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Resumo  

A fenomenologia husserliana foi o suporte originário das reflexões de Merleau‐ Ponty e 

Ricoeur. Retendo de Husserl os importantes conceitos de intencionalidade , mundo da 

vida, Merleau-Ponty e Ricoeur, em momentos diversos e sob diferentes enfoques, 

relacionaram esses conceitos com as questões da alteridade e do  cuidado com o outro.A 

palavra cuidado tem na lingua portuguesa, um sentido ambíguo.Significa tanto devêlo, 

solicitude, responsabilidade e atenção, como também precaução, preocupação, 

vigilância.Pretendemos examinar os pontos de convergência e as diferenças entre os 

dois autores, na apropriação da obra de Husserl , bem como estudar como neles se 

apresenta a ambiguidade essencial da noção de cuidado, bem como a originalidade das 

perspectivas que propiciam. 
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Résumé 

La phénomenologie husserliene a été le point de départ des réflexions de Merleau-Ponty 

et de Ricoeur  . Ils ont rétenu les importants concepts husserliens de monde de la vie, 

intentionalité, et ils ont sous des différentes prespectives , mis en rapport  ces concepts 

et les questions de l’altérité  et du souci de l’autre.En portugais , le mot souci a un sens 

ambigu: il signifie aussi bien  solicitude , responsabilité  envers l’autre , que précaution, 

attention, vigilance.On essaiera d’examiner les points de convergence aussi bien que les 

différentes  apropriations qu’ils ont fait de l’oeuvre  de Husserl, et nous étudierons aussi 

l’mbiguité et l’originalité de la notion de souci, telle qu’elle se montre chez ces auteurs. 
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Introdução 

A fenomenologia husserliana foi o suporte originário das reflexões de Merleau-

Ponty e Ricoeur. Retendo de Husserl os importantes conceitos de intencionalidade e de 

lebenswelt, Merleau-Ponty e Ricoeur em momentos diversos e sob diferentes enfoques, 

relacionaram esses conceitos com os padrões da alteridade e do cuidado com o outro. 

Nas obras de Huserl e Merleau-Ponty não é explicimente tematizada.Tentaremos 

mostrar que a noção de cuidado, tomada em sentido amplo, subjaz às inquietações e 

indagações de Husserl e de Merleau-Ponty e se desdobram, explicitamente em Ricoeur, 

a partir da inspiração husserliana e merleau-pontiana, de modo original. 

 A palavra cuidado tem, na língua portuguesa, um sentido ambíguo. Significa 

tanto desvelo, solicitude, responsabilidade e atenção, quanto precaução, preocupação, 

vigilância. É partindo do segundo sentido de cuidado, que entenderemos a meditação 

husserliana sobre A crise da humanidade europeia. Trata-se de um crise da razão, que 

se expressa exponencialmente no mundo contemporâneo. Essa crise, que põe em 

questão o valor do homem, subordinando tudo à racionalidade técnica, constitui o fulcro 

de importantes escritos de Husserl. O remédio à crise, segundo o filósofo, é a 

valorização da pessoa, mediante a atenção,a responsabilidade, a solicitude em relação ao 

outro.  

 Assim, em Husserl, as noções de intencionalidade e pessoa envolvem um duplo 

vínculo com a noção de cuidado. Do ponto de vista epistemológico, presente nos textos 

iniciais de Husserl, em que a intencionalidade aparece como um tender para, o estar 

permanentemente relacionado a algo significa, no caso do homem, estar relacionado 

com a natureza, permanentemente voltado para vivenciar o mundo e depois tematizá-lo. 

Na nossa opinião, é possível afirmar, em Husserl, a existência de analogias entre a 

noção de intencionalidade e a de cuidado, entendida como atenção a algo. 

Intencionalidade, na nossa opinião coincide aqui com o conteúdo de  cuidado, na 

acepção de atenção.  

 No A crise das ciências europeias como no A crise da humanidade europeia, o 

que é posto em relevo é o aspecto epistemológico-ético da crise da razão no Ocidente.  

 Um racionalismo estreito, avassalador, ameaçava o homem, o cuidado consigo e 

com os outros, o cuidado com o mundo. Atenção e responsabilidade em relação à 

natureza, a si mesmo e aos outros homens constituem, a nosso ver, a significação da 

noção de cuidado em Husserl. Nunca explicitamente tematizado, mas sempre   
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implicitamente presente, a palavra cuidado, com suas ambivalências, é a chave 

paraentendermos o significado das noções  de crise e de pessoa, nos escritos do mestre 

da Fenomenologia.  

 Partindo da ambiguidade do significado da noção de cuidado, consideraremos, 

em Merleau-Ponty e Ricoeur, suas dívidas com Husserl e com os temas da alteridade e 

do cuidado.  

 É porque a consciência do outro é irredutível à mente, dado que o outro se 

apresenta como consciente de si e do mundo, que Merleau-Ponty aborda a noção de 

intencionalidade e reflete sobre o mundo humano. Nas suas obras tardias, A prosa do 

mundo, O visível e o invisível, reitera a inquietação e a curiosidade que a existência de 

outra consciência nos impõe, até assinalar a existência de um solo comum do inter-

humano: nosso vínculo com o mistério do ser. 

 Ricoeur, por sua vez, reconhece sua dívida com Husserl e Merleau-Ponty, ao 

meditar sobre a noção de cuidado e ao propor uma ética da alteridade. Em diversas 

obras: No caminho da Fenomenologia, no Reflexão feita, no Si-Mesmo como um outro, 

no Percurso do Reconhecimento, explicita sua dívida com Husserl e com Merleau-

Ponty, propondo uma epistemologia e uma ética, que possam auxiliar a superar a crise 

da razão.   

 Pretendemos estudar os pontos de convergência e as diferenças entre os dois 

autores em relação a Husserl e examinar como neles se apresenta a ambiguidade 

essencial da noção de cuidado. 

 

Husserl 

 Na obra de Husserl, a noção de cuidado nos é mencionada. Mas tentaremos 

mostrar que, se o ponto de partida da fenomenologia husserliana é a problemática 

epistemológica, expressa na busca de um critério rigoroso de verdade para a filosofia, 

comparável, no seu âmbito, ao rigor das ciências matemáticas e da física, nos textos de 

1922 em diante e nos textos tardios do pensador, a problemática ética acha-se em 

primeiro plano. Nossa hipótese é que a noção de cuidado, embora não explicitamente 

tematizada por Husserl, emerge como correlato possível da noção de pessoa e da 

valorização do destino comum da humanidade: o de expressar, de modo crescente, a 

busca da plenitude do ser. 
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Id.,ibid.,p.303. 
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Id.,ibid.,p.304. 

10
Id.,ibid. 

Entendendo a fenomenologia pura transcendental como ciência das essências, 

não dos fenômenos reais
2
, nosso filósofo descreve a consciência pura e suas 

representações
3
. 

O horizonte de suas investigações é a correlação consciência-mundo. Trata-se 

então de advertir ou perceber a existência do mundo, numa intuição simples. Mundo é o 

“horizonte total das investigações possíveis” e a fenomenologia, o método e a filosofia 

que examinam a experiência do dar sentido, que ocorre na percepção
4
. 

A finalidade da fenomenologia é apresentar as essências, isto é, o eidos, a idéia 

presente naquilo que aparece, naquilo que é imediatamente dado na percepção ou na 

imaginação.  

A visão intuitiva das essências não se atém apenas ao mundonatural, ao 

empiricamente dado; pode também ocorrer no âmbito das intuições imaginárias. Por 

que isso ocorre? Porque no âmbito da “ imaginação livre produzimos figuras no espaço, 

melodias, processos sociais (...) podemos, por ideação, neles apreender, em intuições 

originárias (...) a essência da figura espacial, da melodia, do processo social em geral, 

etc; ou a essência de figura, da melodia, etc; do tipo particular  em questão
5
. 

O mundo natural aparece, para Husserl, como o correlato da consciência. Para o 

filósofo, consciência é sempre consciência de algo e as coisas se oferecem a nós 

“mostrando-se continuamente, na multiplicidade das suas aparições, como universos 

intencionais”
6
. Assim, os vividos empíricos, a percepção das coisas, mostram o mundo 

como correlato da consciência, como dado, como horizonte de nossas experiências. Ou 

seja, “todas as realidades são por doação de sentido”
7
 pressupõem uma consciência 

doadora de sentido. O que Husserl pretende é apresentar uma fenomenologia da razão, 

de modo que verdade, efetividade e “ser racionalmente atestável estão, por princípio, 

em correlação”
8
. 

A primeira forma de consciência racional é descrita, pelo filósofo, como um” 

‘ver’ doador originário”, intuitivamente apreendido como vivência de um sentido, no 

qual o objeto visado é trazido à consciência
9
. 

É próprio da consciência apreender a essência como evidência, “unidade de uma 

posição racional com aquilo que a motiva”
10

. Aquilo que é evidente é imediatamente   
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compreensível, ou seja, é a essência do que se apresenta. Na apreensão do real, o caráter 

racional, que a legitima, entrelaça, todas as espécies de razão, expondo uma verdade ao 

mesmo tempo teórica, axiológica e prática. A fenomenologia pretende evidenciar que 

“todo gênero de consciência tética se encontra sob normas (...) que nada mais são que 

leis eidéticas referentes a certos nexos noético-noemáticos que devem ser rigorosamente 

analisados e descritos em sua espécie e forma”
11

 (Idem, p.319). 

Só na segunda fase desta obra – a primeira foi dedicada às Investigações Lógicas 

– é que Husserl caracteriza a fenomenologia como método da filosofia. É na terceira 

fase de sua obra, que tem como texto emblemático A crise da humanidade europeia e a 

filosofia, de 1935, palestra dada em Viena, na mesma direção do A crise das ciências 

europeias e a fenomenologia transcendental, e de uma palestra feita pouco antes de sua 

morte, na Universidade de Praga – que nosso filósofo expôs sua reflexão sobre uma 

ética universal.  

 A análise da crise europeia, numa Europa considerada, metaforicamente, como 

emblema da racionalidade ocidental, que aparece claramente o cuidado na acepção de 

atenção à crise da razão, que se mostra como “desintegração da vida”
12

.  

 Para ele, a crise assinala um “fracasso aparente do racionalismo”
13

 (Idem, p.96). 

Não evidencia, contudo, uma decadência e barbárie inelutáveis. Sua esperança é que 

signifique um renascimento,” como fênix de um nova interioridade da vida e de uma 

espiritualidade”
14

 (Idem, p.96). Esse renascimento da vida do espírito pode emergir” a 

partir do espírito da filosofia, mediante um heroísmo da razão”
15

 .Esse heroísmo, esse 

caminho, Husserl já o apontava no entre-guerras, nos textos sobre” a ideia pura de 

homem ético”: o homem como pessoa, racional e livre, votado a uma vida guiada pela” 

ideia de renovação”
16

 .Para ele, o objetivo da ética é “a renovação do homem, do 

homem singular e de  uma humanidade comunalizada”
17

. A ética se apresenta de duas 

maneiras: uma ética pura,” ciência das essências e das formas possíveis da vida ética”
18

  

e como uma ética empírico-humana, isto é, como a adaptação, no mundo da vida 

empírica, das normas da ética pura, referência da conduta em qualquer tempo e lugar
19

.  
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A ética assim considerada tem alcance não apenas individual, mas social
20

. Está 

fundada na noção de pessoa, homem consciente de si e livre, capaz de se autodeterminar 

no que diz respeito à vida prática, agindo a partir de si, dos valores que reconhece e 

decide implementar.  Assim, a essência da vida humana é desenrolar-se, sob” a forma 

de esforço positivo (...) para a consecução de valores positivos
21

. É uma luta” por uma 

vida’ plena de valor’”, realização e felicidade, orientada pela razão
22

. É decisão de 

realizar uma vocação e os valores que correspondem à satisfação pura. Diz o filósofo, 

assinalando os modelos paradigmáticos de sua realização: “a Arte [é] ‘vocação’ para o 

artista (...) a ciência, para o cientista (...) é [também] o domínio das atividades e 

realizações espirituais a que [o homem] se sabe ‘convocado’ (...) de um modo tal que 

(...) traz (...) a consciência da felicidade”
23

.  

 O objetivo da vida ética é alcançar o contentamento fundado na “certeza 

intelectiva de poder conduzir a vida no seu todo a ações bem sucedidas na maior medida 

possível (...)”
24

, nelas exprimindo “ veracidade, racionalidade e justeza”
25

. 

 A vida ética é a inserção, na experiência individual e coletiva, de um ideal de 

perfeição. Husserl recorda o imperativo categórico kantiano, para afirmar que “só pode 

ser’verdadeiro’ ‘homem [aquele que] se submete verdadeiramente ao imperativo 

categórico” de sua realização
26

. Só no quadro  de uma vida ética é que se afirma a 

universalidade da razão e da vida ética comum, e o acesso à verdadeira comunidade de 

cultura: “A inserção de cada homem na comunidade humana, a circunstância de sua 

vida se dispor numa vida comunitária, tem (...)as suas consequências (...) Tal como a 

natureza circum-mundana, também a multiplicidade de seus ‘próximos’ humanos 

pertence ao mundo circundante de certo homem”
27

. 

 E assim, o homem bom, no âmbito da vida pessoal em que está inserido, vê o 

outro como “um valor (...) bem em si”, de modo que cabe ao homem bom visar o bem 

da “comunidade no seu conjunto, enquanto comunidade de homens bons”
28

. 

 Ser verdadeiramente humano, projeto ético da vida individual, implica “ querer 

ser membro de uma humanidade verdadeira” na qual os agentes singulares agem 

segundo o entendimento mútuo voluntário
29

. 
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A renovação necessária consiste em: 

 “desenvolver sistematicamente as formas (...) possíveis de comunidades, que estão 

determinadas de modo finito, mas que estão abertas ao infinito (...) de normalizar 

sob ideias éticas, tanto a elas próprias como às formas de vida correspondentes (...) 

de elaborar cientificamente as correspondentes idéias normativas”
30

 

 

O objetivo é promover um desenvolvimento proposital em direção à níveis mais 

elevados de vida humana, de modo progressivo. Isso implica no despertar de uma 

coletividade humana para a humanidade quando nela haver indivíduos bons, singulares, 

que constituam uma comunidade de bons e nela imprimam um movimento espiritual em 

direção ao reconhecimento de que uma vida plena de valor para todos estaria co-

dependente de uma ciência universal, que sirva à comunidade.  

 Seria necessário difundir uma “consonância de vontades, uma unidade de 

direção da vontade para a progressiva realização destas ideias comuns[ de modo que ] a 

comunidade progrida(...) de uma comunidade de indivíduos bons [ em direção] a uma  

vontade comunitária, consciente do bem comum”
31

. 

 O cuidado do homem em relação à si mesmo: buscar desenvolver plenamente 

suas possibilidades individuais, é estendido, por Husserl, à humanidade considerada no 

seu conjunto. Valor-horizonte, é a tarefa dos homens bons, nos quais razão, ciência e 

ética acham-se intrinsecamente ligadas.  

 

Merleau-Ponty 

 No prefácio da Fenomenologia da Percepção, sua obra de 1945, Merleau-Ponty 

descreve a fenomenologia husserliana e seu método, destacando o significado da 

percepção: “fundo sobre o qual todos os atos de destacam e está pressuposto por eles 

(...)” Diz ainda que 

“o mundo não é um objeto (...) é meio natural de todos (...) pensamentos e de todas as 

percepções. A verdade não  ‘habita’ somente o homem interior, ou mais precisamente, não 

há homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece”
32

.  

 

 Nesse breve resumo da perspectiva husserliana, esta presente o conceito de 

intencionalidade: “todo homem é presença imediata no mundo e o mundo (...) é único, 

sendo o sistema de verdades”. Assim, o mundo é o que representamos, enquanto somos 

todos uma única luz e enquanto participamos do Uno sem o dividir”
33

. 
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Diz ainda Merleau-Ponty, inspirando-se em Husserl: “O mundo é o horizonte de 

todas as meditações do ser humano; é na admiração  e no paradoxo que apreendemos 

sua essência”. Compreendê-la “é buscar o que ele é de fato para nós antes de qualquer 

tematização”. O que é o mundo para cada um “não é pensar nele, mas vivenciá-lo, estar 

aberto a ele”, comunicarmo-nos com ele
34

.  

Ao caracterizar a relação do homem como o mundo como imediata, pré-

reflexiva; ao afirmar que todo consciência é consciência de algo, Husserl teria 

reconhecido “a consciência como projeto do mundo, destinada a um mundo que ela não 

envolve nem possui, mas para o qual não deixa de se dirigir”
35

. 

Assim, diz Merleau-Ponty, Husserl teria distinguido entre a intencionalidade em 

ato, dos nossos juizos e das nossas tomadas de posição voluntárias (...) e a 

intencionalidade operante (...) que faz a unidade natural e antepredicativa do mundo e 

de nossa vida, que aparece em nossos desejos, em nossas apreciações”
36

 . 

Há, em Husserl, diz Merleau-Ponty, uma noção ampliada de intencionalidade, 

que aborda a gênese de nossa relação com o mundo, associando-a à noção de 

compreensão. Compreender é retornar a intenção total, que apreende o núcleo de 

significação comum às diferentes perspectivas que, de sujeito a sujeito, emergem e se 

complementam.  

Daí o pensador francês dizer: “O mundo fenomenológico é, não o de ser puro, 

mas o sentido que transcende à intersecção de minhas experiências com as do outro 

(...)”. Por isso, a fenomenologia “tem como tarefa revelar o mistério do mundo e o 

mistério da razão (...) o sentido (...) em estado nascente”
37

.  

Ainda a propósito do mundo, diz Merleau-Ponty: o mundo não é o que 

pensamos, mas, imediatamente, aquilo que nos serve de fundamento, a realidade 

englobante na qual estamos inseridos; é “o meio e como a pátria de nossos 

pensamentos”
38

 (Idem, p.41). A primeira experiência que dele temos dá-se no nível do 

irrefletido, daquilo que Husserl chamou, nas suas obras tardias, de mundo da vida, no 

qual estamos mergulhados, desde nossa origem. É como se estivéssemos, desde sempre, 

“em comunicação com um único ser, um mesmo indivíduo, do qual se originam  nossas 

percepções “e que persiste no horizonte de nossa vida (...) como o rumor de uma grande  
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Id.,ibid.,p.333. 

40
Id.,ibid., p.348. 

41
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cidade serve de fundo para tudo que aí fazemos”
39

; por isso, ele “não é uma soma de 

coisas (...) mas o reservatório inesgotável de onde as coisas são tiradas”
40

. 

A perspectivas que dele temos são complementares entre si, passam uma na 

outra, porque “o mundo natural  é o horizonte de todos os horizontes (...) que garante às 

minhas experiências uma unidade dada (...) e cujo correlativo é em mim a existência 

dada, geral e pré-pessoal de minhas funções sensoriais”
41

. 

Merleau-Ponty recorre à reflexão sobre a pintura das paisagens de Cézanne. 

Mostra que, a partir delas o expectador pensa a paisagem, estabelecendo um perfil 

possível da pintura contemplada. Coexistem, assim, na coisa – o quadro – e na 

paisagem, diferentes perfis, segundo diferentes espectadores os contemplam. Desse 

modo, a obra de arte, como expressão da vivência de uma paisagem, de uma perspectiva 

sobre o mundo, expressa pelo artista, abre-se às múltiplas perspectivas que suscita. Por 

isso, nenhuma das perspectivas que ela desencadeia é excludente à outra, e “os 

horizontes estão sempre abertos”, há uma síntese sempre inacabada, uma vez que a 

realização de uma soma total das perspectivas a respeito do mundo não é possível, pois 

refaz-se sempre, através do tempo.  

Desse modo, reassegurava, a partir da vivência originária dos sujeitos quanto ao 

mundo, a complexificação crescente e irrepetível do conhecimento, pela 

complementariedade desencadeada.  

No Fenomenologia da Percepção, nas páginas 338 e 348, o pensador reitera 

essas idéias. Explorando ainda o tema do Lebenswelt, que leva às últimas 

consequências, o pensador francês afirma: estamos instalados no mundo antes de 

qualquer saber ou verificação. Estamos instalados numa confiança ou fé no mundo, 

antes de qualquer reflexão. Antes de pensarmos, vivemos no mundo e há uma 

continuidade  entre a consciência e o mundo, uma não-ruptura, uma consciência 

implícita de nós mesmos, que não distingue entre sujeito e objeto. Essa consciência 

implícita acompanha a nossa existência, faz com que estejamos, como indivíduos, 

inconscientes de nossa própria individualidade e percebendo a totalidade do mundo 

como um contínuo entre o sujeito e a realidade percebida. Ela é a vivência intencional 

primeira, pré-pessoal, que pode ser tematizada, e assim surge, diz Merleau-Ponty, a 

consciência tética , refletida, que faz o indivíduo perceber-se como pólo que se 

contrapõe ao mundo, o qual  passa a ser visto como objeto de conhecimento. 
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Na vivência pré-pessoal, o corpo é o sujeito de percepção, não é objeto. “Todo 

ato de reflexão se estabelece, assim, sobre o fundo de uma de consciência pré-pessoal”
42

 

Um texto muito interessante de Creusa Capalbo sobre a noção de cuidado em 

Merleau-Ponty
43

 põe em relevo os laços entre percepção e a corporeidade, estudando o 

“cuidado do corpo numa perspectiva da totalidade”
44

. 

Numa perspectiva análoga à que desenvolvemos, Capalbo parte de Husserl, para 

entender a vivência do homem a respeito do mundo. Mostra que para Husserl “a atitude 

natural da consciência se caracteriza pela crença ingênua na realidade e na permanência 

do mundo percebido”
45

. Husserl identifica essa consciência ingênua com a irrefletida ou 

pré-reflexiva, que não percebe a sua ‘operação anônima’ de constituição de sentido do 

mundo real.  

Na obra Ideias II, Husserl trata da noção de corpo próprio, assinala Capalbo. O 

tema também esta presente no Fenomenologia da Percepção, como indicamos, na 

primeira parte da obra, onde aparece o tema do corpo
46

. É enfatizando a importância de 

pensar sobre o irrefletido, que se pode compreender, diz a filósofa, a originalidade da 

reflexão do pensador francês: pôr à luz o corpo como “nó” de significações” vividas, 

“sujeito da percepção”
47

, totalidade inacabada, comparável à obra de arte, uma vez que 

sempre aberto a novas significações, novas interpretações. Capalbo fala do homem 

como subjetividade una, indivisível, para a qual o ser-no-mundo é um modo de 

existir”
48

. 

A existência encarnada coexiste com a natureza e os outros homens, no mundo 

que vê, cujas significações intuitivamente apreendidas são invisíveis. Se na primeira 

fase de seu pensamento, no Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty estuda o 

corpo no campo  fenomênico, coexistindo com outros corpos no mundo, no Visível e o 

Invisível o pensador francês explicita, através do exame da noção de carne, a 

experiência corporal como cerne de todo visível.  

No visível está presente um logos, que se mostra ao homem para que este lhe dê 

expressão. O homem é um ser falante e a possibilidade de revelação do ser e do 

encontro com outros seres humanos se dá pelo gesto, pela palavra, que expõe a 

significação de um mundo. A abertura infinita do sujeito ao ser, à existência como ser-   
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no-mundo, implica cuidar de si e/ ou do outro, responsabilizar-se por si e pelo outro, 

pelo meio ambiente, desenvolvendo amizade, felicidade, bem e justiça. 

O homem é um ser falante, por isso, diz Merleau-Ponty, “a existência dá-se 

como coexistência, como comunicação e diálogo”
49

. 

Creusa Capalbo, no seu belo texto, mostra a noção de cuidado a partir da 

meditação sobre o homem como sujeito encarnado, em Merleau-Ponty. Contrapõe à 

existência mergulhada no pré-objetivo a existência como logos, palavra, consciência 

tética  que possibilita participar de uma abertura infinita ao ser, à totalidade do existente. 

Assinala uma ruptura entre a Fenomenologia da Percepção e as obras ulteriores de 

Merleau-Ponty, percorrendo A Prosa do Mundo, O visível e o invisível, O olho e o 

espírito.  

Na nossa opinião, não há uma ruptura entre os primeiros e os últimos escritos de 

nosso filósofo. Há, na verdade, um permanente desdobrar das intuições originais de seu 

pensar, já presentes no Fenomenologia da Percepção. Tudo se passa como se, ao longo 

de sua meditação, Merleau-Ponty buscasse palavras para dizer o ainda não dito, o 

irrefletido, a inserção do homem no mundo, entendido como pátria de todas as suas 

interrogações e como fonte inesgotável de seu conhecer.  

Creusa fixou sua discussão do tema do cuidado em Merleau-Ponty através do 

exame da emergência da significação, no corpo inscrito no mundo, indissociavelmente 

ligado a ele. Estudar a gênese da consciência a partir da intencionalidade operante, foi a 

projeto de Husserl, quando abordou o Lebenswelt, considerado por ele, no dizer de 

Merleau-Ponty, “como tema primeiro de fenomenologia”
50

. 

Como se dá a saída do solipsismo dessa subjetividade encarnada, que vê 

originariamente o mundo, que conhece sem se aperceber disso; como se dá a 

emergência do sujeito como corpo e consciência num mundo que não é mais somente o 

da natureza, mas mundo humano, onde o outro está presente? 

Esse tema é, a nosso ver, crucial em Marleau-Ponty; está associado à noção de 

cuidado, no duplo sentido da advertência e atenção/solicitude e responsabilidade.  

Vejamos como o tema do outro se mostra na Fenomenologia da Percepção em 

“o outro e o mundo humano”
51

; e como é retomado no A prosa do mundo, no capítulo 

“A percepção do outro e o diálogo”.  
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Partindo das duas maneiras de ser, imediatamente acessíveis ao eu que se 

tematiza: a do “ser-em-si, que é o dos objetos espalhados no espaço, e o ser-para-si, que 

é o da consciência;” individual, de si mesmo, em cada indivíduo
52

, Merleau-Ponty 

constata as “dificuldades e o escândalo” da existência do outro: enquanto corpo, o outro 

é objeto para mim; mas sendo em si para mim, ele é para si próprio, um para-si. 

Ora, o corpo de cada indivíduo é “movimento em direção ao mundo e o mundo, 

ponto de apoio” para seu corpo
53

. A partir do corpo próprio, o indivíduo reconhece a 

inerência de sua consciência ao seu corpo e ao mundo, estabelecendo a partir daí um 

ponto de vista que é seu, a respeito do mundo. E a consciência perceptiva é o suporte, é 

“o sujeito de um comportamento, como ser-no-mundo ou existência”
54

. 

Passando da percepção ao pensamento da percepção, o indivíduo efetua seu 

mundo e reefetua, na existência estando, no outro, a apreensão de um corpo que não é 

mera coisa, mas comporta-se de modo análogo ao que o indivíduo pensando se percebe. 

Daí Merleau-Ponty afirmar: “O cogito do outro destitui de qualquer valor meu próprio 

cogito e me faz perder a segurança que tinha na solidão, de chegar ao único ser para 

mim concebível, ao ser tal como é visto e constituído para mim”
55

. 

Aprendemos, que na vida individual, a não excluir perspectivas, mas toma-las 

como complementares, recolhidas num aprofundamento constante de apreensão da 

coisa. Assim, as diferentes perspectivas que diferentes indivíduos têm sobre o mundo, 

são também complementares, uma vez que “o outro não esta fechado numa perspectiva 

sobre o mundo, porque esta perspectiva não tem limites definidos (...) desliza 

espontaneamente no do outro e porque estão juntas, recolhidas num único mundo do 

qual todos participamos como sujeitos anônimos de percepção”
56

. 

Assim, como nosso corpo, o corpo do outro é lugar de uma certa visão do 

mundo, de uma certa perspectiva sobre o mundo, uma vez que esta aberto 

intencionalmente ao mundo, e tem estruturas e comportamentos análogos aos do sujeito 

que sou: “como as partes do meu corpo formam juntas um sistema, o corpo do outro e o 

meu são único, o avesso e o direito de um único fenômeno e a existência anônima (...) 

habita esses dois corpos ao mesmo tempo”
57

. 
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Papel essencial na percepção do outro tem a linguagem, que possibilita que meu 

pensamento e o do outro formem “um único tecido”, um diálogo em que os 

interlocutores “colaborem numa reciprocidade de perfeita [coexistindo] através de um 

mesmo mundo”
58

. A coexistência é a condição de não se reduzir o outro em mesmo; 

supõe reconhecimento da alteridade e afirmação da liberdade de cada um dos sujeitos 

participantes
59

. 

No plano de empírico, em o outro estamos em pé de igualdade: nossa solidão e 

nossa comunicação não são excludentes, mas interdependentes. O que é dado a cada um 

“é uma reflexão aberta sobre o irrefletido (...) é a tensão da minha experiência no 

sentido de um outro, cuja existência é incontestada, no horizonte da minha vida”
60

.  

Estamos permanentemente mergulhados no ser: “só posso fugir (...) da sociedade 

na natureza, ou no mundo real num imaginário (...) mesmo a meditação universal que 

afasta o filósofo (...) do mundo (...) é na verdade ato, fala, e por conseguinte, diálogo 

“que supõe uma comunidade de falantes à qual ele se dirige
61

.  

Assim, Merleau-Ponty entende que além do mundo natural, que serve de base 

para a coexistência, é preciso considerar o mundo social como corpo permanente, como 

dimensão permanente de existência humana, uma vez que só assim descobrimos o 

verdadeiro transcendental, que abarca a todos
62

. 

É em obra inacabada, A prosa do mundo, que Merleau-Ponty oferece, na opinião 

de Claude Lefort
63

, um prolongamento de Fenomenologia da Percepção, propondo uma 

teoria da verdade. Nela, o filósofo explicita seu itinerário e seu método. Se a primeira 

preocupação foi a de constituir uma teoria da verdade, a inquietação seguinte foi a de 

propor um teoria da intersubjetividade e, finalmente uma filosofia da história
64

. 

No A prosa do mundo, Merleau-Ponty teria descoberto “o corpo como (...) 

potência simbólica.”
65

. Considera o que chama de “teoria concreta do espírito”, na qual 

analisa a linguagem dos gestos, a mímica do corpo e todas as formas de linguagem. A 

linguagem por excelência é a da arte, na qual é captado o sentido do mundo até então 

não objetivado, tornando-o acessível a todos.  
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O eixo da indagação de Merlau-Ponty é: de que modo a linguagem pode 

exprimir a verdade? Essa discussão é levada às últimas consequências em Visível e o 

Invisível, de 1959: trata-se, aí, de "dar um fundamento ontológico às análises do corpo e 

da percepção”
66

. 

No A prosa do mundo, há um capítulo intitulado: “A percepção do outro e o 

diálogo”
67

. A meditação sobre a alteridade e o cuidado como o outro aparece, aqui, à luz 

de uma meditação sobre a linguagem, sobre a significação da palavra, e a sua expressão 

mais alta: a literatura, a filosofia, a ciência. Aqui, uma vez mais, é proposta uma noção 

de verdade como perspectiva a respeito do mundo e como recusa da verdade 

compreendida como adequação entre pensamento e realidade. Trata-se, para nosso 

filósofo, de explicitar: “uma verdade por transparências, recorte e retomada, da qual 

participamos, não enquanto pensamos a mesma coisa, mas enquanto cada um a seu 

modo é concernido (...) por ela”
68

. A relação com o outro é, incialmente, uma relação 

silenciosa, na qual constatamos a presença do outro como um corpo, que aparece como 

um outro eu. Mas o outro não é eu e sobre a totalidade que sou, ele tem uma perspectiva 

diversa: há um outro, diverso de mim e que se apresenta a mim: não sou único. O 

problema que se põe ao filósofo é então o de compreender como que aprendemos, como 

sujeitos, também pode ser aprendido por outro? Reconhecendo a alteridade, percebemos 

também a universalidade do sentir: é um mesmo mundo que testemunhamos, que 

percebemos. A relação fundamental do homem com as coisas é um campo de percepção 

que tende a se multiplicar, “porque é a abertura pela qual, como corpo, estou ‘exposto’ 

ao mundo”
69

. 

É “na junção entre o mundo e nós mesmos que (...) o outro se insere”, diz o 

filósofo. E o que ele pretende é aprender como isso se dá; é fazer despertar o sujeito 

“para uma relação carnal com o mundo e os outros”, não como puro sujeito 

cognoscente, “mas como experiência” primordial
70

. A linguagem é o lugar onde se 

realiza e se transforma a relação com o outro, de modo que nossa existência faz da 

corporeidade uma situação comum a mim e ao outro, percebido então como alguém cuja 

palavra atinge em mim significações e como alguém que é tocado por mim em suas 

significações. Isso possibilita reconhecermos que pertencemos ao mesmo mundo 

cultural, a uma mesma língua, tornando possível nossa coexistência como semelhantes,   
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mergulhados no ser. A linguagem instaura esse relação de pertença a um universo 

comum. A palavra mostra uma dimensão do ser, participável pelo outro. Daí Merleau-

Ponty dizer: a língua “é (...) como uma corporeidade anônima que partilho com os 

outros”
71

. A palavra revela não só as relações entre as coisas e objetos, mas o sentido 

das relações, numa comunidade do fazer. Ela é, anteriormente “a todas as línguas 

constituídas (...) o gesto que se exprime como tal e se ultrapassa em direção a um 

sentido”; é retorno à existência, ato do homem que fala e ao falar, estabelece um 

ouvinte, na cultura comum
72

. Desse modo, “o outro que escuta e compreende” alcança 

“o que tenho de mais individual”, fazendo com que “a universalidade do sentir (...) 

cesse de ser universalidade para mim e se desdobre enfim em uma universalidade 

reconhecida”
73 

por nós. A palavra renova, sem cessar, a mediação entre o mesmo e o 

outro. Inicialmente, em relação ao outro próximo; mas também, pela linguagem 

expressa nos textos, instaurando-nos em novas significações
74

. 

O pressuposto de nosso filósofo é que “toda experiência tem pontos de acordo 

com todas as ideias e que as ideias tem uma configuração”. Por isso existe para nós um 

mundo, não apenas atestado “pela evidência e universalidade do sentir” mas também 

como algo “quase invisível”, que invocamos: o “mundo cultural”
75

. Assim, a percepção 

do sentir evidencia a existência de outros vivos  e do mundo sentido; e também 

possibilita a percepção de um outro eu, que nos abre a novas situações de 

conhecimento
76.

 

Falar é manifestar a verdade que se fundamenta na abertura de diferentes 

indivíduos a si e aos outros, na constituição de um mundo que não é  mais apenas 

percebido, mas mundo do sentido, da contemplação e da super-significação, mundo de 

cultura, “fragmento de um discurso universal” que anuncia um sistema de 

interpretações. Dizendo o que nos é mais próprio, reconhecemos o que aparece como 

evidente e verdadeiro, de modo que “cada um em certo sentido é para si a totalidade do 

mundo [mas] quando fala, e os outros o compreendem a totalidade privada  

confraterniza com a totalidade social. Na palavra se realiza o impossível acordo entre 

(...) totalidades rivais (...) porque ela (...) nos transforma no outro e o outro em nós”
77

. E 

ainda: “palavra (...) esse gesto ambíguo que faz o universal com o singular e o sentido,   
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com a nossa vida”
78

. Na nossa opinião, a ontologia do sensível, proposta por Merleau-

Ponty, é um decidido retorno no mundo do Lebenswelt, ao pré-reflexivo, para daí 

ascender ao mundo da palavra, da reflexão, que se torna possível graças à experiência 

originária do sentir. 

Para nosso filósofo, o transcendental não é o eu puro nem o mundo enquanto 

eidos, “mas a vida ambígua em que se faz a Ursprung das transcendências (...) nos 

comunica com elas e sobre esse fundo torna possível o conhecimento”
79

, como já 

assinalava no Fenomenologia da Percepção. O pensador francês recorre à última fase 

da reflexão husserliana, quando esta propõe o retorno ao mundo vivido, ao Lebenswelt. 

Mas também, como dissemos, não recorre simplesmente a Husserl: leva às últimas 

consequências a meditação sobre o mundo da vida, ao longo da Fenomenologia da 

Percepção e das obras ulteriores.  

O tema do cuidado aparece, a nosso ver, como cuidar de nossa própria inserção 

no mundo, no tempo, assumindo o que somos para nos ultrapassarmos, libertando-nos 

“de nossas âncoras”
80

.  

Em O Visível e o Invisível, de 1959, nosso filósofo examina, uma vez mais, o ser 

pré-objetivo, no célebre texto: “O ser pré-objetivo: o mundo solipsista”
81

. A razão do 

filósofo sempre retornar à meditação sobre o mundo pré-objetivo, é que a ciência e a 

reflexão não o abandonam. É preciso pois compreender como pode ser construído o 

universo do saber, descrevendo a percepção e suas variantes. A fé perceptiva instaura o 

homem num mundo que emerge de uma “experiência-fonte inaugural”
82.

 A percepção 

se torna “o arquétipo do encontro originário, imitado e renovado na redescoberta do 

passado, do imaginário  e da idéia”
83

. 

Dois conceitos importantes  aparecem aqui: o de chiasma  e o da carne do 

sensível. O que é chiasma? É o entrelaçamento entre o visível – o corpo do homem e do 

mundo – e o invisível: sua significação
84

. Instalados entre o eu e o não-eu, que 

aparecem como o avesso e o direito de uma mesma realidade, por uma espécie de 

entrelaçamento, “tornamo-nos os outros e tornamo-nos mundo”
85

. Por sua vez a carne 

do sensível é, para o filósofo o que permite descrever “o laço entre o visível e a armação  
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interior que ele manifesta e oculta”--- tarefa, segundo o nosso pensador, dos filósofos e 

dos artistas
86

 (Idem, p.193). 

Assim como a arte – literatura, música – as paixões, a experiência do mundo 

visível e a ciência são “a exploração de um invisível”, “desvelamento de um universo de 

ideias”, que apresenta o visível e o invisível como “ao avesso e o direito” de uma 

totalidade, bem como sua reversibilidade
87

. 

Nesse texto importante, uma referência de Merleau-Ponty a Husserl deve ser 

realçada: para o filósofo alemão, diz Merleau-Ponty, a filosofia “insiste em restituir um 

poder de significar, um nascimento do sentido (...) que ilumina (...) o campo especial da 

linguagem” mostrando que nela se opera “uma síntese entre o visível e o invisível”, 

“reversíveis entre si”
88.

 

No livro O olho e o espírito, explorando o universo de postura, nosso filósofo 

mostra o significado dessa arte: fazer ver o significado do visível; mostrar, no visível, 

aspectos ainda ignorados, metamorfosear  o “ser em sua visão”
89

.  

A noção de cuidado como atenção, advertência face a um perigo, aparece, de 

modo implicito, nas obras que reúnem os textos do pensador francês sobre a vida social 

e política e sobre a fundamentação das ciências humanas Sens et non-sens, Les 

aventures de ae dialectique, Phénoménologie et sciences humaines, Humanisme et 

terreur. Elas mostram um pensador atento à crise de seu tempo e a o busca da paz e 

felicidade como objetivos da vida humana. As duas guerras mundiais deixaram suas 

maracas na reflexão de nosso autor: a liberdade esteve em risco, a Alemanha nazista era 

uma sociedade em decomposição, a França ocupada punha em primeiro plano a 

exigência , para o pensador, do engajamento na resistência, a descoberta da 

coexistência, de intersubjetividade, exigindo “uma nova visão do homem, da história e 

da política”
90

.  

A crítica do marxismo e do liberalismo, o sentido da práxis, a meditação sobre 

“a relação fundamental que a sociedade estabelece entre ela e a natureza, para 

aproximar o homem do homem”, são temas centrais
91

. Nesses textos, a história aparece 

como o “esforço dos homens para encontrar os homens (...) em direção ao reino da 

liberdade”
92

. 
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O desencanto de Merleau-Ponty com o comunismo deu-se com a crítica à  

atuação de Stalin, a revelação da existência de campos de extermínio eufemisticamente  

chamados de “campos de trabalho”. No comunismo então vigente, o filósofo verá o 

depositário infiel da reflexão marxista. Entre 1952 e 1954, dá-se a ruptura com Sartre, o 

abandono da participação de Merleau-Ponty na revista Le Temps Modernes, que fundara 

com o amigo. A invasão russa da Hungria e a repressão violenta das manifestações de 

protesto, levaram-no à total ruptura com o comunismo. Reportando-se a Husserl, 

Merleau-Ponty recusava a pretensão dogmática de posse da verdade, que caracterizava 

os partidos políticos. 

Uma tomada  de posição em favor do relativismo cultural, que se pauta pela 

recusa das antinomias radicais, levaram nosso filósofo a assinalar a ambiguidade que 

caracteriza todas as experiências humanas. Daí resulta, para ele, que nenhuma posição, 

nenhuma doutrina  detém o privilégio da verdade e do sentido da história. 

Como Husserl, sublinha Goyard-Fabre, para Merleau-Ponty “a existência é um 

Mit-sein, e um Im-der-Welt- Sein”
93

. Daí decorre o que Goyard-Fabre chamou de 

política da ambiguidade: o mundo humano é abertura, inacabamento. Implica não-

dogmatismo, pois é tarefa infinita de uma práxis que mergulha no Lebenswelt e no 

quotidiano mutável do mundo
94

.  

O que Merleau-Ponty pretende – retomando as lições de Husserl no Ideias II e 

no A Crise das ciências europeias – é recordar aos homens contemporâneos a 

responsabilidade comunitária de abrir as possibilidades de um futuro para todos, 

constituindo uma história comum. Para que isso seja possível, o anti-dogmatismo é 

condição essencial. 

Goyard-Fabre assinala um laço estreito entre A crise das ciências europeias e as 

perspectivas desenvolvidas por Merleau-Ponty no As aventuras da dialética: para 

ambos, a crise atual é uma crise da razão, a liberdade está ameaçada, pois sentido e não-

sentido se confundem, não há parâmetros de conduta. Diz a estudiosa: 

 “Como Husserl em 1936, perante a ascensão do fascismo, Merleau-Ponty 

assistiu, de 1945 até sua morte, à destruição, na política comunista, das esperanças 

que ele pusera no marxismo: a impotência  histórica do comunismo só se igualava, a 

seus olhos, à impotência histórica do capitalismo”
95
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Da epistemologia à ética, da ontologia do sensível à crítica política, são os 

caminhos da reflexão de Merleau-Ponty, tributária de Husserl, inspirada em Husserl, 

mas constituindo um pensamento original que repercute intensamente na filosofia 

contemporânea. Assinala, sem mencionar a palavra, a exigência do cuidado consigo, 

com os outros, a responsabilidade coletiva de construir um futuro para todos. E 

fundamenta essa exigência em uma ontologia do sensível e uma teoria da verdade. 

 

Ricoeur 

Em Ricoeur, a valorização da obra e a dívida com Husserl se expressam, 

primeiro, através da tradução que fez do Ideias I, durante o cativeiro em que esteve 

prisioneiro dos nazistas, na Segunda Guerra, até 1945. Entre 1945 e 1948, finda a 

Guerra, tornou-se colaborador da CNRS e apresentou na sua candidatura ao doutorado, 

a tradução do Ideias I, acompanhada de comentários e uma introdução, na qual discutia 

a noção de redução fenomenológica, apresentando as interpretações divergentes de de 

Scheler e Fink, de um lado e de Merleau-Ponty (com a  qual se identificava), de outro. 

Sua tese de doutorado examina a relação entre o voluntário e o involuntário, 

pretendendo oferecer, no plano da ética, algo de análogo ao que Merleau-Ponty fizera, 

no âmbito da Fenomenologia da Percepção. Vinculava suas investigações à filosofia 

existencial inspirada em Gabriel Marcel. É, pois, sobre a tríplice inspiração: do tema da 

intencionalidade, em Merleau-Ponty; do método fenomenológico husserliano; da 

temática do sujeito em Gabriel Marcel, que surge a obra ricoeuriana O voluntário e o 

involuntário, meditação sobre o homem falível e a simbólica do mal. O projeto de 

Ricoeur era integrar a fenomenologia e a hermenêutica, conforme assinala em sua 

autobiografia, Reflexão Feita.  

Alguns textos, como o de 1949, “Husserl e o sentido da história”, publicado na 

Révue de Métaphysique et de Morale: o apêndice à História da filosofia alemã, de 

Bréhier, editado em 1967; “O originário e a questão recorrente no Krisis, de Husserl”, 

de 1980, mostram a permanência do impacto da obra do pensador alemão em Ricoeur.  

Vejamos o primeiro texto, “Husserl e o sentido da história”
96

. A preocupação 

com o sentido da história caracteriza a última fase da filosofia hussserliana. A primeira 

questão que Ricoeur se põe é: por que Husserl passa da problemática epistemológica, 

que caracterizou seus primeiros escritos, para a meditação sobre a crise coletiva da 

humanidade, que implica uma possível decadência, mas não inelutável destino?   
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A hipótese de Ricoeur era que  “Ao pensar sobre o sentido da história, Husserl teria se 

proposto a tarefa (...) de fundar uma nova era, como Sócrates e Descartes”
97

. As obras 

de Husserl onde essa mudança de perspectiva aparece, datam de 1935 a 1939. Em 1935, 

Husserl fez uma conferência em Viena sobre “a filosofia na crise da humanidade 

européia”; no mesmo ano, em Praga, um ciclo de conferências, que culminam com “A 

crise das ciência européias e a fenomenologia transcendental”. A situação política da 

Alemanha era, diz Ricoeur, o pano de fundo da meditação de Husserl. Obrigado a se 

aposentar e condenado ao silêncio, Husserl denuncia o racionalismo associado ao 

nazismo e chama a atenção para a perda do sentido do humano. Enfatizando o valor da 

razão, a consciência da crise põe em jogo o sentido da história. O problema de Husserl 

era “compreender como a fenomenologia pode se apropriar de perspectivas 

históricas”
98

. Ou seja, tratava-se de saber “como uma filosofia do cogito, do retorno 

radical ao Ego fundador de todo ser, torna-se capaz de propor uma filosofia da 

história”
99

. Sua fenomenologia transcendental, presente nos Ideias e no Lógica Formal 

e Transcendental, no Meditações Cartesianas, é fundamentalmente uma lógica, que 

promove a intuição de um sentido. É uma filosofia das essências, que as poucos 

descobre que o mundo está dado, que a consciência é doadora de sentido, descobrindo 

ver como obra, como criação: “a intencionalidade que culmina no ver é precisamente  

uma visão criadora”
100

. 

A historia reaparece como tema, para a consciência transcendental, no que se 

constituem a natureza e a história, porque ela é 

“temporal. É uma vida que dura (...) o tempo é a dimensão manifesta mais 

primitiva de todas as consciências (...) que dá o primeiro nível de existência 

mundana (...)A consciência absoluta é pois temporal, segundo um tríplice horizonte 

de memória, de expectativa e de co-presença instantânea”. Nela emerge o “tempo 

fenomenológico, que é a forma unitiva de todos os vividos”
101

.  

 

Para Husserl, sublinha Ricoeur, o tempo fenomenológico “é (...) o absoluto no 

qual se constituem como objetos uma natureza, homens, culturas, uma história”
102

. A 

pluralidade das consciências põe a questão: “como fazer uma história com 

consciências?”
103

. Ou seja, como a pluralidade das consciências pode se articular com a 

unidade da história? Como fazer da história uma tarefa comum de todos os homens?   
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São as questões que Husserl se põe, diz Ricoeur, através da consciência da crise 

da cultura, da crise em que estavam mergulhados os homens de seu tempo e que o leva a 

indagar: “para onde vai o homem?”, qual é o sentido e a finalidade da humanidade?

 Responder a estas questões significa responder qual é a tarefa que nos cumpre 

realizar, como seres humanos, desenvolvendo uma história. Trata-se de buscar, no fluxo 

dos eventos, o advir de um sentido, a descoberta de uma teleologia  no acontecer. 

A história é, para Hussserl, diz Ricoeur, a via privilegiada de acesso a essa busca 

do sentido do acontecer no qual estamos todos mergulhados. Para elucidar o sentido da 

história, Husserl fez uma exame da história da Filosofia, de Galileu a Kant. Pois é o 

espirito da Filosofia que pode oferecer à Europa – emblema do Ocidente na obra de 

Husserl – a compreensão de uma criação espiritual: a  que mostra o sentido do 

acontecer, o sentido da vida humana, que promove o reconhecimento da universalidade 

do humano. A filosofia é ainda a ordenação do homem às suas “tarefas infinitas”: a 

superação da dúvida, a postulação da questão da verdade, a tarefa de saber, que 

transforma o pensar em  reflexão livre, universal, que sustenta todas os ideais
104

.  

No texto escrito para uma homenagem a Lévinas, editada em Paris em 1980, 

Ricoeur retorna à meditação sobre o Krisis de Husserl, comentando o texto de Lévinas, 

Teorias da intuição na fenomenologia de Husserl. Esse texto assinalava, no entender de 

Ricoeur, a introdução dos estudos husserlianos na França, situando o campo 

fenomenológico entre Husserl e Heidegger, o que desde então caracterizou “a amplitude 

do próprio campo fenomenológico”
105

. 

A tese de Ricoeur é que o Lebenswelt não é diretamente intuído, “mas só é 

atingido indiretamente”, pela questão recorrente da crise originária da razão, “situada no 

fim  do Renascimento, na época de Galileu e Descartes
106

. No Renascimento teria 

havido uma reviravolta revolucionária do saber, que exigiu uma no fundação histórica e 

crítica da razão e que hoje exige um exame crítico, a ser feito pela comunidade de 

pensamento representada por todos os filósofos e todas as filosofias, mediado pelo 

método proposto por Husserl.  

Para Ricoeur, Husserl mostra que, de modo convergente, “o mundo pré-

geométrico é ordenado por antecipações que abrem o caminho para o mundo 

geométrico”
107

.  

  



“Intencionalidade, alteridade e cuidado em Merleau-Ponty e Ricoeur” – Constança Marcondes Cesar  

_________________________
 

108
Id., ibid.,p. 292. 

109
Id.,ibid.,p.293. 

110
Id.,ibid.,p.294. 

111
Id.,À l’école...,p.295. 

112
Id.,ibid. 

113
Id.ibid. 

114
Retomaremos em parte nosso texto “A noção de cuidado em Paul Ricoeur” in PEIXOTO, A.J. e 

HOLANDA, A.F. Fenomenologia do cuidado e do cuidar. Curitiba: Juruá, 2011, pp.43-48. 

Para Husserl, diz o pensador francês, o retorno ao Lebenswelt não é uma volta à 

experiência originária do homem em relação ao mundo – retorno irrecuperável, porque 

“abandonamos para sempre” o mundo originário. O retorno ao Lebenswelt é, segundo 

Ricoeur, o retorno à “ciência enquanto tal (...) para além da sua limitação no 

pensamento objetivo”
108

.   

Para Ricoeur, a proposta de Husserl põe um paradoxo: o de falar de ciência e ao 

mesmo tempo, afirmar a urgência de meditar sobre o Lebenswelt. Tal paradoxo pode ser 

resolvido, diz Ricoeur, se dissociarmos “a função epistemológica e a função ontológica 

do mundo da vida”
109

. Por função epistemológica do mundo da vida, Ricoeur entende a 

ruína de pretensão da consciência como origem e senhora  do sentido; a função 

ontológica, consiste “na consideração do Lebenswelt como a referência última de toda 

idealização, de todo o discurso”
110

. Dissociando a relação epistemológica de contraste 

com o mundo da natureza, da relação ontológica de dependência do saber em relação 

aa esse mundo, Ricoeur mostra que o contraste emerge com a noção de ciência, de 

conhecimento, que os gregos pensaram e que mostra que o real não é o imediatamente 

percebido, mas o construído pela razão. A dependência mostra-se para uma irredutível 

dialética “entre o mundo real [considerado] enquanto solo [de todo conhecimento] e a 

idéia  de ciência, enquanto princípio de toda validação”
111

. Para o filósofo francês, a 

insuperável dialética mostra que “o mundo real tem prioridade, na ordem ontológica. 

Mas a ideia de ciência tem a prioridade, na ordem epistemológica”
112

.  

Assim, o que resulta é “nós nos movermos sempre entre dois mundos: o mundo 

pré-dado, que é o limite, solo do outro, e um mundo de símbolos e regras (...) o mundo 

já interpretado quando começamos a pensar”
113

.  

É nesse horizonte que se inscreve a noção de cuidado, em Ricoeur
114

. Associada 

às ideias de respeito, estima, solicitude e reconhecimento, a noção de cuidado acolhe, 

nas obras de nosso filósofo, um denominador  comum a essas noções: a afirmação do 

amor como atenção a si e ao outro e a valorização da justiça.  

Criticando Husserl, para quem a existência do outro, ao mesmo tempo diverso 

de nós e semelhante a nós, se revela na abordagem analógica da alteridade, que fez dele 

um outro eu, através da experiência da intropatia, Ricoeur assinala a dificuldade de se   
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superar a leitura subjetivista do vivido de outrem, assim como de reconhecê-lo como 

pessoa, distinto das coisas. Criticando Husserl e Scheler, que enfatizam a semelhança 

do outro a nós, pois como presença no mundo contempla as mesmas coisas, o mesmo 

mundo no qual trabalhamos e habitamos, qualificando-o e fazendo essa qualificação 

impregnar e nossa existência, o meio ambiente vital no qual nos encontramos e que 

testemunhamos, Ricoeur assinala que, na vida diária, a atitude mais comum não é a de 

simpatia ou de compaixão, mas a do conflito. Nesse, o que se expressa não é a analogia, 

mas a oposição das consciências, a radical alteridade. 

O recurso para a superação da atitude meramente objetiva que caracteriza a ideia 

de simpatia, em Husserl e Scheler é, para Ricoeur, o retorno à noção kantiana de 

pessoa, exposta na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Aí, Kant evidencia a 

temática da alteridade, associada às noções de pessoa, dever, reconhecimento, na vida 

ética. A lei que deve reger a relação entre sujeitos é a de respeito recíproco, superador 

não só da simpatia meramente afetiva, quanto do ódio, vontade dominação – expressões 

do conflito inter-humano. Tal noção é postulado da razão prática, que concilia, no 

problema da vida, a ideia do dever inspirada em Kant, mas ultrapassando o caráter 

formal da obrigação. Trata-se de conciliar, na vida afetiva e na vida histórica, a 

simpatia e o conflito. 

Assim, em Ricoeur, o primeiro sentido do cuidado aparece ligado à noção de 

respeito, que entrelaça simpatia e reconhecimento do outro. A existência do outro 

implica a descoberta do amor como respeito e do respeito como amor prático. É nos 

escritos de O Si-mesmo como um outro e Percurso do Reconhecimento que se dá a 

complexificação do conceito de cuidado, na obra do pensador francês, sintetizada na 

fórmula que ele próprio chamou de pequena ética: “Viver a vida boa, como e para os 

outros, em instituições justas”
115

. 

Na análise do tema da alteridade que aí aparece, emerge o segundo sentido do 

cuidado para Ricoeur: a solicitudade, que expressa, no plano das relações interpessoais, 

a estima do outro, enquanto distinto de nós. Cuidado é estima de si e estima do outro, 

reconhecimento e atenção ao outro. A estima de si é o fundamento da busca da vida boa, 

da reciprocidade, da superação da violência. É reconhecimento do caráter insubstitutível 

do outro enquanto pessoa. A solicitude enquanto cuidado consigo e com o outro esta 

vinculada à similitude entre si e o outro, expondo o paradoxo e a equivalência entre “a 

estima do outro como um si mesmo e a estima de si mesmo como um outro”
116

. No 

plano da vida social, a solicitude é igualdade e equidade, justiça. No plano interpessoal,  



“Intencionalidade, alteridade e cuidado em Merleau-Ponty e Ricoeur” – Constança Marcondes Cesar  

_________________________
 

117
RICOEUR. Parcours...p.251.

  

justiça é respeito; no plano coletivo, justiça é a norma, expressão institucional do querer 

viver junto.  

Reconhecendo, no entanto, o caráter conflitivo da vida em sociedade e o trágico 

do viver, expresso na possibilidade do ser-com fazer surgir antagonismos que ameacem 

o respeito, o cuidado, a solicitude, nosso filósofo trata de buscar modos de superar o 

paradoxo do existir com os outros: a possibilidade da violência. Daí surge surge sua 

meditação sobre o terceiro sentido de cuidado. 

Cuidado é reconhecimento do outro, superação da radical dissimetria entre si e o 

outro; é percorrer o caminho que conduz da dissimetria à reciprocidade. 

Husserl e Lévinas já pensaram a superação da dissimetria originária, diz Ricoeur. 

Husserl, no Meditações Cartesianas, na Quinta Meditação, fundamenta a possibilidade 

de uma comunidade de sujeitos pela compreensão do outro como um “outro eu”. 

Introduz, assim, a analogia entre o eu e outro como fundamento da reciprocidade. Para 

Lévinas, por sua vez, a exterioridade do outro a nós é também revelação da 

transcendência: é face, palavra que nos interpela e solicita nossas resposta e nossa 

reciprocidade. Mas Lévinas nos assinala que o reconhecimento do outro esta sempre 

ameaçado pela violência. Por isso, invoca a resistência ética à violência, resistência que 

se se apresenta sob a forma da obrigação do diálogo e da não- violência, descoberta do 

nós. Trata-se, para Lévinas, de tornar possível a reciprocidade entre desiguais, de 

estabelecer a igualdade firmando a dimensão ética das relações inter-humanas: a justiça.  

Ricoeur, indo além de Husserl e de Lévinas, traça um caminho para a afirmação 

da reciprocidade, buscando na noção de pessoa, em Grotius e Leibniz, a invocação do 

sujeito de direito. Garante a reciprocidade e a paz, tornando possível o reconhecimento 

mútuo, através da “ideia mesma de direito”
117

. O reconhecimento está associado às lutas 

pelo amor, pela afirmação de sí e do outro no plano jurídico, pela estima social. Aquilo 

que a mutualidade representa no plano das vidas individuais, a reciprocidade expressa 

no plano social. 

O cuidado com o outro traduz-se, assim, como busca da paz: é filia, eros, ágape, 

mutualidade, dom: dialética entre o amor e a justiça, presença ao outro. Cuidar é 

respeitar, estimar, ter solicitude, reconhecer o o valor da pessoa humana em si e no 

outro, superando o ódio, o conflito, o desconhecimento, pela afirmação do amor e da 

justiça, como condições de realização de nossa humanidade. 

A reflexão de Ricoeur evoluí da ênfase na noção de respeito para a meditação 

sobre a estima, a solicitude, o reconhecimento do outro. 
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Cuidado, em Ricoeur é ainda o reconhecimento de que a identidade humana é 

uma identidade narrativa.  

É passando em revista  como as narrativas dos historiadores reconstroem  o 

sentido do acontecer e discutindo as interpretações do acontecer à luz das 

epistemologias de história; é  considerando quem é o homem, através das variações do 

tempo e dos personagens nos grandes romances do século XX, através do estudo das 

obras de alguns artistas paradigmáticos: Proust, T.Mann, V. Wolf, que Ricoeur 

estabelece o denominador comum às narrativas históricas e às narrativas de ficção: o 

mythos, articulação inteligível da sucessão de eventos.  

Ricoeur já abordara os mitos que descrevem a condição humana, nos poemas 

que vem da Suméria, da Grécia e na meditação judaico-cristã, ao examinar a 

precariedade existencial do homem em sua fenomenologia da vontade, no Simbólica do 

Mal. Em Tempo e Narrativa I, II, III, retoma a noção de mythos, como denominador 

comum da articulação inteligível do acontecer na história e nos romances
118

. 

Da hermenêutica dos mitos à hermenêutica e ontologia da história, Ricoeur tem 

em comum em Husserl e Merleau-Ponty, o cuidado como atenção ao significado do 

homem, da vida em comum e como busca de um ponto de equilíbrio, de uma harmonia 

superadora dos conflitos.  

É atenção ao que se passa no mundo contemporâneo, na vida social e política, 

advertência a respeito dos riscos de surgimento de conflitos, sempre presente na vida 

em comum; é esperança de superação das oposições, da violência, através da meditação 

ético-estética-epistemológica, que aponte um destino comum para todos os homens.  

 

Conclusão 

Meditação sobre a arte, o tempo, a história, a política, a ética. Tais são as 

filosofias de Merleau-Ponty e Ricoeur, tal é a do mestre os inspira. De Husserl e 

Merleau-Ponty a Ricoeur, a reflexão sobre alteridade e cuidado se aprofunda, 

explicitando aspectos apenas mencionados pelo mestre alemão. 

Merleau-Ponty, partindo da noção de intencionalidade husserliana, explora, 

como dissemos, até as últimas consequências, o tema do mundo vivido. Põe o problema 

da superação do solipsimo, sem o recurso ao Eu Transcendental, mas buscando, no 

exame do pré-reflexivo, as condições de convergência das diferentes perspectivas que 

cada ser humano constitui, enquanto sujeito. Os temas da corporeidade, da carne e da 

línguagem recebem, em sua obra, uma nova luz. Como Husserl, não tematiza a noção de   
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cuidado. Mas na acepção que indicamos, da intencionalidade como cuidado ou atenção 

ao mundo e aos outros está presente na meditação sobre a percepção, na ontologia do 

sensível, na busca de um fundamento comum para a existência e para o diálogo de todos 

os homens. Esta presente também na atenção crítica à sua época e na decisiva 

valorização de todos os sujeitos e do mundo no qual estão imersos.  

Em Ricoeur, como vimos, a proximidade com Husserl é uma aproximação 

crítica, mediada pela fenomenologia de Scheler e pela consciência do conflito entendido 

como componente essencial da vida humana. Assinala em Husserl, as aporias presentes 

na tese da subjetividade transcendental e busca um novo caminho, centrado na 

meditação ética. 

Denominamos comuns, de Merleau-Ponty e Ricoeur, em relação a Husserl, são o 

uso inovador do método husserliano; mas também, o reconhecimento da existência de 

uma profunda crise da razão, que ameaça o mundo contemporâneo.  

Merleau-Ponty busca fundar a superação da crise através de uma coordenação 

das diferentes perspectivas individuais no reconhecimento do mundo como pátria 

comum, onde inscrevemos nossas vidas; Ricoeur, na proposta de uma valorização do 

amor e da justiça.  

Em todos os autores, de Husserl a Merleau-Ponty e Ricoeur, as problemáticas 

epistemológicas e ética estão entrelaçadas e evoluem ao longo das pesquisas dos 

filósofos, tornando-se cada vez mais complexas.  

De modo implícito em Husserl e Merleau-Ponty, explicitamente mencionado em 

Ricoeur, cuidado é o nome da busca epistemológico-ética da verdade do homem, da 

verdade do mundo no qual se encontra e onde o seu viver habitual se desdobra em 

conhecimento, ciência e arte, filosofia. 
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