, a 
percepção do outro me contém. Esta reciprocidade existente, não pode ser entendida 
como sinônimo de consenso. Os conflitos que se dão na realidade se tornariam 
inexplicáveis se assim o fossem. Englobar o outro e o outro me conter, são formas de 
expressar como a realidade se constrói pelo interrelação das existências individuais em 
direção a existência intersubjetiva. Os conflitos, quando existem, não deixam de trazer os 
sujeitos envolvidos, uns nos outros. A variação dos sentimentos que determinará como 
será minha relação a partir daí. 

Nas idéias de Merleau-Ponty, o espaço ganha um destaque especial, que nos 
proporciona reflexões sobre como deve ser pensado o “objeto” da Geografia. Toda a 
relação que o autor faz entre os sentidos, a comunicação, a percepção e o espaço, nos 
possibilita refletir a importância do espaço na construção intersubjetiva da realidade. O 
espaço não é um palco ou um meio, um fundo de tela. Merleau-Ponty é enfático ao 
afirmar que toda percepção é espacial e que não existe percepção sem espaço, e nem 
esse é um simples meio onde os objetos se dispõem. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 298) 

Colocada desta forma, a construção e a percepção do espaço são ações 
inseparáveis que trazem em seu fazer os sentidos, passando pela comunicação dos 
sentidos e dos sujeitos e converge para o que se chama percepção. Para entender este 
processo, que caminha o tempo todo ligado à intersubjetividade, merece análise o 
processo desta passagem para trabalharmos as questões espaciais no autor e sua 
contribuição à leituras espaciais.  

 

DA PERCEPÇÃO ESPACIAL À INTERSUBJETIVIDADE NA FENOMENOLOGIA-
EXISTENCIALISTA DE MERLEAU-PONTY 

Diante das reflexões sobre a concepção de mundo em Merleau-Ponty, e de como 
o conceito de percepção é construído neste autor, é preciso refletir sobre como sua teoria 
relaciona a construção da intersubjetividade ao de percepção. Para isso, alguns debates 
do autor são peças-chave para problematizar esta questão e colocá-la como instrumento 
a se pensar o espaço geográfico numa perspectiva humanista.  

Num primeiro momento, é importante discutir a questão da linguagem, expressão 
e comunicação em Merleau-Ponty. É um início importante para alavancar a questão da 
intersubjetividade na obra deste autor, embora quase nunca mencionada com esta 
nomenclatura, porém propícia a ser articulada a conceitos que se aproximam deste olhar.
 A abordagem da linguagem como conceito estruturante da intersubjetividade em 
Merleau-Ponty, em nenhum momento aparece desvinculada do seu conceito de 
percepção. Da mesma forma que a percepção carrega em si um conjunto de 
comunicação dos sentidos, a linguagem carrega em si uma bagagem de percepções que 
se relacionando às palavras e ao outro, funcionam como um catalisador da dinâmica do 
mundo percebido. A comunicação através das palavras, para o autor, não pode ser 
entendida como um projeto de criação de uma linguagem pura, como a matemática 
tentou criar, mas como uma potência de acesso ao outro via criação de significados. 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 21) 
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Quando pensamos no termo “significado”, logo temos em mente a idéia de 
criação de símbolos e caracteres que em interrelação, levam e trazem sempre os mesmos 
sentidos, garantindo a veracidade da mensagem. Embora a linguagem só ocorra através 
de um compartilhar de significados, a criação da comunicação, se tornaria um 
instrumento desgastado e sem função no mundo percebido se fosse apenas uma 
decodificação de signos. O próprio Merleau-Ponty quando diz que “a comunicação é 
uma aparência, não nos ensina nada de verdadeiramente novo” (1974. p. 23), não está 
querendo desvalorizar a função da linguagem, mas atentar para o que verdadeiramente 
acontece no processo de minha relação com o outro no mundo. Ele quer reafirmar que 
se eu penso e elaboro minhas imagens mentais através de palavras dirigidas a mim, é 
porque havia em mim uma estrutura de significados que me proporcionou sentir todo o 
contexto dirigido em palavras. Se eu não tivesse esta mínima condição de entender o 
outro e principalmente, se não despertasse no outro o interesse no que estivesse sendo 
falado, as palavras seriam apenas um som emitido e captado pelos ouvidos. Para 
Merleau-Ponty: 

A virtude da linguagem: é ela que nos atira ao que significa; dissimula-se aos 
nossos olhos por sua própria operação; seu triunfo é se apagar e nos dar 
acesso, além das palavras, ao próprio pensamento do autor, de tal maneira que 
após acreditarmos ter-nos entretido com ele sem palavras, de espírito a espírito. 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 26) 

A linguagem para o autor traz consigo este poder de contato entre os espíritos 
encarnados. Não é ela em si que se manifesta entre os sujeitos na construção da 
intersubjetividade, do mesmo jeito que não é a percepção um produto da relação 
homem-mundo; a linguagem é a possibilidade de manifestação da interrelação dos 
homens entre si, de um contato entre o que eu penso e o que o outro pensa, entre os 
sentimentos, experiências, sensações, explicações que esclarecem experiências e fatos 
vividos. A intersubjetividade não seria possível sem o desenvolvimento da linguagem, pois 
meu acesso ao outro seria limitado e absolutamente incompleto. 

Uma relação importante a se fazer sobre linguagem, pensamento e percepção 
refere-se a temporalidade destas ações no mundo percebido. Quando se refere à 
percepção e ao pensamento, Merleau-Ponty aponta para estes horizontes de passado e 
futuro. São ações humanas que fazem uma comunicação a todo instante entre o que se 
possui de significados e o que se almeja construir ou destruir. Quando há a inserção da 
linguagem entre estas ações, além de inserir o outro na minha relação com o mundo, eu 
estou inserindo estes horizontes temporais também na construção intersubjetiva da 
realidade. A linguagem em si, não carrega apenas intenções atuais, ela traz toda a 
bagagem perceptiva, todo o pensamento em suas dimensões, e transporta nas palavras a 
minha intencionalidade futura desejando trazer todas as ações: pensamento, percepção e 
linguagem do outro em minha direção. Esta troca, este movimento são componentes 
essenciais da construção intersubjetiva da realidade, que podemos inferir das obras de 
Merleau-Ponty. Relacionar seus textos acerca da percepção com textos sobre a linguagem 
e a comunicação tenta-se abarcar os elementos que este autor nos oferece para 
pensarmos o papel da intersubjetividade na construção do mundo percebido. 

Quando Merleau-Ponty dá um valor maior a questão da percepção, é importante 
destacarmos que ele não está desvalorizando o pensamento como componente do ser. A 
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sua valoração maior da percepção é justificada pela concepção de relação mundana que 
o autor traz consigo. Considerar o pensamento algo maior ou de mesmo valor que a 
percepção, poderia fazer sua obra perder o real objetivo, de mostrar que o homem só se 
relaciona através da comunicação de seus sentidos e dos significados construídos. Não 
existe um espírito pensante, e um corpo separado. A fusão entre os dois é que define o 
homem no mundo. Sobre isso ele pontua: 

O homem não é um espírito e um corpo, mas um espírito com um corpo, que só 
alcança a verdade das coisas porque seu corpo está como que cravado nelas. 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 18) 

A sinestesia presente no termo “cravado” nos soa forte, podendo trazer imagens 
fortes de uma dolorosa relação entre espírito e corpo. A nossa impossível fuga do corpo 
como forma de experimentação do mundo vivido, e do pensamento como “escravo” do 
que sinto, prolonga sua dependência à minha relação obrigatória com o outro. Quando 
me apego à linguagem como necessidade de manter minha existência viva, minha 
relação no mundo só se prolonga através do outro. As distâncias e os movimentos no 
mundo, a forma com que me disponho nele, só se constroem com a existência do outro: 
“todo outro é um outro eu mesmo” (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 142).  

Trabalhando com a questão da linguagem em Merleau-Ponty, Enilda Bueno tece 
algumas considerações importantes sobre este autor: 

Para Merleau-Ponty, as palavras ensinam seu pensamento ao eu que as 
pronuncia; a expressão vira um vestígio e a idéia nunca é dada na sua 
transparência. A teoria da linguagem tenta superar o empirismo cientificista, bem 
como o idealismo cartesiano, pois o corpo se excede enquanto corpo, porque é 
espírito encarnado, e a linguagem enquanto significação se excede nos possíveis 
da significação. (BUENO, 2003, p. 39) 

Com esta passagem, Enilda Bueno reforça a questão da plena ligação entre 
percepção, pensamento e linguagem. Da mesma forma que o passado, o presente e o 
futuro se interligam, dando o movimento do mundo vivido presente no ser-no-mundo-
com-os-outros. Este “com-os-outros” é que garante toda a existência de tudo o que 
envolve o ser-no-mundo. Maria Aparecida Bicudo completa a idéia de Enilda Bueno: 

O pensamento não é subjetivo, interior ao sujeito, abstrato. Ele é mundano. 
Existe, contextuadamente, ao sermos com-os-outros. Não existe fora do mundo e 
das palavras. (BICUDO, 2000, p. 37) 

É através do pensamento articulando o passado, presente ali, vivo na linguagem, 
no diálogo, é que o futuro se torna possível, até mesmo, o presente. As palavras por si só 
são frias e mortas, mas a linguagem e o movimento dado a elas, tornam os horizontes do 
mundo-vivido presentes na interrelação com os outros, ganhando cores, cheiro, forma, 
enfim, sentido. O pensamento que se torna palavra é a transposição do homem para o 
mundo. É uma forma importante de articular sua fala interior com este mundo que a 
produziu. A linguagem também pode ser entendida, como gestos e outras manifestações 
que são linguagem, desenho, pintura, que pela sensação se transforma em palavras, 
mesmo que unicamente subjetivas, não compartilhadas, através de sua ação nos nossos 
sentimentos e dos sentimentos na nossa ação. 
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A ênfase dada aqui a questão da linguagem deve-se a inserção desta na 
construção intersubjetiva da realidade. Entender como se dá a percepção espacial neste 
autor, passa primeiro pelo entendimento do que é percepção e do que ele considera 
como espaço. Todos estes elementos destacados até aqui, configuram o mundo 
percebido que não se separa do homem ao qual o percebe. Esta importância é 
enfatizada por Maria Aparecida Bicudo: 

A fala é uma operação interior pela qual o sentido do mundo percebido pelo 
sujeito começa a romper o silêncio e a buscar formas de expressão. Ela viabiliza 
a constituição de um saber intersubjetivo e, portanto, histórico, social e objetivo, 
por ser alimento do pensamento, ao mesmo tempo em que é por ele fortalecida, 
consumando-o; por consumá-lo; por ser intelecção e motricidade. Portanto, por 
ser encarnada no corpo-próprio e no mundo, quando sempre se está com o 
outro. (BICUDO, 2000, p. 41) 

Para se referir à construção intersubjetiva da realidade, Maria Aparecida Bicudo, 
trabalhando com Merleau-Ponty, infere dele alguns elementos sobre a construção 
intersubjetiva da realidade. Ao considerar a fala uma operação encarnada no corpo-
próprio e que traz um conteúdo histórico e social sempre com o outro, é importante 
destacar que a percepção do mundo também se dá com o outro e tendo a linguagem 
como instrumento reificado de troca com o outro. A minha percepção de mundo 
demanda um espectador para autenticá-la e traz consigo todos meus significados 
impregnados de vivências-com-os-outros. Mesmo que eu tentasse isolar toda a minha 
percepção do outro, ele estaria presente em minha significação de negação dele. Ela 
viria imediatamente em minha memória como presença-negada. A situação de estar 
situado neste mesmo mundo que eu, e de estar na situação encarnada como a mim 
mesmo, é que torna o outro meu cúmplice e uma extensão de mim.  

Entendendo o homem então como uma totalidade encarnada, sempre com os 
outros, que comporta em si o pensamento, a linguagem e a percepção, que 
interrelaciona passado, presente e futuro, tanto os meus quanto os dos outros,  faz-se 
necessária avançar na discussão entre a passagem destes elementos intersubjetivos para 
o que Merleau-Ponty concebe como espaço.  Quando o autor destaca todos estes 
elementos como constituintes da dinâmica do mundo percebido, ele extrai do interior 
deste universo a discussão sobre “O Espaço”. Poderia ele ter dado por encerrada a 
questão da percepção subjetiva e intersubjetiva deixando-a sobre um panorama definido 
como mundo percebido ou mundo-vivido. Mas ele mostra imprescindível destacar a 
questão espacial, proporcionando uma ampliação de seus conceitos. 

Na concepção de espaço para Merleau-Ponty, há intrínseca, a concepção de 
percepção que perpassa pela relação do homem com o mundo percebido. Para se 
entender o conceito de espaço neste autor é necessário partir do entendimento de 
percepção espacial como uma ligação entre a sensação e o mundo. Ele afirma que 
quando estou no ato de percepção já deixo de ser eu mesmo e me torno outro ser ligado 
ao mundo uma vez que a percepção é um ato de espacialização do ser-no-mundo. Toda 
a idéia de comunicação dos sentidos se reúne e autentica o estar presente. Merleau-Ponty 
ao se referir aos sentidos afirma que: 

Todos os sentidos devem ser espaciais se eles devem fazer-nos ter acesso a uma 
forma qualquer de ser, quer dizer, se eles são sentidos. E, pela mesma 
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necessidade, é preciso que todos eles se abram ao mesmo espaço, sem o que 
os seres sensoriais com os quais deles nos fazem comunicar só existiriam para os 
sentidos dos quais eles dependem (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 293) 

Merleau-Ponty dá ao conceito de espaço a importância de mediador dos sentidos 
e da possibilidade da construção da intersubjetividade. É como se os sentidos vagassem 
sozinhos e encontrassem através da espacialização e da comunicação de sentidos e dos 
seres, a forma plena de manifestação da realidade. A percepção espacial já pode ser 
definida unicamente como percepção, já que ela só se dá através da espacialidade, do 
posicionamento de um campo sensorial. Não há percepção pontual, pois o ato da 
percepção pressupõe todo processo de relação entre os sentidos e entre estes com o 
mundo significativo, “a unidade do espaço só pode ser encontrada na engrenagem dos 
domínios sensoriais uns nos outros”. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 300) 

A necessidade de deixar clara a importância do espaço para que haja percepção, 
não nos deixa porém afirmar que haja um espaço único, que este espaço, como campo 
sensorial se coloque a todos da mesma forma. Neste processo de percepção espacial, o 
que mais caracteriza a minha percepção e a percepção do outro, e da construção da 
minha percepção com o ponto de vista do outro é a história de vida que trago na minha 
bagagem sensorial e de como tem sido articulada minha construção intersubjetiva da 
realidade. Para mim, não é apenas o posicionamento significativo, decodificado que me 
apresenta as possibilidades de percepção, mas principalmente toda a articulação que 
meu ser como um todo se manifesta via reunião de sentidos em meu ser e de como esta 
reunião comporta as sensações que consigo abarcar do outro com ele no mundo do 
cotidiano.  

Além da relação com o outro diluída na interrelação dos meus sentidos, entre 
estes últimos, não podemos resumir minha percepção espacial unicamente ao sentido 
visual. Quando me refiro ao meu relacionamento entre os sentidos, é justamente entre os 
cinco sentidos, não considerando-os como resultados fisiológicos, mas como sentidos 
que possuem uma abertura aos outros sentidos constituindo um indefinido sentido 
metamorfoseado.  

Esta metamorfose posiciona-se no fazer existencial como sentidos híbridos que de 
forma alguma podem ser encarados como um resultado neutro e passivo à 
intencionalidade do ser. Em nenhum momento pode ficar a impressão de que Merleau-
Ponty teoriza algo frio e analítico do ser-no-mundo e do ser-no-mundo-com-os-outros. A 
percepção é algo totalmente vivo, onde o homem está em ação contínua de 
relacionamento com o percebido e com os outros: 

A qualidade sensível, longe de ser coextensiva à percepção, é o produto 
particular de uma atitude de curiosidade ou de observação. Ela aparece 
quando, em lugar de abandonar todo o meu olhar no mundo, volto-me para 
este próprio olhar e pergunto-me o que vejo exatamenteç ela não figura no 
comércio natural de minha visão com o mundo, ela é a resposta a uma certa 
questão de meu olhar, o resultado de uma visão secundária ou crítica que 
procura conhecer-se em sua particularidade. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 305) 

O ato da percepção é um ato de questionamento dos meus sentidos 
metamorfoseados em meu ser existencial, o sujeito não funciona como uma câmera 
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fotográfica diante do campo sensível à sua frente. O ser está lá, ao mesmo tempo refém 
dos sentidos e também agindo por eles. Baseada na leitura em Merleau-Ponty, Maria 
Aparecida Bicudo completa: 

É em situação que a percepção se dá e, com ela, o estabelecimento de um nível 
espacial. Não nos é dado podermos nos retirar do mundo para uma percepção 
sem mundo. É em situação que percebemos o espaço, de onde ele nos aparece 
em situações específicas. (BICUDO, 2000, p. 44) 

Diante do explicitado, podemos afirmar que a percepção é uma ação que traz a 
questão espacial como fundante de qualquer situação, de qualquer possibilidade da 
existência. Não há uma afirmação concreta da presença do outro nestas passagens 
anteriores, mas relacionando outras colocações de Merleau-Ponty, e considerando a 
“situação” como a engrenagem de toda relação do homem com o espaço, é preciso 
entender toda a experiência do meu ser com o outro como uma ação sempre espacial e 
que estará intimamente ligada a todo a minha construção dos sentidos interrelacionados 
formando o que chamei de metamorfoseamento dos sentidos.  

O outro que se relaciona diretamente comigo já está em mim a partir do momento 
que dirijo a minha ação perceptiva, que é ativa, em direção a ele no mundo e na minha 
percepção. O próprio ato de querer excluí-lo da minha ação perceptiva já é uma 
tentativa ativa da minha observação, e sendo assim, ele está já presente ali na minha 
própria negação. Não há como eu excluir o espaço da percepção e nem o sujeito, pois o 
sujeito é em si espacializado como todo o campo que se apresenta a mim para a ação-
reação perceptiva.  

Além do outro, diretamente ligado à minha percepção, há um elo espacial que 
expande todo o meu campo à medida que as situações englobem novos sujeitos. Não é 
apenas minha vontade que “direciona” minha percepção pois, uma vez jogados ao 
mundo, não temos como excluir os sujeitos encarnados que estão, como diz Merleau 
Ponty, “à cata do mesmo mundo, às voltas com o mesmo mundo que eu.” (MERLEAU-
PONTY, 1974. p. 145). Esse movimento e os acontecimentos que ocorrem no espaço 
vão se fazendo na vida cotidiana, e é importante que se considere o cotidiano como a 
engrenagem principal da vida.  

À medida que o espaço vai se construindo no cotidiano, meu ser-no-mundo-com-
os-outros vai se fazendo a partir dos elos de percepção que vão sendo tecidos. O espaço 
se apresenta impregnado e impresso nas minhas percepções, e nas percepções de todos 
os outros sujeitos, e como a percepção não é um ato estático ou formado de sucessão de 
quadrantes enfileirados como um rolo de filme, mas de um ato dinâmico que faz uma 
ligação imperceptível entre os panoramas significativos que vão se lançando aos meus 
sentidos na cotidianeidade, toda a possibilidade de entendermos a relação intersubjetiva 
da realidade passa então pela espacialização e a relação perceptiva do homem com o 
mundo. Peter Berger e Thomas Luckman, em “A construção social da realidade”, dão 
ênfase a questão da cotidianeidade como uma das formas essenciais da construção 
intersubjetiva da realidade, mas em uma de suas passagens acabam contrariando as 
idéias de Merleau-Ponty: 

A realidade da vida cotidiana além disso apresenta-se a mim como um mundo 
intersubjetivo, um mundo de que participo juntamente com outros homens. Esta 
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intersubjetividade diferencia nitidamente a vida cotidiana de outras realidades 
das quais tenho consciência. (BERGER, 1985, p. 40) 

A obra de Peter Berger e Thomas Luckman compartilha de muitas idéias 
relacionadas a construção da realidade a partir da interação entre os sujeitos. Porém em 
alguns momentos, como no citado acima, os autores colocam a possibilidade de existir 
outras realidades na minha consciência, que não são as da vida cotidiana. Em Merleau-
Ponty, a vida cotidiana se posiciona como a única que existe como aquela presente ao 
homem. Não há como haver uma consciência separada da vida que o homem só 
constrói realizando a passagem de sua subjetividade ao social pela intersubjetividade. 
Outra divergência nestes autores refere-se à questão espacial. Para eles, a cotidianeidade 
está relacionada muito mais à ordem temporal do que espacial: 

O mundo da vida cotidiana é estruturado especial e temporalmente. A estrutura 
espacial tem pouca importância em nossas atuais considerações. Basta indicar 
que tem também uma dimensão social em virtude do fato da minha zona de 
manipulação entrar em contacto com a dos outros. Mais importante para nossos 
propósitos atuais é a estrutura temporal da vida cotidiana. (BERGER, 1985, p. 
44)  

Ao pensar o fazer cotidiano entre os sujeitos, os autores minimizam a questão 
espacial e direcionam para o social toda a possibilidade de interação dos sujeitos. Tempo 
e sociedade tecem a realidade e o espaço se esvazia de importância, se torna como um 
pano de fundo como já foi considerado em outros autores como Kant. Com estes 
autores, podemos perceber que o discurso do cotidiano não garante que a percepção 
espacial seja inserida na questão intersubjetiva da realidade. A teoria de Merleau-Ponty 
traz a questão da relação imprescindível do homem com o espaço e os lugares e torna 
estas não simplesmente elementos do cotidiano, da construção da realidade, mas a 
própria construção da realidade que se dá via subjetividade e intersubjetividade.  

Apesar das críticas a Peter Berger e Thomas Luckman, vários elementos de seus 
discursos ajudam a pensar a questão intersubjetiva, mesmo o espaço não sendo 
considerado como inseparável do processo. Os autores defendem a todo momento a 
idéia da significação dos objetos que trazem os sujeitos impregnados como forma de 
comunicação e existência e também afirmam que o outro é sempre mais presente a nós 
do que nós mesmos. Estas idéias convergem às existencialistas e corroboram com o 
pensamento crítico à visão clássica de mundo, fragmentada e analítica.  

 

CONCLUSÃO 

As reflexões sobre o mundo-percebido, a partir das idéias de Merleau-Ponty, nos 
faz um convite a mudarmos as práticas científicas, através de sua proposta de 
entendermos o mundo na sua real dinâmica fenomenal e intersubjetiva, dando uma 
atenção maior aos sujeitos como aqueles que permitem o fazer existencial. A todo 
momento, o autor nos chama a atenção, mesmo que indiretamente, sobre a nossa 
concepção de conhecimento sobre a realidade e como a apropriação de significados e o 
não compartilhar, mesmo que em situações de conflitos, quebra a função do que se 
busca. 
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O conceito de percepção, neste autor, nos abre um leque imensurável de 
possibilidades de organizarmos a nossas práticas espaciais a partir do conhecimento do 
que realmente faz parte na relação do homem com o mundo. Com este conceito 
mudamos toda nossa forma de relação intersubjetiva e conseqüentemente mudamos 
nossa relação com o conhecimento que é para o outro. A percepção em Merleau-Ponty 
traz em si um movimento intencional, direcionada para e com o outro, e acaba nos 
fornecendo elementos para fazermos nossas escolhas em termos de escala e de dimensão 
humana nas nossas leituras do espaço. 

Sendo assim, conforme mencionado na introdução, este trabalho não teve a 
intenção nem o objetivo de, ao seu final, elaborar um conceito das categorias, ou de 
alguma em específico, mas, a partir de reflexões sobre a intersubjetividade e sobre a obra 
de Merleau-Ponty, deixar elementos para se pensar sobre tais conceitos e, principalmente, 
sobre nossas práticas espaciais.   
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