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RESUMO: 
 
Quando Cézanne se questiona quanto à incerteza de seu olhar em relação à natureza, 
então transposta às suas telas, um non sense no cânone artístico é posto à prova 
desarticulando o que até então se entendia por percepção na arte e decompondo o campo 
visual para nele mesmo observar a matéria fenomênica em sua mais imanente condição de 
objeto. No texto que se segue, apoiando-se em Merleau-Ponty e Argan, a obra de Cézanne 
será analisada enquanto formação de um novo paradigma na pintura e seu caráter 
enigmático e provocante do olhar ao olhar. Pretende-se, através desse estudo, reforçar o 
caráter filosófico instituído à arte desde o processo de criação até a expectação enquanto 
ser contemplativo.  
 
Palavras-chave: Cézanne - Merleau-Ponty – percepção – fenomenologia - Argan. 
 
 
ABSTRACT: 
 
When Cézanne demands himself about the uncertainness of his sight upon the nature, then 
transferred to his canvas, a non sense in the artistic canon is put to the test disarticulating 
what so far was understood by perception in the art and decomposing the visual field to 
observe at itself the phenomenal matter in its most immanent condition of object. In the 
following text, relying in Merleau-Ponty and Argan, the Cézanne’s work will be analyse while 
formation of a new paradigm on paintings and its puzzling and teasing character of the look 
to the look. It is intended, through this research, reinforce the philosophic character set up to 
the art since the creation process until the expectation while contemplative being.  
 
Key words: Cézanne - Merleau-Ponty – perception – phenomenology - Argan. 
 
 
 

“Ce que j’essaie de vous traduire est plus mystérieux que tout. C’est l’enchevêtrement aux 

racines mêmes de l’être, à la source de l’impalpable sensation.” 

(Paul Cézanne) 

 

Entender a obra de Paul Cézanne é submeter-se a uma reflexão 

controversa de análises perceptivas e introspectivas de um estilo artístico de difícil 

associação. Mais fácil seria uma leitura de exame comparativo de suas 

representações relacionadas entre si e obras de outros artistas contemporâneos de 

sua época. Porém, estudar Cézanne é muito mais que partir de suas influências, 

pois é uma pesquisa que deve partir de seu pensamento a fim de se entender o 

caráter filosófico e originariamente crítico de sua criação. Nenhuma digressão é 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

277 

subjacente à intenção desse artista; o que é fato é a sua livre independência 

enquanto criador em via de despertar um novo olhar, um novo real por-se-fazer 

através da dissolução das velhas técnicas e concepções empíricas.    

Começaremos este artigo diretamente pela “dúvida de Cézanne”, 

mencionada por Merleau-Ponty logo no início do texto (A Dúvida de Cézanne): “Ao 

envelhecer, ele se pergunta se a novidade de sua pintura não vinha de um distúrbio 

dos olhos, se toda sua vida não se apoiara sobre um acidente de seu corpo.”1

O objetivo aqui não é responder quanto ao êxito da obra de Cézanne, nem 

dar a resposta a tal questão, mas estudar o processo de desenvolvimento da sua 

pintura e teoria, aproximando-a da concepção fenomenológica dada por Merleau-

Ponty, e, também, analisar algumas obras específicas de Cézanne, sob o ponto de 

vista de Giulio Carlo Argan - quem apresentava fortes tendências fenomenológicas 

influenciadas por Husserl - contempladas em sua obra Arte Moderna. Daí, então, 

evidenciaremos a contribuição inconteste da pintura de Cézanne ao pensamento da 

arte moderna e, de modo indireto, à filosofia contemporânea.  

Primeiramente, partamos de um ponto de referência comum e de notável 

admiração entre Merleau-Ponty e Argan: a dedicação intensa e exclusiva que 

Cézanne fazia na atividade que mais se dedicou em sua vida, a pintura. Argan pode 

parecer exagerado quando diz, com propriedade e sem reservas, que Cézanne 

renunciou a ter uma vida para realizar sua obra e fez da obra sua vida, todavia, os 

relatos são evidentes de que Cézanne alienou-se da sociedade para tentar entender 

o que fazia; entender o que era e como surgia aos nossos olhos a natureza que 

pintava. Cézanne não apenas pintava, mas era um pesquisador rigoroso que dava à 

sua pintura um caráter muito mais profundo do que ela pode aparentar em um 

primeiro contato. Cézanne eleva a sensação visual ao nível da consciência, 

ampliando o horizonte da pesquisa impressionista inicial e realizando o que Argan 

denomina “Impressionismo Integral”2; daí parte a imensidão da influência deixada 

por Cézanne aos artistas e movimentos da posteridade. O sentido de sua obra vai 

além dos sentidos. Merleau-Ponty se assegura, embora muitas sejam as opiniões 

sobre este pintor, de que não há como conhecer o sentido das obras de Cézanne. 

Recluso e melancólico, tendo por referência a história da arte e influências obtidas 

do impressionismo (em destaque Pissarro, quem foi seu mestre e amigo), Cézanne 
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frequentava ateliês e exposições de seus contemporâneos (e Argan aponta aqueles 

que mais aparecem nas obras de Cézanne: “o empaste encorpado de Courbet”, “a 

composição agitada do último Delacroix”, “os grossos contornos negros e as luzes 

alvas de Daumier”)3 apreciando as novas descobertas no campo da cor e obtendo 

delas suas mais novas impressões, renunciando, a exemplo dos impressionistas, à 

mistura de pigmentos na paleta para aplicar cada cor individual em pequenas 

pinceladas na tela. Com efeito, acreditava obter os reflexos capturados enquanto em 

contato direto com a natureza pesquisada para tal reprodução; o que, a exemplo dos 

impressionistas, o retirou do “estúdio”, tendência forte da época, para a pintura sui 

generis da natureza.   

 

Pissarro, Caminho da Vila, 1875; Rudolphe Staechelin Foundation, Basel 

Cézanne regularmente descobria novas verdades pela forma rigorosa que 

trabalhava cotidianamente. Apesar de iniciar com pinturas impressionistas (como A 

casa do enforcado em Auvers – 1873) 4, o artista não queria ser um pintor 

puramente visual, como esses o foram, pois buscava inspirações na literatura e em 

alegorias, fato que explica por que suas pinceladas eram densas, com cores fortes e 

contrastantes, pois embutia a intensidade experimentada nas outras linguagens. 

Todavia, o estudo das aparências (supressão do contorno, destaque das cores, 

perda da materialidade classicista do objeto) aproximava Cézanne aos 
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impressionistas. Mas nem por isso Cézanne, incomodado, estava contido quanto à 

veracidade de sua obra, pois enquanto ainda crivado nos fortes ditames tradicionais, 

sua obra corria o risco da vulnerabilidade. Argan afirma que “em sua pintura nada é 

invenção, tudo é pesquisa”.5 Cézanne não se atinha ao resultado, mas ao processo. 

Por isso vai transformar formas geométricas em formas expressivas da totalidade do 

espaço. A pintura, a partir de então, começa a deixar de ser inspirada na 

exterioridade, mas na consciência. O tema já não era o mais importante, mas a 

própria expressão do artista (tendência marcante em toda arte moderna) o conduzia 

à criação. Isso significa que Cézanne faz o mundo sensorial se diluir ao processo 

intelectual da criação, o que exigirá de Cézanne uma investigação profunda do 

objeto enquanto matéria. Segundo Argan, as formas geométricas nas telas de 

Cézanne não são consideradas o próprio espaço, mas modos pelo qual o homem 

pensa o espaço, por conseguinte, não são inatas, mas formas históricas. A 

experiência humana revela à consciência seu modo de perceber o mundo. Por isso 

era necessário reencontrar a própria história na natureza, “a experiência refletida do 

passado no flagrante da sensação.” 6 

A preocupação de Cézanne em estudar aquilo que via e aquilo que criaria, 

moveu o artista por toda sua vida, procurando sempre esmiuçar seu olhar, mas sem 

querer transpor a realidade nua e crua. Certa vez, regressando a Paris, escreveu à 

sua mãe:  

“(...) Tenho que trabalhar sempre, não para chegar à perfeição, que faz a 
apreciação dos imbecis. E isto que vulgarmente tanto se aprecia é apenas 
uma maneira de ser de um ofício de operário, e torna qualquer obre que daí 
resulte inartística e comum. Eu não tenho que procurar completar a não ser 
pelo prazer de fazer mais verdadeiro e mais hábil. E acredite que, de fato, 
há sempre uma hora em que um homem se impõe e tem admiradores bem 
mais fervorosos, mais convencidos que aqueles que são lisonjeados apenas 
por uma vã aparência.” 7 

Suas visitas diárias ao Louvre lhe davam a sagacidade da exploração das 

formas e suas geometrias. Suas pesquisas geológicas lhe informavam da densidade 

da matéria e suas formações. Tudo isso para não partir da criação da visão humana, 

mas da criação e surgimento da própria natureza aos olhos humanos. Retirava o 

motivo do todo e não especificamente das particularidades. Fato é que, nas suas 

obras mais tardias, os objetos em suas telas se espalham retirando-nos, no ato da 

observação, um centro de atenção, e nos deixando suspenso durante o estado de 
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contemplação. O olhar percorre ao mesmo tempo em que contempla o todo, numa 

sintonia harmoniosa com o espaço da tela.  

Ao contrário dos impressionistas, que buscavam representar as sete cores 

do prisma em suas telas, Cézanne quer reencontrar o objeto por detrás da 

atmosfera utilizando-se de dezoito cores, conforme cita Merleau-Ponty: seis 

vermelhos, cinco amarelos, três azuis, três verdes e um preto, renunciando à divisão 

do tom e substituindo-a por matizes cromáticos (ao contrário do degradê) que 

acompanha a iluminação recebida. O objetivo da técnica empregada por Cézanne 

era dar vida ao próprio objeto na forma que ele é, independente de nossos sentidos. 

Queria captar uma realidade independente do plano da perspectiva e contornos. 

Decompunha as formas com freqüências rítmicas de pinceladas coloridas estudadas 

em sua amplitude. Com efeito, as figuras mudavam de aparências sem perder sua 

relação com a consciência. Aos poucos, a perspectiva em suas obras irá perder seu 

valor, modificando não só a leitura que se faz da obra, mas a sutil leitura do artista 

em relação ao mundo. Cézanne percebe que o ponto de fuga empregado pelos 

clássicos tem um sentido arbitrário à nossa percepção, pois ao percorrer o olhar na 

tela a perspectiva se altera e o olhar é tencionado a se dirigir ao ponto de fuga. 

Ademais, o olhar quando permanentemente situado não é um olhar absoluto. Ora, 

ao libertar o olhar dessa arbitrariedade do ponto de fuga, os objetos percebidos, ao 

movimento do olhar, se alternam e perdem sua fidelidade. Nesse sentido, Merleau-

Ponty afirma, e com razão, que é preciso trazer a dimensão temporal para a tela, ou 

seja, ao observar os objetos é preciso levar em conta o tempo necessário quando 

desloco meu olhar de uma parte a outra no espaço da tela. O passeio dos olhos pela 

tela deve fluir sem a determinação prévia da profundidade e de linhas reguladoras. 

Com efeito, o pintor não autoriza e nem desautoriza, ele apenas “provoca” o olhar 

deflagrando as imagens, constituindo, doravante, um belo e novo olhar à natureza. 

O mundo, sob a ótica de Cézanne, deve germinar espontaneamente da tela 

e não dos sentidos, pois ao perceber, atravessamos a manifestação dos objetos 

sem perceber a mesma, apenas nos atemos a nossa percepção. A luz, na tela de 

Cézanne, emana do próprio objeto, que por si ganha solidez. Segundo Merleau-

Ponty, Cézanne quer gerar o contorno e a forma do objeto conforme a natureza ela 

mesma o gera ao nosso olhar, e isso Cézanne irá fazer por intermédio das cores.8 É 

notável a separação dos objetos em suas telas, mesmo os contornos às vezes não 
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sendo tão evidentes. Mas através das pinceladas que separam um objeto do outro, 

podemos facilmente isolar cada figura, como se tivéssemos a consciência uma de 

cada vez sobre todas as representações da tela, harmoniosamente construindo a 

imagem do todo no plano da intencionalidade. Ao pintar uma maçã, depois de 

demorada análise, a que Argan considerava uma pesquisa ontológica, o seu 

desenho surge de maneira distinta do que poderia parecer aos olhos comuns. 

Merleau-Ponty afirma que Cézanne se volta ao objeto, mas sem abandonar a 

estética impressionista. Para esta, a natureza ainda era o motivo e de onde retirava 

seus temas. Para Cézanne, a natureza era o seu maior motivo de respeito: “é 

preciso curvar-se a essa obra perfeita. Dela nos vem tudo, por ela existimos, 

esqueçamos o resto.” 9A própria ciência, que nasceu da natureza, deveria ter a 

mesma consideração por ela.  Importava a Cézanne o objeto em si e não o meio em 

que obtemos a impressão deste. Por isso as formas de seus objetos muitas vezes 

eram estranhas, dilatadas, exageradas ou de linhas desconexas com a realidade 

que nos é dada através dos sentidos. Cézanne, ao formalizar os objetos, relevava os 

contornos, pois sem eles, as identidades dos mesmos estariam comprometidas, 

visto que nos trazem a ilusão de mundo. E vemos aqui a incidência, mesmo que 

indireta, da razão kantiana enquanto forma. Pois, apesar da matéria dada, é o 

esquematismo da razão que proporciona tal ilusão (de mundo fenomênico), e que, 

apesar disso, humaniza a visão da natureza. Mas Cézanne não questionava o 

dualismo entre sensibilidade e pensamento, e logicamente não pretendia uma 

concepção numênica dos objetos, no plano metafísico, o que ele queria era uni-los 

pintando a matéria a partir da sua formação espontânea e pura. Ele irá superar a 

arbitrariedade dos sentidos dada em várias manifestações artísticas até então, como 

o realismo, a arte romântica e, conforme já mencionado, o impressionismo. É certo, 

para ele, que a profundidade revelava mais a natureza do que a superfície. Em seus 

quadros se utiliza, então, de vermelhos e amarelos para ressaltar a profundidade 

captada por nossas vibrações luminosas, e com azuis introduzia a sensação de 

atmosfera à obra (o que pode ser notado claramente em O monte Sainte-Victoire – 

1904-6; e, ainda, em O asno e os ladrões – 1869-70). Vale ressaltar, que a 

profundidade difere da perspectiva por exigir um posicionamento do artista e do 

espectador diante da obra. Destarte, o objetivo pretendido é de envolver o espaço 

da vida ao espaço da tela, conforme idéia já manifesta em alguns de seus 

antecedentes (Delacroix, Monet, Renoir,...), em que envolviam não só a realidade 
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natural, mas também a realidade social. As diferentes tonalidades empregadas nas 

suas telas, tons frios e tons quentes, dão equilíbrio e serenidade à totalidade da 

obra. O espaço, para Cézanne, não é uma abstração, mas uma construção da 

consciência dada através da experiência; ora, Cézanne o preenche devidamente 

com pinceladas, às vezes única, que denotam objetos (uma chaminé ou uma porta, 

por exemplo, em um único traçado do pincel). 

Outro fato curioso, e não menos importante, era que Cézanne sempre 

pintava em presença do modelo (entenda-se aqui ou objeto ou pessoa ou cenário) a 

fim de obter a ‘sensação visual’ (a que chamava “petite sensation”) primordial. A 

presença do verdadeiro lhe era uma regra cara que o mantinha infindas horas em 

estado de análise, mas que o instruía à imagem pretendida obtida após tais longas e 

preciosas meditações. Mesmo assim Cézanne ainda fazia uso de seu ateliê.  

 

Cézanne, Jogadores de Cartas, 1890-92, óleo sobre tela, 0,45 x 0,57m. Paris, Musée d’Orsay. 

Isolado em seu estúdio, Cézanne pinta um dos únicos quadros que irá 

ressaltar a questão social: Os Jogadores de Cartas (1990-92), em que retrata dois 

camponeses seriamente jogando cartas, com a mesma retidão que exercem em 

seus trabalhos (quadro que foi pintado intencionalmente em homenagem a Courbet, 

a quem tinha farto apreço). A situação psicológica dos dois jogadores ali 

representados, em que um está por jogar e o outro aguarda, é expressa por vários 

fatores que nos fazem denotar a imobilidade daquele que aguarda - com a postura 

ereta -, as linhas retas de suas vestes, o seu chapéu cilíndrico, a tranquilidade do 

cachimbo e até a toalha caída em ângulo reto a sua frente em direção ao chão. Ao 
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outro jogador ocorre justamente o contrário, suas vestes mais claras (sensíveis à 

luz) fazem notar movimento e, talvez, exaltação por estar prestes a jogar; sua 

postura é curvada e sua cabeça aponta para baixo, demonstrando concentração às 

cartas. As cores ao fundo se mesclam entre o avermelhado e o azulado escuro e o 

eixo (porém não ponto de fuga) é o branco refletido na garrafa posta à mesa, de 

onde também se observa uma assimetria na tela por razão do mesmo (eixo) não se 

posicionar centralmente. Nota-se que a incidência das sombras não é evidente pelo 

escurecimento das partes, mas pelas diversas tonalidades de cores que aderem ao 

paletó do jogador de cachimbo, por exemplo, sendo impossível definir unicamente a 

cor do paletó. Embora haja uma possível iluminação frontal em direção à tela, cada 

elemento contido ali possui como que uma iluminação imanente. Também há de se 

notar a forma cilíndrica do jogador de cachimbo e o seu braço cilíndrico que parece 

estar encaixado ao corpo do jogador, mostrando a incidência de formas geométricas 

aplicadas por Cézanne, que mais tarde influenciaria o radicalismo no Cubismo. 

O olhar humano está impregnado pelo próprio sentido de humanizar as 

coisas. O homem é ser que cria, por isso enxerga a natureza como parte dessa 

produção ou como parte de um processo. Toda a sua visão é infectada por sua 

cultura mundana; a arte, para Merleau-Ponty, não deve ser interpretada como 

cultura, pois esta está imbuída de gosto e aquela deve ir além do gosto, sobrepondo 

a estética de Kant, que não propunha o juízo do gosto, de um lado, e prazer do belo, 

de outro. Mas é preciso tomar cuidado ao assumir tal posicionamento em relação à 

Merleau-Ponty, pois quando Kant aponta a delimitação do gosto permeando o belo, 

revela o “prazer desinteressado”; não tomando como princípio nenhum 

conhecimento do campo conceitual, e extraindo esse modo de prazer do campo 

objetivo para atraí-lo ao subjetivo. A transferência do imaginário para o concreto 

perde, para Kant, a condição estética e recai ao campo gnoseológico. Por isso, é 

importante salientar que cultura e gosto têm seu vínculo sim, porém, arte e gosto 

são intrínsecos, pois assim como a contemplação à beleza na natureza tem seu 

apelo universal, a arte, apesar de toda condição singular inerente ao gênio, evoca 

um sentimento humano passível e, por isso, exigível a qualquer um.  

A percepção ao movimentar-se já deforma o objeto conforme suas ordens 

de medidas. Cézanne, ao romper a continuidade de uma linha que deveria correr, 

mesmo no imaginário, atrás de uma pessoa, faz com que o objeto se imobilize e a 
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nossa noção de perspectiva geométrica também. Ora, nosso juízo tem agora uma 

outra análise da realidade profana do objeto. Talvez uma realidade mais pura, 

privada da arbitrariedade dos limites dos sentidos, isto quer dizer que o objeto deve 

aparecer em seu estado puro e latente, sem os atributos humanos. O mesmo se dá 

para as cores. Uma cor tem efeito sobre a outra quando colocadas justapostas. 

Quando um objeto de uma cor é colocado sobre um fundo de outra cor, as cores se 

alternam na percepção, embora continuem sendo as mesmas se olharmos 

fixamente a elas. O impressionismo se utilizava bastante disso para contrastar suas 

cores e obter o caráter real da própria cor. A cor surge na medida em que 

observamos a tela como um todo, assim como as formas dos objetos nela inseridas. 

É através das cores que Cézanne manifesta a peculiaridade de suas obras, pois 

para ele, é da cor que se parte o desenho, e é ao “olhar” que esta se coaduna. A 

visão, como aqui se demonstra, é o único sentido que mantêm as cores inócuas às 

abstrações. A cor é ela mesma estampada em alguma matéria. A idéia do amarelo 

só se concretiza através do objeto. Ao contrário dos clássicos, Cézanne não 

procurava exprimir em suas telas a sensação táctil das cores (aveludado, maciez, 

rigidez), pois eximia tais particularidades a fim de manifestar as qualidades inerentes 

do objeto. Para isso, portanto, Cézanne tinha o hábito meditar um bom tempo antes 

da execução de suas pinturas e, só então, tentava traduzir a natureza na sua maior 

intimidade. Segundo Argan, é nessa condição de Cézanne que o mundo está na 

consciência e a consciência no mundo, havendo, além de equilíbrio, também 

identidade.  

Haja vista, as imagens de Cézanne não partem, contudo, dos sentidos, mas 

das cores equilibradas e matizadas. Como Merleau-Ponty menciona, Cézanne 

pretendia em suas pinturas inumanizar as imagens, pois a visão do homem está 

carregada de utensílios e matérias construídos por ele, ou seja, a cultura imbuída 

em cada ser contagia o olhar. Sob esta condição, o olhar do homem enxerga a obra 

como que necessária ao seu mundo. Por tais razões, as figuras humanas ou mesmo 

paisagens de Cézanne causam certa estranheza aos que olham de imediato suas 

imagens; na leitura de Merleau-Ponty, é como se um ser não humano enxergasse os 

objetos representados nas telas,10 tudo é estático e sem movimento, não há um 

centro onde se possa olhar e ter uma referência. Na obra O morro Sainte-Victoire 

(1904-6), e é importante aqui atentar a data da obra, uma das mais tardias deste 
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pintor, a paisagem contida ali dá um bom exemplo da difusão de cores empregada 

por Cézanne. Embora reconheçamos a totalidade da natureza ali contida, não 

fazemos um comum juízo do azul da montanha ou das nuvens azuis perambulando 

por um céu de tonalidade também indefinida. O verde misturado ao azul nas nuvens 

causa uma sensação de frescor, mas não que ele, o verde ele mesmo, represente o 

frescor. Não se observa, de igual modo, de onde vem a luz, por ausência de 

sombras, porém, cada objeto integra o todo da obra e através das cores emana uma 

imagem que lhe é própria, ou seja, que não carece das referências dadas pelos 

sentidos. Argan aponta esta obra como sendo uma das mais especulativas ou 

ontológicas de Cézanne, pois o dinamismo universal do espaço integra-se ao 

dinamismo da consciência, que, por sua vez, converte-se em espaço. Por isso, em 

suas meditações antes da execução da pintura, Cézanne tentava unir o todo quando 

observava a natureza. Interrompia bruscamente seus pensamentos e dizia “tenho o 

motivo”, então corria para fazer com carvão seus primeiros traços de onde daria vida 

a uma nova experiência do olhar. Consoante ele mesmo afirmava, seu isolamento 

meditativo unia rigorosamente sua pintura às suas reflexões: “Eu tinha decidido 

trabalhar em silêncio até o dia em que seria capaz de sustentar teoricamente minhas 

tentativas.”11  

 

Cézanne, A montanha Sainte-Victoire, 1892-95, óleo sobre tela, 71 x 90 cm. 
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É curioso observar a apreciação quase que obsessiva de Cézanne pelo 

morro Sainte-Victoire, pois foi tema (ou cenário) de diversas de suas obras, como se 

esse morro representasse algo muito forte a ele: a permanência quase que eterna 

daquela pequena montanha, ou mesmo, a intemporalidade. De certo modo, 

podemos acompanhar a evolução do pensamento (e olhar) de Cézanne através 

dessas pinturas. Nelas notamos um matiz, de difícil descrição, que aproxima uma 

tela a outra. A questão da forma oscila entre as mesmas, bem como o volume e 

objetos dispostos. Mas o que se sobressai é que a partir de diferentes ângulos, o 

artista executava livremente um novo olhar, e isso irá ocorrer também em outros 

planos. Em suas naturezas mortas, por exemplo, os objetos se inclinam aos nossos 

olhos como se requeressem um olhar atento, quase saltando ou prestes a cair da 

base que os sustentam. Mas não são eles, os objetos, que fazem esse apelo 

silencioso, é Cézanne que manifestamente nos força a contemplá-los, quase que 

num ato desesperador e cheio de fortes impressões.     

Merleau-Ponty, em sua fenomenologia, afirma que a totalidade do contexto 

é o fenômeno, pois este não é composto de partes exteriores umas das outras. O 

objeto percebido, enquanto percebido, não é uma soma de qualidades. É por isso 

que na Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty já adianta a dificuldade em se 

perceber o objeto isolado. As linhas, por exemplo, deixam de ser as mesmas para a 

percepção; ocorre uma ambigüidade conforme posicionamento no mundo. Com 

efeito, a insistência em comparar linhas despreza a identidade da linha. Neste 

sentido, Merleau-Ponty afirma que “arte não é nem uma imitação, nem por outro 

lado, uma fabricação segundo os desejos do instinto ou do bom gosto. É uma 

operação de expressão”.12 Para o mesmo filósofo, a única emoção extraída por esse 

tipo de pintor era a sensação de estranheza causada por sua obra, pois era o sinal 

de uma meta adquirida. Por conseguinte, não é correto comparar o grau de 

dificuldade entre as obras de Cézanne com as de outros, pois suas dúvidas lhe 

seguiam por todo processo de criação, e esta era a sua vida: a produção artística. 

Aliás, por mais simples ou abstrata que seja uma obra de arte moderna, sua 

complexidade em entendê-la muitas vezes é maior e mais edificante, justamente por 

haver a desumanização da arte, conforme avalia Ortega y Gasset: 
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“O vulgo crê que é coisa fácil fugir da realidade, quando é o mais difícil do 
mundo. É fácil dizer ou pintar uma coisa que careça completamente de 
sentido, que seja ininteligível ou nula: bastará enfileirar palavras sem nexo, 
ou traçar riscos ao acaso. Porém conseguir construir algo que não seja 
cópia do “natural” e que, não obstante, possua alguma substantividade, 
implica o dom mais sublime.”  13   

Quando Merleau-Ponty n’A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio 

levanta a hipótese de que a “expressão” não pode preceder a “execução”, é porque  

no ato da criação da obra que o artista se faz inovador e dotado de uma consciência 

que o enaltece. Antes disso, não há expressão, porque ele, o artista, revela um novo 

olhar sobre o mundo, como que uma palavra jamais dita ou um objeto que surge 

num espaço vazio que por si mesmo irá se justificar. Aquilo que dele surge é 

descaracterizado dos sentidos e ainda inoperante na cultura humana. Nas palavras 

de Merleau-Ponty: “Em vez da razão já constituída na qual se encerram os “homens 

cultos”, ele invoca uma razão que abarcaria suas próprias origens.” 14A criação não 

pode se identificar com o público culto, pois este, de certa forma, se vincula com 

idéias já prontas. A criação deve ter caráter inédito, portanto, não pode haver 

concepção. E nisso Merleau-Ponty compartilha com Sartre a mesma contravenção 

quanto ao estilo vir antes do processo criativo, não obstante para Sartre, sobretudo 

na literatura, o estilo não deva preceder a criação por motivo de que a preocupação 

excessiva com a maneira da expressão dispersa o conteúdo que se quer expressar 

(daí uma das duras críticas que irá fazer à Flaubert, cujo autor demonstrava uma 

notável e rigorosa narrativa). Por conseguinte, é correto afirmar que a filosofia do 

pintor se faz expressa quando ele pensa através da pintura, como se houvesse um 

logos das massas, das cores, dos relevos. O pintor, com toda sua teoria, cria uma 

ciência intuitiva, ou seja, uma inteligibilidade de expressão que tem relação com o 

sensível. Eis então o caráter do “estilo” implícito à obra. Merleau-Ponty defende que, 

opondo-se a um sentido ex-nihilo da obra, não obstante a hereditariedade traga uma 

complexidade de sentimentos distintos ao artista e dêem o sentido literal de suas 

obras, esses dons não interferem nas dificuldades nem nas virtudes do ato de 

expressão. E são essas as dificuldades maiores de Cézanne, no ponto de vista 

merleaupontiano: as dificuldades da “primeira fala” (première parole), ou seja, aquilo 

que nunca foi dito. Cézanne leva isso longe a ponto de sentir-se impotente a esse 

aspecto, pois o mundo que queria revelar era um mundo espetacular ainda não 

tocado. Conforme já exposto, a arte para Merleau-Ponty deve superar a cultura, por 

conseguinte, Cézanne e seus sentidos vão além de quaisquer sentidos já dados, 
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uma espécie de sensibilidade pura ou insensatez original. Isso significa que, de certo 

modo, a dúvida de Cézanne era saber se a sua obra era apenas um “grito” e não 

uma “fala”, isto é, se ela expressa alguma novidade à alteridade. Eis que, só a partir 

daí, a arte deve-se fazer cultura, ou seja, tornar-se comum a todos. Ora, o artista, 

inculto ou não, se impõe com sua obra e difunde uma nova cultura, isto é, uma 

retomada da cultura que através da própria obra se auto justifica. Para Merleau-

Ponty esse é o mesmo papel atribuído ao filósofo, a criação e expressão de novas 

idéias que devem ser experimentadas pelas consciências alheias. Entretanto, a 

dificuldade da fala é, para o filósofo, a imposição de um mundo determinado, ou 

seja, para fazer o mundo falar há de se libertar do mundo determinado. O público, 

por sua vez, por maior que sejam as dificuldades impressas nas obras, será capaz 

de desvendar a manifestação que lhe for apresentada, se esta for bem-sucedida, 

isto é, uma obra bem-sucedida, parafraseando Merleau-Ponty, “tem o estranho 

poder de ensinar-se ela mesma”. 15Ora, a obra terá sua persuasão a partir desse 

momento em que a manifestação da criação é incorporada em novas consciências, 

deixando de ser apenas um sonho do artista.  

Muito embora a vida de Cézanne não explique sua obra, concordamos com 

Merleau-Ponty que estas se comunicam. Para entender usas obras é mais edificante 

o contato direto com as mesmas, parafraseando Gombrich enquanto nos descreve 

Cézanne: “o melhor conselho, aqui e sempre, é “vá ver os quadros no original””.16 A 

liberdade e a solidão de Cézanne revelaram em sua obra o que ele queria ser e o 

que pretendia fazer. Seu pensamento era o afã de captar a realidade mediante 

idéias. Ser esquizóide e ser Cézanne era o mesmo, pois o que queria era suspender 

os sentidos e reduzir o mundo das aparências utilizando-se da sua própria doença. 

O que fazia então era libertar esse seu mundo, próprio de seus sentidos, para o 

público, e este seria a prova do seu valor. Após Cézanne, a estrutura espacial na 

pintura teria outra conotação. Suas pesquisas avançadas, seu pensamento e suas 

obras irão influenciar os principais nomes da arte moderna, bem como o 

Expressionismo (mais especificamente os fauves) e o Cubismo (com o grupo alemão 

Die Brücke). É mais uma vez oportuno citar Ortega y Gasset quanto à radicalidade 

da mudança que doravante se fazia na arte: “Do pintar as coisas passou-se a pintar 

as idéias: o artista ficou cego para o mundo exterior e voltou a pupila para as 

paisagens interiores e subjetivas.” 17Para este autor, a estilização é a representação 
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que legitima a desumanização da arte, consequentemente, em Cézanne, a 

desumanização do olhar lhe conferiu um caráter autêntico e um estilo que lhe era 

próprio, o que, além disso, instituiu o seu legado.  
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