
RESUMO DO PROJETO

O  referido  Projeto  destina-se  estudo  da  obra  Fenomenologia  da  Percepção  de  Merleau-Ponty, 

pensador  francês  contemporâneo  na  perspectiva  da  percepção  enquanto  corpo-próprio  aberto  á 

construção  do conhecimento,  como aprendiz  e  o  ensino  como educação que  forma através  do 

diálogo com as diversas ciências, em especial, a filosofia. A ideia é que partindo do existir do ser 

enquanto sujeito que percebe o mundo do qual ele não só o observa, mas é parte imprescindível, 

possa assim, interferir tomando posição enquanto ser da ação. Entendendo que a percepção é o 

ponto de partida para nossa inter-relação no/com o mundo e um envolvimento prático com as coisas 

deste, de maneira concreta que se confunde com o mesmo. A partir do olhar como janela do corpo 

por onde podemos vivenciar as diversas possibilidades de coparticipação efetiva com o outro e com 

o mundo que nos envolve. Como a percepção na visão do autor não permite dissociar o Sujeito que 

percebe do Objeto percebido ou uma separação de corpo e mente, por não haver percepção isolada 

do universo, superando o dualismo cartesiano, pretende-se adquirir uma compreensão dos conceitos 

de corpo onde se encontra o sujeito que percebe e do mundo percebido. É assim que delinearei esta 

pesquisa no intuito de fazer este percurso numa visão filosófica ao tratar cada uma destas questões 

levantadas por Merleau-Ponty como o Corpo, o Mundo, O Ser-para-si e o Ser-no-mundo. O homem 

como ser que é, sujeito e objeto do nosso tempo, existente, real e inserido no tempo como parte 

concreta da história lugar onde reside o agir humano. Ele é o próprio corpo misturado ao mundo 

constituindo uma fenomenologia existencial que o coloca juntos: sujeito e mundo. Nosso perceber 

ou sentir o mundo não significa, pois, senti-lo apenas através de nossos órgãos sensoriais, mas a 

partir  da  experiência  elaborada,  vivida  por  cada  indivíduo  de  maneira  subjetiva  e  concreta 

possibilitando-me interferir  na  realidade  de  maneira  ativa.  O que  é  percebido  não  se  encontra 

externo ao que é vivido por aquele que o percebe, sendo aquilo que é se mostra a nós por si mesmo, 

há o invisível no visível que só nele aparece. E é nesse reencontro da subjetividade e do mundo que  

nasce a percepção. Com isso, Ponty nos evoca para uma análise filosófica a fomentar a mudança do 

enfoque, deixando de ser um espectador desinteressado para ser aquele que percebe experienciando 

de forma concreta  a  verdade entre  SI MESMO e o MUNDO, entre  SI MESMO e o OUTRO. 

Concluir-se-á,  pois,  como  resultados  a  produção  de  relatório  final  e  a  elaboração  de  artigo 

científico.


