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A substância sensível  

O belo, o sagrado, a religião, o amor é a isca requerida para despertar o 
prazer de mordiscar. Não é o conceito, mas o êxtase, não é a necessidade 
fria e metódica da Coisa que deve constituir a força que sustém e transmite 
a riqueza da substância, mas sim o entusiasmo abrasador 1 . 

Em qual contexto emblemático a fenomenologia se instaura? Qual foram suas 

condições filosóficas, materiais e culturais de estabelecimento? Quais diálogos esta 

corrente de pensamento estabelece com outras áreas de conhecimento? Quem são 

seus interlocutores? Como é apropriada para a aproximação crítica da produção 

visual? 

Estas questões intencionam (ou tensionam) mais localizar epistemologicamente as 

bases conceituais contextualizadas do que se aproximar dos métodos de análise. 

Dois momentos marcam este pensamento:  

 A segunda metade do século XIX e a influência de Hegel (1770-1831) na 

estética moderna, introduzindo um questionamento que pode ser percebida em 

Goethe (1749-1832), Baudelaire (1821-1867) e Wilhelm Worringer (1881-1965);  
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 A metodologia proposta por Husserl (1859-1938) e seus desdobramentos na 

ontologia de Heidegger (1889-1976), e as vertentes existencialistas da primeira 

metade do século XX reconhecidas em Sartre (1905-1980) e Merleau-Ponty 

(1908-1961). 

Contrapondo a base anterior, se Platão e Aristóteles não construíram uma escritura 

direcionada à aproximação das artes visuais, Hegel, por sua vez, direciona uma 

parte de sua obra para a questão estética: dos princípios da visualidade ele demarca 

suas emulações. Contudo, opondo-se à inteligência teorética de Kant, 

sistematicamente apoiado na ótica platônica, a proposição hegeliana resgata 

Aristóteles pode meio de uma perspectiva moderna que recompõe conceitos caros a 

este pensador apresentados nos ensaios Da alma, Da sensação e do sensível, Da 

memória e da reminiscência. Criticando a dualidade esquemática, afirma: 

A determinação das relações que uma obra filosófica julga ter com outras 
sobre o mesmo objeto introduzem um interesse estranho e obscurece o 
que importa ao conhecimento da verdade. Com a mesma rigidez com que 
a opinião comum se prende à oposição entre o verdadeiro e o falso, 
costuma também cobrar, ante um sistema filosófico dado, uma atitude de 
aprovação ou de rejeição. Acha que qualquer esclarecimento a respeito do 
sistema só pode ser uma ou outra. Não concebe a diversidade dos 
sistemas filosóficos como desenvolvimento progressivo da verdade, mas só 
vê na diversidade a contradição  2 . 

Hegel propõe uma filosofia sistêmica, capaz de pensar o pensamento por meio de 

uma consciência crítica. Em seu texto, não há necessidade do contraponto razão 

pura ou razão prática: a síntese da formação do homem – seu espírito e seu 

conhecimento – reside na relação dialética entre a identidade e a consciência crítica 

que, pela reflexão, gera um processo de formalização deste mesmo pensamento. 

Com efeito, a coisa não se esgota em seu fim, mas em sua atualização; 
nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com o seu 
devir. O fim para si é o universal sem vida, como a tendência é o mero 
impulso ainda carente de sua efetividade; o resultado nu é o cadáver que 
deixou atrás de si a tendência. Igualmente, a diversidade é, antes, o limite 
da Coisa: está ali onde a Coisa deixa de ser; ou é o que a mesma não é  3. 

A crítica de Hegel aos esquemas totalizantes está exatamente em perceber que 

estes esquemas são herméticos, restritos, fechados em uma pretensa proposta de 

cientificidade e que não percebem a fluidez, a dinâmica e a expansão que a 

proposição dialética – vista e revista desde Heráclito – supõe como antinomia ao 

absoluto. Hegel entende o espírito (geist-mind)4 como modelador da consciência e 
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do pensamento: pensar requer um trabalho laborioso que exige um repertório 

pacientemente adquirido5, bem como dispositivos autorais de interpretação deste 

repertório. A dialética do pensamento consiste exatamente no movimento entre o 

adquirido, posto, conhecido e a potencialidade do devir, intrínseco a estes esquemas 

totalizantes, realizada pela alteração dos paradigmas. 

O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o 
refuta; do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser-aí da 
planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor: essas formas não só 
se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. 
Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da 
unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são 
igualmente necessários. E essa igual necessidade que constitui 
unicamente a vida do todo. Mas a contradição de um sistema filosófico não 
costuma conceber-se desse modo; além disso, a consciência que 
apreende essa contradição não sabe geralmente libertá-la - ou mantê-la 
livre - de sua unilateralidade; nem sabe reconhecer no que aparece sob a 
forma de luta e contradição contra si mesmo, momentos mutuamente 
necessários  6 

Hegel fala sobre a natureza do discurso filosófico, sua gênese e limitações, suas 

bases e interlocuções. Para ele, o geist ou o espírito está para o anima ou a alma de 

Aristóteles, assim como a fenomenologia está para a mimesis, não mais vista como 

simulacro ou imagem redutora da essência, mas pela consciência engendrada pela 

experiência. 

Nada mais fácil que julgar o que tem conteúdo e solidez; apreendê-lo é 
mais difícil; e o que há de mais difícil é produzir sua exposição, que unifica 
a ambos  7. 

Desta tentativa de expor este discurso, que o esforço de Hegel para chegar ao 

pensamento construído em torno de determinadas categorias – o belo, o sublime, o 

eidos, a noesis, o eikos, a aesthesis, o phainomena – caminha em direção ao 

conceito moderno de cultura. Abandonando a idéia de um juízo de verdade, a 

adequação e a imanência desta verdade podem ser percebidas por meio de códigos 

fluidos e ajustáveis ao zeitgeist. Se o princípio dialético de Hegel foi abstraído pelo 

pensamento econômico do séc. XIX como base de explicação das alterações dos 

meios de produção, na segunda metade do século XX os detratores deste filósofo o 

acusam de dogmatismo ao encerrar suas proposições na lógica positiva (ou 

positivista) da dialética. 

Para o discurso em torno da arte – a estética – as obras de Hegel irão pensar a 

imagem enquanto imagem contextualizada. Em Filosofia da religião e em Filosofia 
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da História, a discussão normativa ocorre por comparação de imagens da 

antiguidade greco-romana e as representações da devotio moderna do cristianismo. 

Se a pergunta clássica gravita em torno do cânon (a forma concebida na sua 

essência matemática), o problema de Hegel são os dispositivos de representação de 

sentido.  

Quando ouviam o murmúrio das fontes, perguntavam o que bem poderia 
significar; a significação, porém, não era o que podia lhes inspirar 
objetivamente a fonte. Antes, era a significação subjetiva conferida pelo 
próprio sujeito que, em seguida, iria elevar Náiade ao patamar de musa (...) 
os cantos imortais das Musas não são o que s e ouve quando se escuta o 
murmúrio das fontes  8.  

A intuição do conceito apreendido por meio do sensível é base da idéia de imersão. 

A contemplação estética é a metamorfose do divino; a experiência sublimada pelo 

espírito – carregado de repertórios, conceitos e signos – pressente novas 

significações à significação dada. Assim, a fenomenologia distancia-se de uma 

aproximação cartesiana, pautada pela percepção físico-matemática ou semântica, e 

busca a autonomia dos sentidos. A Teoria das Cores9 (1810), de Goethe resgata 

Aristóteles à luz da fenomenologia do espírito, aproximando-se do discurso acerca 

da experiência da cor proferido no Da alma. 

From philosopher we believe we merit thanks for having traced the 
phenomena of colours to their first sources, to the circumstances under 
which they simply appear and are, and beyond which no further explanation 
respecting them is possible 10. 

Publicada quatro anos após a Fenomenologia do Espírito, procura destituir a física 

de Newton a partir do relativismo dos princípios imanentes das cores: luz (física), 

propriedades químicas e fisiologia (olhar). A experiência da cor não é apenas uma 

relação física com o mundo visível, mas a experiência do sujeito em relação a este 

visível: a aproximação do objeto não ocorre apenas por sua materialidade, mas pela 

percepção imanente e polissêmica; subjetivo por excelência, uma vez que inúmeros 

condicionantes definem e redefinem esta aproximação. 

Por sua vez, a premência de um discurso atualizado que dê conte das novas 

configurações oitocentistas parece ecoar em Baudelaire. Ele afirma que o belo é 

constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é excessivamente 

difícil de determinar, e de um elemento relativo, circunstancial, que será se 

quisermos, sucessiva e combinadamente, a época, a moda, a moral, a paixão. 
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Nesse sentido, o ensaio O pintor da vida moderna (1859-1860) está repleto de 

referências à subjetivação do sujeito e sua inclusão no contexto da modernidade. 

Para ele, o espírito da modernidade refletido na obra de Constantin Guys encontra-

se exatamente no tema – o tempo presente – e na maneira de evocá-lo – o 

evanescente fluido que se desmancha no ar, o vórtice do movimento impalpável. 

Aliás, não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e 
trânsito para uma nova época. O espírito rompeu com o mundo de seu ser-
aí e de seu representar, que até hoje durou; está a ponto de submergi-lo no 
passado, e se entrega à tarefa de sua transformação. Certamente, o 
espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado por um movimento 
para frente (...) Seu abalo se revela apenas por sintomas isolados; a 
frivolidade e o tédio que invadem o que ainda subsiste, o pressentimento 
vago de um desconhecido são os sinais precursores de algo diverso que se 
avizinha. Esse desmoronar-se gradual, que não alterava a fisionomia do 
todo, é interrompido pelo sol nascente, que revela num clarão a imagem do 
mundo novo 11 

Para Hegel, o começo do novo espírito é o produto de uma ampla transformação de 

múltiplas formas de cultura, pensamentos e experiências. Como ele próprio relata, é 

a síntese de um itinerário muito complexo, e também de um esforço e de uma fadiga 

multiforme e polissêmica da antítese e do esgotamento (porém, a permanência) de 

determinadas categorias. Esse começo é aquilo que o pensamento retomou a si 

mesmo de sua sucessão (no tempo) e de sua extensão (no espaço). Desta dialética, 

o que parecia congelado toma novas configurações, altera processos e protocolos 

de anunciações. Não é vazia ou transparente como, na fábula modelar, a nova 

roupa do rei; antes, é a idéia de um outro rei que administra o fashion de seu 

guarda-roupa: repleto de roupas novas e velhas passíveis de múltiplas e infinitas 

combinações. Estas combinações são possíveis apenas por meio da consciência 

sensível. 

A aparição é o surgir e o passar que não surge nem passa, mas que é em 
si e constitui a efetividade e o movimento da vida da verdade. O verdadeiro 
é assim o delírio báquico, onde não há membro que não esteja ébrio; e 
porque cada membro, ao separar-se, também imediatamente se dissolve, 
esse delírio é ao mesmo tempo repouso translúcido e simples. Perante o 
tribunal desse movimento não se sustêm nem as figuras singulares do 
espírito, nem os pensamentos determinados; pois aí tanto são momentos 
positivos necessários; quanto são negativos e evanescentes 12 

O lugar de onde Hegel fala é a Alemanha nas passagens do XVIII para o XIX, uma 

região fragmentada formada por trezentos territórios independentes, dividida entre 

príncipes despóticos, prelados e cidades imperiais; sem jurisdição e ainda 

mergulhada na servidão. Como oposição, a França revolucionária e pós-
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revolucionária era o espelho da modernidade anunciada. Na opinião de Marcuse 

(1898-1979), a filosofia clássica alemã constrói os grandes sistemas em resposta ao 

desafio à reorganização da sociedade. Assim como a República de Platão ou a 

Política de Aristóteles, a construção filosófica emerge como uma tentativa de 

compreender os dispositivos da malha social, Hegel “constitui a última grande 

expressão desse idealismo cultural, a última grande tentativa para fazer o 

pensamento o refúgio da razão e da liberdade” 13.  

Não é contingente que arte e política permeiem seu discurso, ainda que o Curso de 

Estética 14 tenha sido publicado postumamente (em 1886) por Heinrich Gustav 

Hotho (1802-1873). Nessa obra, a figuração é cultural e demarca a proposição de 

lugar. Deste conceito, os compêndios iconográficos gestados ao longo do séc. XIX 

tentam dar conta de repertórios de imagem dirigidos aos programas estabelecidos 

pelo cristianismo, pela mitologia ou por outras tradições pagãs. Sistematizados pelo 

modelo enciclopedistas, os verbetes apontam como os atributos identificatórios 

foram alterados de tempos em tempos. A percepção do domínio do relativismo 

gestual da imagem reúne aquilo que a tradição construiu como norma-forma, e o 

tempo recondicionou como sentido, agregando, eliminando ou recompondo 

elementos. 

Contudo, a relação composta como antítese da determinação e a significação 

emblemática construída em torno da estética apontam não apenas para o passado 

(ou o futuro dialético do devir). A consciência do tempo presente e sua posição 

privilegiada em relação à normatização progressiva do pensamento opera pela 

dicotomia entre os conceitos supostamente apontados com fixos e a experiência 

móvel dos sentidos. Buscamos sempre a estabilidade do repouso, contudo, este 

repouso é aparente, parte de uma intencionalidade intrínseca do espírito quando 

chega ao limite do visível e do invisível. 

A consciência na vida cotidiana tem, em geral, por seu conteúdo, 
conhecimentos, experiências, sensações de coisas concretas, e também 
pensamentos, princípios – o que vale para ela como um dado ou então 
como ser ou essência fixos e estáveis. A consciência, em parte, discorre 
por esse conteúdo; em parte, interrompe seu [dis]curso, comportando-se 
como um manipular do mesmo conteúdo, desde fora. Reconduz o 
conteúdo a algo que parece certo, embora seja só a impressão do 
momento; e a convicção fica satisfeita quando atinge um ponto de repouso 
já conhecido 15. 
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Podemos encontrar nos escritos de Worringer - Abstraktion und Einfühlung16 (1907) 

e Formprobleme der Gotik (1911) - o sistema de oposição proposto – abstração e 

empatia – como base apoiada no discurso de Hegel. Por meio de sua obra ele 

fornece uma clara formulação teórica dos motivos psicológicos que distinguem a arte 

nórdica das artes clássica e oriental. A partir desses estudos, os artistas do 

expressionismo alemão puderam avançar com confiança, baseados em provas 

históricas. Outro fato é decisivo: a percepção de que o reflexo harmonioso e a 

aceitação clássica do mundo orgânico não fazem parte do phatos nórdico – o que 

explicaria a tendência para a abstração irrequieta que sempre caracterizou o 

desenvolvimento artístico no Norte europeu e que eclodiu com intensidade nas 

obras de Münch (1863-1944), Ensor (1860-1947) e do grupo Die Brücke (1910-

1913). Desta postura surgem distorções emotivas de formas naturais que buscavam 

expressar o desassossego e o terror que o homem pode sentir na presença de uma 

natureza fundamentalmente hostil e inumana. 

Sob a perspectiva do sensível, do circunstancial e do mutável, a estética ancorada 

no sujeito, na alteridade, na diferença, na descontinuidade e no relativo irá configurar 

no século XIX as bases da Fenomenologia como a conhecemos no século XX. 

Entre terrenos de vanguarda 

Qual o dispositivo relacional possível de interligação entre as vanguardas artísticas 

do início do século e o pensamento filosófico desse período? A liberdade – das 

estratégias artísticas aos produtores, das teorias de recepção à da crítica – parecem 

reportar exatamente na autonomia do sujeito compartilhadas em primeira instância 

por Husserl (1859-1938) e Heiddeger (1889-1976), e em última instância em Sartre 

(1905-1980) e Merleau-Ponty (1908-1961). Nesse sentido, a crise na ordem das 

certezas marca a passagem da era da razão para a era das suspeitas. O que está 

em jogo não é o irracional, mas a incapacidade da racionalidade dar conta da 

contemporaneidade. Como aponta Bosi (1988), a marca do tempo presente reside 

na incapacidade do absoluto da noesis – o intelecto como filtro do cogito 

(conhecimento) – pois a razão se situa no limite de uma existência finita e 

vulnerável, colocado em xeque (mate?) por uma existência inquieta e questionadora.  
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Assim, nessa contemporaneidade (vivenciada em graus distintos pela Arte Moderna 

e pela Arte Contemporânea), em proposições diferentes, a filosofia procura o sentido 

a partir de uma consciência que se interroga sobre sua constituição. 

Para a fenomenologia, o verbo existir é transitivo. Eu existo: meu projeto, 
meu corpo, minha sexualidade, meu trabalho. Merleau-Ponty e Sartre – 
para citar apenas esses dois – travam um diálogo estreito, buscam ligações 
com as ciências do homem e com o marxismo. A fenomenologia articula 
uma filosofia da história com um pensamento do corpo sensato e sensível. 
Para Merleau-Ponty, o fazer e o falar são modalidades da manifestação do 
ser. Comovido e comovente, o corpo nos exila no olho e no espírito, na 
sexualidade e na linguagem 17. 

A fenomenologia vai de encontro ao inconsciente e seus estudos, ancorados no 

confronto entre de Freud e Lacan. Se a liberdade cumpre o sentido, o consciente e o 

inconsciente conduzem sua potência. Por meio do olhar, o ato de significação 

define-se enquanto essência. Em Husserl, sua Die Idee der Phänomenologie (A 

idéia da Fenomenologia - 1906) não mantinha o discurso da transcendência 

metafísica ancorada na ontologia de fundo platônico ou kantiano. Alinhado à Hegel e 

compartilhando Aristóteles, ele discute a proposição de que o mundo sensível – o 

mundo dos objetos – e o modo como nos dirigimos a ele – por meio da sensação e 

dos sentidos – constrói uma rede de significações, as quais ele denominou 

emanações. Este conceito é tributário às aparições de Hegel ou as sensações 

percebidas do anima de Aristóteles. Se a imagem é a interface entre a mimesis e o 

eidos, a linguagem estabelece a perspectiva de entrelaçamento entre o conceito e a 

metáfora a partir da polissemia dos sentidos constituídos. A intersubjetividade é a 

base pela qual diante deste terreno móvel e fortuito – a sensação -, a fenomenologia 

pode auxiliar na composição de lugar: procura identificar os aspectos invariáveis da 

percepção e desloca os atributos do visível para o vidente. Contudo, a autonomia do 

vidente é permeada de “in-ten(s)cionalidades” – tensões e intenções subjetivas e 

objetivas que operam pelo desvio do consciente e do inconsciente. Para Husserl, 

matemático e filósofo, a lógica do invisível e do visível ocorre pela consciência: a 

coerência do relativismo dos conceitos decorre da capacidade do entendimento 

suportar as alterações de percurso que a mobilidade do real traz. 

Se entre o olho e o olhar o termo de distinções é fenomênico – “pela qual se 

distingue o órgão receptor externo, a que chamamos olho, e o movimento interno do 

ser que se põe em busca de informações e de significações, e que é propriamente o 
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olhar” 18–, entre o ver e o visível as condições de estabelecimento do locus ou o 

lugar ocorre por um acordo tácito de partilha do espaço: nós somos a referência 

daquilo que vemos, e é pelo deslocamento relativo deste ponto de vista que a arte 

moderna desconstrói o sistema da perspectiva geométrica ou ilusionista, o tempo 

linear, a lógica semântica, a não exposição da ação plástica, o valor da totalidade. 

Destruindo o tempo e o espaço, o corpo e o olhar daquele que vê deve também ser 

tão livre quanto aquilo que ele olha: nesse contexto o princípio da desmaterialização 

é gestado. 

A subjetividade implícita na modernidade possibilita aproximações de naturezas 

diversas: se diante dos figurativos distorcidos ou fragmentados do impressionismo, 

do pós-impressionismo, do fovismo, do expressionismo, do futurismo e de parte dos 

surrealistas as conexões simbólicas podem compor, por meio de sistemas de 

linguagem, uma aproximação cultural; por sua vez, as bases não figurativas 

construtivas, do abstracionismo, do neoplasticismo, as vertentes dadaístas 

proporcionam tamanha abertura ao signo que nenhum modelo explanatório parece 

ser suficiente para dar conta dos sentidos. A possibilidade metodológica do sistema 

de Husserl é justamente buscar nos dispositivos invariáveis da percepção um 

sentido comutado entre experiências. 

Um universo habitado por forças suspeitas e repulsão é um cosmos vivo 
onde o sujeito e objeto não se contrapõem com um dentro e um fora 
abstratos. É uma esfera povoada de acordes, cruzadas de simpatias e 
antipatias: um universo de afinidades. No seu bojo pode o olhar exercer 
ações fastas ou nefastas, e produzir uma linguagem. 19 

Ainda que em Husserl e Heidegger20 o postulado de Kant e as bases platônicas 

sejam anunciadas nas discussões que gravitam em torno da essência e da 

metafísica, ao reconduzir a historicidade no problema do ser e relativizar a filosofia 

por meio de sua historiografia21, ambos deslocam o problema do sentido de uma 

base supra-sensível (o eidos) para o ser instaurado em uma dinâmica existencial. Se 

há uma intuição eidética (Anschauung), ela só se manifesta na existência. Mais uma 

vez, o problema proposto é a superação e a síntese de opostos, neste caso, Hegel e 

Kant.  

A mudança do eixo da filosofia pós-clássica ocorre em um contexto de 

deslocamento das verdades matriciais e a expansão significativa da percepção do 

antrophos e seu viver em sociedade: a psicanálise, a sociologia do saber, a 
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antropologia cultural e a fenomenologia, por aproximações dessemelhantes, 

interrogam sobre a constituição do ser. As relações, do eu e do outro, marcam um 

princípio de alteridade tributário a um relativo móvel. Ao contrário do olhar 

racionalista, que reinou soberano por dois séculos, este olhar já nasceu 

filosoficamente humilde, pois se sabe cativo no emaranhamento das necessidades e 

dos impulsos22. 

Diante de um mundo pré-dado, a aproximação não ocorre pelo desvelar apriorístico 

da totalidade universal, mas pela experiência pautada pelo princípio do recorte, da 

parte, do fragmento. Na Fenomenologia da percepção (1945), Merleau-Ponty 

percebe o visível em um espaço fluido e aberto à visualidade. Assim a aproximação 

ocorre pela aisthesis, não pela noesis ou pela abstração do eikon (a imagem mental 

partida entre a mimesis e a eidos). Resgatando Goethe, a imagem só imagem só 

existe se percebermos a matéria, a vida e o espírito como três ordens de 

significações. Paul Ricouer23 considera que Merleau-Ponty atravessa as ordens 

ontológicas de Heidegger e as premissas lógicas de Husserl ao atravessar a 

fenomenologia pelo componente da liberdade. Se a arte e a filosofia revisitam o 

cogito (o código), o faz por meio da densidade e do relativo temporal. O Cogito tácito 

não opera por variáveis culturais, mas pela lógica do corpo (alma) do interlocutor 

(sujeito). Na publicação de O olho e o espírito (1960), o último escrito deste autor 

feito a pedido de André Chastell como uma contribuição ao primeiro número da 

revista Art de France, ele permanece fiel ao pensamento que orientou seus 

princípios:  

A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. Estabelece modelos 
internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis as 
transformações permitidas por suas definições, só de longe em longe se 
confronta com o mundo real. Ela é, e sempre foi, esse pensamento 
admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse parti pris de tratar todo 
ser como “objeto em geral”, isto é, ao mesmo tempo como se ele nada 
fosse para nós e estivesse no entanto predestinado aos nossos artifícios.24 

Se para a filosofia clássica o pensamento conservava o sentimento de opacidade do 

mundo, a filosofia moderna – consolidada pela abertura de Husserl – opera por meio 

de um descortinamento (ou desembaçamento) desta opacidade. Contudo, o olhar 

engendrado pelo real não é monótono (invariável), mas polifônico. Pensar é ensaiar, 

operar, transformar por meio da experiência. A arte concretiza esta suspensão do 

imediato, do logos: não há “deveres”, “obrigatoriedades” normativas, para a arte 
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(visual). Para Merleau-Ponty, o signo não é um sistema fechado, mas sinais que 

emanam de todas as coisas – a arte, os livros, o cotidiano – e que por um 

instantâneo julgamos apreender. 

Como a fenomenologia conecta-se à interpretação da arte? Exatamente em um 

contexto de alteração de paradigmas moduladores: sem o contingente do sensível, a 

arte moderna não encontra interlocutores. Ela demanda signos fluídos, abertos, 

percebidos pelo deslocamento do corpo, não apenas pelo sentido cognitivo gerado 

por meio da noesis (intelecto), mas de um olho conectado ao espírito, tornando a 

experiência visual sublimada pela aisthetica (a faculdade de sentir). Hurssel entendia 

a imaginação livre por meio de uma ideação subjetivamente proposta a alcançar as 

essências universais possíveis, em Merleau-Ponty, a subjetividade corresponderia 

em uma desistência intencional de manter a análise do fenômeno ancorada na 

casualidade ou motivação e, desse modo, instaura o ver e o visível em termos de 

uma abertura imediata de um para outro: resgata o componente unitário da poesis, 

onde é impossível separar o que é dado e o que é posto.  

Sobre qual objeto a fenomenologia ampara seus modelos móveis? Sobre a arte 

moderna. O assunto de Merleau-Ponty é Cézanne (1839-1906), Van Gogh (1853-

1890), Giacometti (1901-1966). É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor 

transforma o mundo em pintura. Não apenas um corpo no espaço, operacionalizado 

por funções fisiológicas, mas o corpo-alma (olho-espírito), móvel e imbricante, 

tensionado pela imersão do visível. Diante desta imersão, não há lugar para 

certezas, mas para a suspeita (e seu antinômio, a fé) da realização deste visível nas 

sensações e sentidos projetados (a prisão do tecido do mundo). 

Qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância diante 
de nós, só estão aí porque despertam eco em nosso corpo, porque este as 
acolhe (...) A palavra imagem é mal-afamada porque se julgou 
irrefletidamente que um desenho fosse um decalque, uma cópia, uma 
segunda coisa, e a imagem mental um desenho desse gênero em nosso 
briquebraque privado. Mas se de fato ela não é nada disso, o desenho e o 
quadro  não pertencem mais que ela ao em si. Eles são o dentro do fora e 
o fora do dentro, que a duplicidade do sentir torna possível.25 

Ao interpretar o obsessivo de Cézanne diante do Monte Saint-Vitorie, desloca a 

dualidade da forma e do conteúdo, para o simultâneo que se converte o nascimento 

do mundo e do significado por meio da experiência artística. A transcendência do 
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corpóreo não ocorre por um viés metafísico, antes só subsiste na experiência 

sublimar do corpo-olho – móvel e imanente.  

Se o Espiritual da Arte (1910) de Kansinsky parece em alguns trechos situado ao 

lado da Fenomenologia do Espírito de Hegel e da Teoria das Cores de Goethe, a 

obra de Giacometti O cubo (1934) consubstancializa a complexidade filosófica – 

agora traduzida em um componente visual – da ontologia do ser. Não é casual que 

Didi-Huberman recorra a esta imagem para marcar, como base de visualidade, seu 

significado iconográfico de uma economia simbólica da melancolia.26 

Como aponta Bosi, o olho do racionalismo clássico examina, compara, esquadrinha, 

mede analisa, separa, mas nunca exprime. Aproxima-se do objeto por sua 

objetualidade, mas não é capaz de entendê-lo como sujeito. Goethe exige um olhar 

que não se confunda com a percepção físico-matemática, o olho-espírito27.  

Esse novo olhar é o que, desde sempre, exprime e reconhece forças e 
estados internos, tanto no próprio sujeito, que deste modo se revela, 
quanto no outro, com o qual o sujeito entretém uma relação compreensiva. 
A percepção do outro depende da leitura dos seus fenômenos expressivos, 
dos quais o olhar é o mais prenhe de significações28. 

Para a fenomenologia, a percepção não é estanque: decifrar sentidos diante das 

opacidades postas – da aparência, da essência e da experiência – é um ato 

contínuo e inesgotável, não pela infinitude ou eternidade da eidos ou da ontologia 

transcendental, mas pela multiplicidade de sujeitos possíveis dispostos diante de 

uma mesma presença. Toda consciência é consciência perceptiva, mesmo a 

consciência de nós mesmos, somente a liberdade concreta e efetiva, que retoma as 

proposições do mundo e diante dele reverbera novas potencialidade é capaz de 

transformar obstáculos em apoio, incertezas em possibilidades. 

Voltamos ao mesmo dilema: como a fenomenologia enquanto esquema filosófico 

serve à aproximação da imagem? Por meio dos conceitos percebemos que, em 

campos distintos, as bases fixas de aproximação – iconografia e princípios formais 

normativos que constituem o estilo – já não dão conta da imagem produzida no 

contexto da Arte Moderna. 

Assim, como podemos encontrar um sentido diante da polissemia de sentidos que 

encontramos? Dentro de um mesmo movimento as estratégias formais, as escolhas 
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temáticas e a heterogeneidade entre os artísticas são de tamanha envergadura que 

até mesmo os modelos explicativos tornam-se nulos: o que aproxima Miró (1893-

1983) e Dali (1904-1989)? Mesmo um artista, dentro do moderno, transita com 

tamanha desenvoltura entre os movimentos postos que ao final o reconhecemos 

apenas pela sua própria assinatura.  

Baudelaire empregou o termo “modernité” para articular um senso de diferença com 

relação ao passado e articular uma identidade do tempo presente. Munidos desses 

conceitos – o transitório e o passageiro – o artista e a obra de arte moderna só 

podem ser vistas por meio da lógica fluida da fenomenologia. O sujeito – produtor, 

obra e receptor – articulam determinados dispositivos que apenas podem ser 

compreendidos pelo corpo e pelo espírito. O componente cultural desaparece? Não. 

Mas ele, diante da dialética hegeliana, só pode ser encontrado relativamente. 

Considerações 

A primeira guerra (1914-1918) consolidou a ruptura com o passado. Se o século XIX 

parece planar e por essa razão é visto como uma “passagem” para a modernidade 

anunciada, a primeira metade do século XX será marcada pelo volume de incertezas 

– filosóficas, artísticas, existenciais. Diante desse cenário de incertezas, o 

totalitarismo encontra um eco e ocupa o lugar daquilo que parecia vazio, caótico, 

desordenado: a natureza tem horror ao vácuo! O contraponto, a antítese e a 

oposição estão na autonomia gestada nas vanguardas e na fenomenologia do 

sujeito, aqui reside um paradoxo histórico: se ação-reação são forças antagônicas, 

porém complementares na física, centralização e rebeldia, censura e liberdade 

também o serão para as manifestações culturais? A incoerência dos princípios 

filosóficos da civilização ao gerar incertezas acerca da ordem, da moral e dos 

costumes terá proporcionado duas posturas: a aversão à ordem e, em contrapartida, 

a ordenação totalitária sedimentada por novas estratégias de coerção? 

Não é de se estranhar o paradoxo vivenciado por Husserl: ao apontar a liberdade 

avassaladora dos sentidos previstos em Hegel ou Aristóteles formulando os 

princípios norteadores da base ontológica de Heidegger, vivenciou o 

recrudescimento desta mesma liberdade pela ascensão do fascismo e a brutalidade 

de um regime de exceção que o impediu de desenvolver suas pesquisas e o 

exonerou do cargo de professor titular da Universidade de Friburgo. Martin 
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Heidegger, membro do partido nazista e outrora seu discípulo, é quem o demite, 

retirando a dedicatória de sua obra O ser e o tempo, na reedição de 1941. 

Se Husserl foi devorado pela quimera da história alemã, a pretensão 

fenomenológica segundo a qual a liberdade poderia cumprir a história sucumbiu 

diante da exposição acerca do lugar do sujeito no decorrer de todo século XX: diante 

da marcha civilizatória expõem-se o espetáculo de um espectro catastrófico 

marcado pelo genocídio, campos de concentração, guerras, apartheid e intolerância. 

Sobre qual sujeito livre o existencialismo se coloca? 

Contudo, apenas o distanciamento histórico proporciona este olhar inquiridor. 

Imersos, a arte, a filosofia e a experiência ainda acreditam na potencialidade 

libertária e por essa razão julgam que apenas no sujeito podem cumprir os sentidos. 

A resposta dada aos limites ontológicos da fenomenologia surge na gênese 

estruturalista e semiótica do pós-guerra. Como todos os campos semânticos, estas 

linhas também se subordinarão ao revisionismo da pós-modernidade. 

                                                            
1 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis, Editora Vozes, 2002, 2ª ed. (Phänomenologie des 
Geistes, 1806). 

2  Idem 

3  Idem 

4 Não confundir geist=espírito, mais próximo do conceito de anima, com gestalt=forma, próxima ao conceito de 
eidos. 

5 LEBRUN, Gérard. A paciência do conceito: ensaio sobre o discurso hegeliano. São Paulo: UNESP, 2000. 

6  HEGEL, G.W.F. Op. cit.. 

7 Idem 

8 HEGEL, Filosofia da história. Apud LEBRUN, Gérard. Op. cit.. 

9 GOETHE. Theory of colours (tradução Charles Lock Eastlake). London: John Murray, 1840. 

10 Idem 

11 HEGEL, G.W.F. Op cit.. 

12 Idem 

13 MARCUSE. Razão e revolução. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

14 HEGEL, G. W. F. Cursos de Estética. São Paulo: Edusp, 2001/06. 4 vols.  

15 Idem 
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16 Por Einfühlung, podemos traduzir como empatia, simpatia simbólica, naturalismo ou relação mimética e 
conciliada com a natureza 

17 DESCAMPS, C. Idéias filosóficas contemporâneas na França. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

18 BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Cia. das Letras, 
1988, p.66. 

19 Idem, p. 77-78. 

20 HEIDEGGER. Ser e Tempo.  Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

21 Hegel por meio dos cursos ministrados em torno da História das Religiões, História da Filosofia e Curso de 
Estética – todos publicados postumamente a partir das anotações de seus alunos e a compilação de seus 
rascunhos – buscou sistematizar o conhecimento filosófico a partir de uma historiografia apoiada na 
epistemologia (teoria do conhecimento). Da mesma forma, Husserl publica Filosofia da Aritmética (1891), As 
investigações lógicas (1901), A crise da ciência européia e a fenomenologia transcendental (1936) pensando o 
pensamento pela construção relativa do discurso. 

22 BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Cia. das Letras, 
1988, p.81. 

23 RICOEUR, Paul.  A região dos Filósofos. São Paulo: Loyola, 1996. 

24 MERLEAU-PONTY. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 13. 

25 Idem, p. 18. 

26 DIDI-HUBERMAN, George. Le cube et le visage. Paris: Minuit, 1993. 

27 Ver: SIMMS, Eva-Marie. Goethe, Husserl, and the crisis of the European sciences. In: 
http://www.janushead.org/8-1/Simms.pdf 

28 BOSI, Alfredo. Op. Cit. p.77. 
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