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Resumo: 
O estudo pretende abordar o itinerário filosófico-político de Merleau-Ponty com vistas a 
compreender a crise social contemporânea. Sua meditação, a nosso ver, oferece princípios 
norteadores para análise crítica de nosso tempo, uma vez que aí fica visível a delicada relação 
entre a filosofia e a política. Tentamos, à luz da contribuição de Simone Goyard-Fabre, 
examinar os temas-chave desse percurso, na sequência cronológica de seu aparecimento. 
Consideramos as obras: Humanismo e Terror (1947); dois textos de Sentido e não-sentido 
(1948): “Em torno do Marxismo” e “Marxismo e Filosofia”; As aventuras da dialética 
(1955); Signos (1960).  
 

Palavras-Chave: Merleau-Ponty; política, marxismo, crise política. 

Abstract: 

The paper aims to address the Merleau-Ponty’s itinerary philosophical-political in order to 
understand the contemporary social crisis. These  meditation, in our view, offers guiding 
principles for a critical analysis of our time, in order to study the relationship between 
philosophy and politics. We will try, on the way of Simone Goyard-Fabre’s contribution,to  
examine Merleau-Ponty’s  journey, in chronological order of their appearance. We will 
consider the works: Humanism and Terror (1947), two texts Sense and non-sense (1948): 
"Around the Marxism" and "Marxism and Philosophy", The Adventures of the Dialectic 
(1955), Signs (1960). 

Keywords: Merleau-Ponty, politics, Marxism, political crisis. 

 

 

1. Considerações Iniciais 

Este estudo pretende abordar o itinerário filosófico-político de Merleau-Ponty com 

vistas a compreender a crise social contemporânea. Sua meditação, a nosso ver, oferece 
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princípios norteadores para análise crítica de nosso tempo, uma vez que aí fica visível a 

delicada relação entre a filosofia e a política. Tentamos, à luz da contribuição de Simone 

Goyard-Fabre, examinar os temas-chave desse percurso, na sequência cronológica de seu 

aparecimento. Consideramos as obras: Humanismo e Terror (1947); dois textos de Sentido e 

não-sentido(1948): “Em torno do Marxismo” e “Marxismo e Filosofia”; As aventuras da 

dialética (1955); Signos (1960). 

Na esteira da proposta de Simone Goyard-Fabre (GOYARD-FABRE, 1987, p. 468-

494), apresentamos as etapas desse itinerário segundo três eixos temáticos:  

(A) A esperança marxista de Merleau-Ponty. Neste eixo temático, proposto por 

Goyard-Fabre, inserimos os textos merleau-pontianos da década de 40, mas sem supor que tal 

recorte, segundo três eixos, seja rígido. Na nossa opinião, há textos das décadas anteriores que 

vão originar o eixo temático seguinte, assim como há temáticas que não variam ao longo das 

décadas. Neste sentido, o livro Humanismo e Terror é considerado por Goyard-Fabre como 

pertencente ao “o tempo das desilusões”. Mas acreditamos que há também nele muito da 

“esperança marxista de Merleau-Ponty”. 

(B) “O tempo das desilusões”: no qual seus escritos mostram a ruptura com Sartre em 

função dos acontecimentos de Moscou e Budapeste, que puseram a nu o totalitarismo presente 

no governo de Stalin. Dentre estes escritos, destacamos os trabalhos da década de 50, “A 

Rússia e os campos de concentração” (1950) e As aventuras da dialética (1955). 

(C) “A terceira via”: Neste terceiro e último eixo temático inserimos a análise do 

prefácio do livro Signos, articulada com as considerações de Simone Goyard-Fabre em 

relação a este eixo. O prefácio de Signos, de acordo com Marilena Chauí (e seguimos tal 

consideração) “pode ser lido como autobiografia intelectual e política, como um verdadeiro 

balanço que o filósofo apresenta de seu itinerário teórico e prático.” (CHAUÍ, 1980, p. VI). 

Aqui também inserimos análise do ensaio “Filosofia e engajamento: em torno das cartas da 

ruptura entre Merleau-Ponty e Sartre”, de Marilena Chauí (CHAUÍ, 1997), pois acreditamos 

que a questão de engajamento deu o tom ao tópico do nosso trabalho. 

 

2. Maurice Merleau-Ponty sua vida seu tempo. 

Maurice Merleau-Ponty (1980-1961) nasceu na França em 1908. Em 1917, um 

acontecimento, a Revolução Russa, arrasta a história para uma nova estrutura. Sua filosofia 

política nunca deixou de sofrer o impacto deste acontecimento, como veremos. Fez sua 

graduação em filosofia, de 1926 a 1930 na École Normale Supérieure, lá conhecendo Jean 
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Paul Sartre (1905-1980) e Simone de Beauvoir, com quais forma a “geração existencialista” 

do período de pós-guerra (CHAUI, 1980, p. VI). Em 1938 Merleau-Ponty finaliza a tese 

complementar, A estrutura do comportamento, na mesma instituição; ela é publicada em 

1942, é seu primeiro livro.  Em 1945, ano do seu doutorado em filosofia, publica a sua ‘tese 

de Estado’: A fenomenologia da percepção (CHAUI, 1980, p. VI) e circula o primeiro número 

da revista Les Temps Modernes de que Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre são os editores 

chefes. Em 1947 Merleau-Ponty publica Humanismo e Terror. No ano de 1948 é publicado o 

livro Sentido e não-sentido; torna-se professor na Universidade de Lyon (CHAUI, 1980, p. 

XIV). Em1952 deixa a Sorbonne, onde fora professor de psicologia infantil e pedagogia desde 

1949, para assumir a cátedra de filosofia no Collège de France, aonde pronuncia a célebre 

aula inaugural “Elogio da Filosofia” (CHAUI, 1980, p.VI). Em 1955 surge o As aventuras da 

dialética, no qual Merleau-Ponty deixa clara sua oposição ao comunismo praticado no pós-

guerra. A relação de amizade com Jean-Paul Sartre é abalada, uma vez que nesse livro há um 

capítulo no qual Merleau-Ponty tece duras críticas às posições de Sartre em relação ao 

comunismo. No ano de 1960 é publicada a coletânea de ensaios Signos. Em maio de 1961 

Merleau-Ponty falece subitamente, mas o espírito da sua filosofia até hoje inspira novas 

perspectivas.   

Veremos que nosso filósofo parte da constatação de que a filosofia, em sua época, 

estava marcada profundamente pelas guerras mundiais, sobretudo a Segunda Guerra, que teve 

ressonâncias graves na França invadida pelo exército nazista. A liberdade, antes ancorada na 

afirmação do sujeito individual, passa a ser considerada em uma dimensão intersubjetiva. 

Enfim, era preciso ultrapassar a filosofia do sujeito, a filosofia solipsista caracterizada pelo 

cogito cartesiano - como bem assinala Simone Goyard-Fabre (GOYARD-FABRE, 1987, p. 

468-494). 

 

3.  Merleau-Ponty e a herança filosófica dos dois grandes mestres: Descartes e Husserl. 

É partindo da afirmação de que o sujeito não “sobrevoa” o mundo, tal como o sujeito 

cartesiano, mas sim está encarnado nele, que Merleau-Ponty põe em evidência o comércio 

entre corpo, consciência e mundo, em sua filosofia. 

Na tradição filosófica, reconhece-se que René Descartes (1596-1650) inaugura a 

modernidade filosófica por ter posto em destaque a subjetividade da consciência como 

alicerce para a aquisição do conhecimento. Seu pensamento não cessa de repercutir na 

filosofia ulterior. Neste sentido, Edmund Husserl (1859-1939) foi buscar no pensador francês 

uma inspiração para criar a fenomenologia. O pensador alemão radicaliza a proposta do 
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cogito cartesiano. Na redução fenomenológica, na epoché, todas as nossas crenças são postas 

entre parênteses, até que se chegue a algo indubitável que é a consciência. Mas ao contrário 

de Descartes, o conhecimento de algo, para Husserl, advém da experiência, do contato com os 

fenômenos, com as coisas existentes, e toda consciência é sempre consciência de algo, há 

sempre uma intencionalidade. Por isso, a fenomenologia se caracteriza como um método que 

volta às coisas mesmas, com a tarefa de descrever os modos pelos quais as coisas se 

apresentam à consciência, até que se chegue a uma essência, o eidos (REALE & ANTISERI, 

2006, p. 181-183).  

 Mas, o que nos interessa aqui, como foco da nossa pesquisa, é o horizonte de reflexão 

que Husserl abre sobre a necessidade de renovação da racionalidade moderna na dimensão 

epistemológica e na dimensão ética (CESAR, 2011, pp. 16-17). A racionalidade pautada pelo 

modelo das ciências naturais, das ciências positivas, colocou a humanidade em uma crise sem 

precedentes, que resultou nas guerras mundiais no século XX. Husserl, ao se referir a uma 

crise da humanidade europeia, denuncia a pretensão destas ciências de dar um sentido para a 

vida humana, um sentido para a liberdade, para a transcendência (REALE & ANTISERI, 

2006, p. 184). 

Reconhecendo a necessidade de encontrar valores que guiem o agir humano tanto no 

campo político quanto na ciência do homem (CESAR, 2011, pp.17-18), Husserl sugere a 

busca de uma comunidade autenticamente humana, de uma cultura autêntica (CESAR, 2011, 

p.24). Afirma que é preciso que asseguremos critérios universais para o agir humano; estes 

critérios (CESAR, 2011, pp.24-26) promovem a busca da emancipação do homem, da sua 

auto realização, da realização do bem comum.  

É nesse horizonte cultural, identificado com a racionalidade filosófica, em sua face 

fenomenológica, que a humanidade tem a possibilidade de superar a crise; esta, como já se 

disse, é o efeito de uma racionalidade que se orienta segundo o “padrão das ciências da 

natureza, do naturalismo e do objetivismo” (CESAR, 2011, p.27). Tal superação só é possível 

quando o mundo vivido é o ponto de partida da investigação filosófica, pois aí se encontra a 

volta às próprias coisas, ancorada na experiência perceptiva do mundo (LUIJPEN, 1972, p. 

113-114). 

Tendo em vista o mundo vivido husserliano, Merleau-Ponty formula seu projeto 

filosófico, sua filosofia existencialista de viés fenomenológico. A proposta de Merleau-Ponty 

fica clara já no prefácio de sua obra seminal Fenomenologia da Percepção (CESAR, 2011, 

p.42-43). Porém, o autor francês distingue-se de Husserl ao descobrir “a certeza do mundo, 
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não na certeza do pensamento a respeito do mundo, mas na afirmação do sujeito como um ser 

no mundo, e do cogito como um cogito encarnado” (CESAR, 2011, p.42). Assim, o 

pensamento se inscreve nos gestos do corpo, na expressão das palavras; o cogito, na visão de 

Merleau-Ponty, instaura nossa existência no mundo, de modo que não se separam 

consciência, corpo e mundo. Eis aí o sujeito encarnado.  

Na abertura promovida pela problematização do pensamento de Husserl, Merleau-

Ponty diz , no prefácio de  Signos, que a filosofia política,  para responder às questões do seu 

tempo, deve estar atenta às mudanças históricas. A verdade está condicionada ao sentido 

histórico que foi entrevisto no julgamento dos fatos, dos acontecimentos (MERLEAU-

PONTY, 1991, pp. 01-02). O marxismo, a política comunista, dão  o tom à análise de 

Merleau-Ponty, porém esta não se reduz à perspectiva proposta por àqueles.  

 

4. A problematização filosófica de Merleau-Ponty em torno da política de seu tempo   

Nas retomadas de questões, nas problematizações da tradição filosófica, é preciso um 

novo olhar, uma nova perspectiva. O que dizer então das “análises da atualidade”, dos fatos 

políticos que nos circundam? Merleau-Ponty diria que é preciso falar sobre as questões que se 

apresentam na ordem dos fatos, junto à experiência, mas sem deixar-se levar pelo imediato. 

Em outras palavras, temos que buscar as linhas de força que os eventos fizeram emergir, 

situando, desta maneira, os acontecimentos em uma perspectiva já aberta no passado, traçando 

seu sentido, mas sem fechá-lo em relação ao futuro. A história humana está sempre aberta, 

sempre por fazer; tal como a filosofia, é uma obra inacabada. 

 

4.1 A esperança marxista de Merleau-Ponty 

Passando por estas considerações preliminares, vamos aos textos merleau-pontianos. 

No ensaio de agosto de 1945, “Em torno do Marxismo” (MERLEAU-PONTY, 1980, pp. 03-

27), o filósofo analisa o fascismo de Thierry Maulnier. Merleau-Ponty afirma que Maulnier 

em suas críticas não chegou ao essencial do marxismo, não teve “o cuidado de distinguir o 

marxismo dos equívocos mecanicistas e utilitaristas permitidos por algumas de suas 

fórmulas” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 11). Desta forma, deixa intacto “o pensamento 

principal do marxismo, qual seja, o de uma encarnação das idéias e dos valores” 

(MERLEAU-PONTY, 1980, p. 11). Em outros termos, Maulnier não levou em conta os ideais 

humanistas (uma nova sociedade livre da exploração do homem pelo próprio homem) postos 

em circulação pelo marxismo. 
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Sem perder a política comunista do foco, temos o texto “Sobre a Indochina” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 362-367) de março de 1947. Aí Merleau-Ponty afirma que 

não é comunista, uma vez que os valores do humanismo marxista não se reconhecem na sua 

expressão dentro da política da Rússia comunista. Mas, por outro lado, não abre mão da 

herança marxista. Registra que o fantasma da URSS deixa cegos os anticomunistas e os 

comunistas, que nem ao menos conseguem fazer uma análise lúcida dos fatos e da situação na 

época, pois tudo se resumia em seguir ou não a política soviética. Vemos aqui como nosso 

filósofo fez uma análise lúcida, qualidade que irá repercutir em outros textos e será o fio 

condutor da obra de 1955, As aventuras da dialética.   

 Repetindo que os valores de uma filosofia marxista ainda são aceitáveis, quando 

comparados com os do mundo capitalista ocidental, o escritor, no texto “A política 

paranoica”, de julho de 1948 (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 277-294), mostra como a 

imprensa anticomunista tentava de todo modo varrer a herança de política de Marx para a 

lixeira da história. Neste sentido, analisa um artigo publicado em Fevereiro de 1948 pelo 

correspondente estrangeiro do New York Times, C. Sulzberger. Observa que o jornalista 

americano concebe a política em uma perspectiva objetivista ou até mesmo “ultraobjetiva”, 

mostrando que os dados disponíveis configuravam “dois aspectos de uma única crise do 

pensamento e mundo político”, ao deixar clara “a distância entre o pensamento político e a 

história efetiva” (MERLEAU-PONTY, 1991, pp.284-285). Todos os intelectuais que 

Sulzberger assinalou ----Malraux, Koestler, Maulnier, etc., se furtaram a traçar um programa 

mínimo, não compreenderam que a história se faz com as ações do presente, não espera o 

amanhã para decidir seu curso. Escreve Merleau-Ponty:  
“Se estamos agastados com Malraux, Koestler, Thierry 
Maulnier, Burnham, etc., (...) [foi porque] não tentaram, apesar 
de tudo, traçar um caminho para humanismo de todos os 
homens; consentiram, cada qual a sua maneira, ao caos, 
aposentaram-se. Furtaram-se a tarefa de traçar o programa 
mínimo de que falava Trotski. Trotski e seu partido colocaram a 
questão, em forma de hipótese - e adiaram a resposta 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p.294). 

 

Continuando na mesma linha de análise, tal como diz Simone Goyard-Fabre, “a 

esperança marxista de Merleau-Ponty” é perceptível também no ensaio Humanismo e Terror 

(MERLEAU-PONTY, 1968) que vem a público em 1948 em formato de livro. Ele exibe, 

também, ao nosso ver, o sentido da “práxis” marxista.   

Os réus que foram julgados nos processos de Moscou, têm seus papel analisado no 

contexto histórico que é o prosseguimento da Revolução de Outubro de 1917, afirma 
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Merleau-Ponty. Conclui que a oposição de Boukharine, uns do réus, à direção do partido foi 

menos oposição política que uma oposição histórica. É nisso que reside a política marxista: 

ser revolucionário é acreditar que seu o ato produzirá uma novo começo, um novo sentido 

para a história. A vida é doada à causa revolucionaria, não há espaço para o relativo, todo ato 

é absoluto (MERLEAU-PONTY, 1968, pp. 56-58). Julgamos acertada a crítica de Merleau-

Ponty ao dizer que a ideologia marxista foi deixada de lado, que a consciência do proletariado 

foi substituída pela consciência dos dirigentes do partido (Stalin) (MERLEAU-PONTY, 1968, 

pp. 141-144). Assim como a crítica ao julgamento dos réus, opositores da política do partido 

comunista, foi acertada, a análise dos elementos do julgamento dentro da estrutura política da 

época, expõe a filosofia da história de viés marxista (MERLEAU-PONTY, 1968, pp. 151-

183). A“esperança marxista” torna-se mais visível quando o pensador francês diz que a 

violência que o regime comunista russo pôs em movimento, não é tão diferente da violência 

praticada pelo regime capitalista ocidental (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 119): “o que conta 

e deve-se discutir” é que a violência revolucionária tem outro sentido: o fim da exploração do 

homem pelo homem,é “uma promessa de humanidade” (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 121).  

É nesse pano de fundo marxista que temos o ensaio “Marxismo e Filosofia”, de 1948. 

Nele aparece “a visão da história” merleaupontiana da qual fala Simone Goyard-Fabre. Fica 

evidente aí que para o marxismo a verdade é relativa à estrutura e não a uma lei imutável, 

válida para todos os tempos e lugares. Na história, o sentido é posto pelo homem. O homem é 

quem faz a história na medida em que constrói sentidos para ela. O ser humano é o motor da 

história (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 71-82). Nosso filósofo identifica na filosofia 

existencial fenomenológica uma proposta análoga à do marxismo: fazer uma crítica da 

existência humana, histórica; há uma dialética contínua, que parte da situação, da práxis 

humana, em direção à intersubjetividade (MERLEAU-PONTY, 1991, pp.79- 82).  

Ainda em relação ao marxismo, no pequeno artigo de dezembro de 1949, “Marxismo e 

superstição”, Merleau-Ponty começa dizendo que o marxismo, na sua origem, não defendia, 

tal como o comunismo do seu tempo, que a cultura esteja subordinada à ação política 

revolucionária. Nosso filósofo reconhece em Marx que o registro da arte é passível tanto de 

“antecipações ou mesmo aquisições ‘eternas’” (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 294-295). 

Georg Lukács (1885-1971) em 1946, desenvolve uma teoria da “autocrítica em termos de 

cultura” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.295) afirmando que é de direito dos escritores, sejam 

eles filósofos, cientistas, literatos, fazer o balanço crítico daquilo que foi feito, do seu passado, 

da sua carreira. Diz que o escritor não deve ficar, em relação a uma obra já realizada, sempre 

“de acordo consigo mesmo”, preso a uma imagem.  Merleau-Ponty vê tal teoria como 
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“saudável”, como significando a afirmação do “o direito de enganar-se”. Contudo, Merleau-

Ponty quer mostrar que em determinado tempo há obras que atingem uma “força de 

expressão” tamanha que se tornam modelares culturalmente. Logo não se pode negar tudo em 

nome da revolução, como querem os comunistas de seu tempo, pois se assim procedermos, “o 

comunismo passa da responsabilidade histórica para a disciplina nua, da autocrítica para a 

renegação, do marxismo para a superstição” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.296). 

 

4.2 O tempo das desilusões 

Nos textos da década de 50, encontramos, entre outras coisas, certo desencanto com a 

política feita pelo regime soviético. No tempo das desilusões, isso fica claro assim como se vê 

no texto “A URSS e os campos de concentração”. Neste longo artigo de janeiro de 1950, 

Merleau-Ponty analisa documentos oficiais da URSS no que diz respeito à privação da 

liberdade e à deportação dos cidadãos soviéticos (MERLEAU-PONTY,1991, pp.296-297).    

Nosso filósofo diz que o “aparelho repressivo” na URSS encaminhava-se para “um poder 

distinto de todo sistema político”, pondo em questão “o significado do sistema russo”. Ou 

seja: “não há socialismo quando um cidadão em vinte está no campo de concentração” 

(MERLEAU-PONTY,1991, pp.297-298). A culpa disso recai, para nosso filósofo, no próprio 

regime que instaura o desequilíbrio. Fatos estes que podem ser ilustrados quando “os detidos 

de direito comum são, para o regime, homens mais seguros do que os detidos políticos” 

(MERLEAU-PONTY,1991, p. 298). Merleau-Ponty indagava, a partir do plano político e 

econômico, se ainda era possível falar de socialismo na URSS. A sociedade russa se 

encontrava “cruelmente hierarquizada” e tanto os comunistas como os seus adversários 

capitalistas não enfrentaram com seriedade os problemas sociais (MERLEAU-PONTY,1991, 

pp.298-299). Tudo isso evidência que “as fórmulas” postas em prática pelo regime soviético 

não condiziam com o projeto socialista revolucionário, pois “enfeitam campos de 

concentração onde homens morrem de trabalho e de fome quando encobrem a repressão de 

uma sociedade duramente desigual...” avalia Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY,1991, p. 

301). Um grande problema é que o regime não se preocupava em propor a tomada de 

consciência, mas fazia “manobra de partido”. Além disso, pode-se ver a penúria dos milhões 

de pessoas reduzidas à “escravidão”, fato este ignorado pelos “melhores dos comunistas” 

(MERLEAU-PONTY,1991, pp.301-302). 

Merleau-Ponty faz um paralelo entre o comunismo e o fascismo/nazismo e diz que 

ambos fazem uso extremo da propaganda política e esperam que, por um passe de mágica, 
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surja um novo homem, através da “reeducação pelo trabalho”. Porém, não se deve confundir a 

finalidade dos dois regimes. O comunismo espera obter o “reconhecimento do homem pelo 

homem, internacionalmente, na sociedade sem classes” e a sua propaganda ressalta isso; ao 

contrário o nazismo põe em circulação a superioridade de uma raça em relação a outra, prega 

o extermínio de outros povos. Os valores comunistas passam pelo “reconhecimento” do outro, 

nesta sociedade sem classes. Mas tais valores dissolveram-se nos campos de concentração da 

Rússia (MERLEAU-PONTY,1991, pp.302-303). No entanto, diz Merleau-Ponty, o exemplo 

russo “parece ser o único” modelo, a longo prazo, para sair da exploração imediata do mundo 

capitalista e também serve de exemplo para situação da China.  Pois a sociedade soviética 

encontra-se “situada no equilíbrio das forças, ao lado daqueles que lutam contra as formas de 

exploração por nós conhecidas” (MERLEAU-PONTY,1991, pp.303-304). Vemos aqui que 

ainda há uma certa esperança em relação a política comunista.  

Mas as posições de Merleau-Ponty deixam claro que para o nosso filósofo não há 

possibilidade de adesão ao partido sem críticas, como queriam os comunistas (MERLEAU-

PONTY,1991, p.304). Nosso filósofo afirma que entre a URSS e o capitalismo dos EUA e do 

Reino Unido, há algo em comum: exploração do trabalhador, colônias para exploração. Cada 

sociedade tem seus injustiçados: no caso dos EUA, os desempregados, os negros; no caso do 

Reino Unido, trabalho forçado nas colônias (MERLEAU-PONTY,1991, p.305);no caso da 

URSS, os prisioneiros políticos. 

A crítica ao sistema político soviético está fortemente presente na obra As aventuras 

da dialética, publicado em 1955. Nesta obra, expõe-se claramente a ruptura com Sartre. 

Merleau-Ponty diz, neste livro, que há uma lógica interna na história, na política; mas tal 

lógica não é necessária e sim contingente – está sujeita a desvios que algum acontecimento 

pode desencadear. A “política da razão” estabelece um fim para o processo político; totaliza 

a história em um absoluto imutável. No sentido contrário se encontra a “política do 

entendimento”, que concebe o processo histórico como algo inacabado, que está sempre em 

devir. Tal concepção se fundamenta na experiência; para o filósofo, é preciso reestabelecer a 

leitura histórica da filosofia política e considerar os fatos um a um, colocando neles os seus 

próprios valores (MERLEAU-PONTY, 2006, p. VIII).    

O primeiro capítulo do livro As aventuras da dialética, ressalta que a história não está 

pronta, esperando um herói para se pôr em marcha. Ela é fruto do acaso, é fruto das ações 

possíveis e viáveis do momento. Ela se confunde com a própria vida cotidiana. A história é 

arte do possível, comporta escolha mesmo que esta se revele desastrosa, pois naquele 

momento ela parecia a mais prática possível. O sentido da história é pautado pela ação do 
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homem que busca construir o significado do acontecer “no contato com a contingência” 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p.11) e deste modo estabelecer uma estrutura com seus “núcleos 

inteligíveis” que não são imutáveis, mas sim construtos de sentido, cujo valor será apreciado 

por outras gerações (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.18-21). A compreensão da história 

presente nunca deve perder de vista a dialética do acontecer.      

Nessa vertente de reflexão, Merleau-Ponty analisa a filosofia política de Sartre, no 

capitulo V do livro. O pensamento de Sartre se desenvolve como uma ação anti-dialética, 

apesar de marxista, pois ao julgar que deve sempre defender o partido, subtrai o papel do 

movimento operário (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.130-131).   De fato, Sartre busca uma 

ação que corrobore sua teoria do sujeito fechado em si mesmo (MERLEAU-PONTY, 2006, 

pp.246-248). Na filosofia política de Sartre o outro é negação pura, não há intersubjetividade, 

mas sim pluralidade de sujeitos sem coexistência.  Na sua filosofia, o outro é obstáculo à 

minha liberdade; sua existência é para mim um fardo angustiante. Sartre substituía a filosofia 

dialética por uma filosofia intuitiva que procurava abarcar o todo das significações. Para 

Merleau-Ponty, a teoria e a prática de Sartre estão mal fundamentadas. Apesar de ambas 

partirem da experiência, tal experiência se configura como espontânea e não leva em conta a 

história; está ancorada apenas no imediato, no momento presente. A história aqui é sempre 

um recomeço; não há perspectiva histórica e nem uma articulação entre os fatos passados, um 

sentido intrínseco que dê uma significação imanente à própria ação. Por isso, Merleau-Ponty 

diz que o engajamento sartreano não é uma filosofia da ação; é, na verdade, um contrato 

provisório, calculado, sem profundidade existencial; a ação sartreana não toca a existência, na 

opinião de Merleau-Ponty.  

A conclusão a que chega Merleau-Ponty, na obra As aventuras da dialética, é que 

tanto os marxista-leninistas, assim como Sartre, negam a história, por acreditarem em uma 

revolução permanente. Não compreendem que é somente por meio da dialética que a história 

e as gerações vindouras podem fazer o balanço do passado, verificar se aquilo que foi feito 

pode ser considerado válido, respondeu àquela situação. Ou seja, é imprescindível a crítica 

para possibilitar um caminho melhor, assim como a encarnação do sujeito na história: se a 

minha existência não se encontra com as demais não há dialética possível e muito menos 

história. Não há como conceber o mundo fora da experiência individual; com a dialética 

acontece o mesmo: a dialética é fruto da experiência, ela se encontra subordinada à 

contingência da história. Tal como a vida de cada um, a dialética constrói a história em meio 

às contingências que se configuram em um sistema, uma estrutura. Para Merleau-Ponty, o 
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pensamento marxista que concebe um fim para a dialética e para a história é equivocado. 

Primeiro: não há meio para se fazer a revolução permanente. Chegando ao poder, a revolução 

se institucionaliza e por isso cessa o seu movimento (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.272-

273); a tese da “revolução permanente” de que fala Trotsky é quimera. O que há na verdade 

são somente “progressos”. Mas não se deve pensar que tais progressos se assemelham aos 

“degraus de uma escada”; há, na história, perda de oportunidades, estagnações, desaceleração 

(MERLEAU-PONTY, 2006, pp. 289-293).  

Merleau-Ponty busca fundamentar a filosofia política em um saber que se realiza na 

ação dialética (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 03.). A crise surge quando o que é examinado é 

a ação presente, a política do agora. Para superar o embate de opiniões exige-se, na verdade, 

uma “ação a distância”, uma clara lucidez, “uma filosofia da história” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. VII.)  que não tome uma única via para analisar os acontecimentos, mas que tenha 

várias entradas (MERLEAU-PONTY, 2006, p.268); exige-se uma “filosofia política” balizada 

pela experiência. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. XII).   

Ainda tendo a filosofia da história como guia, vemos no texto “Os papéis de Yalta”, 

escrito por Merleau-Ponty em abril de 1955, que o marxismo conceitua o homem como 

construtor da sua história por meio das escolhas. Assinala, lembrando Marx: “os homens 

fazem a sua história, embora muitas vezes não saibam a história que fazem” MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 309). O marxismo, observa nosso filósofo, procura ser, não uma concepção 

de mundo, mas sim a “expressão da realidade”, e não se limita a investigar apenas o campo 

político (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.308-309). Para Merleau-Ponty na “lógica da 

história” revolucionária, o verdadeiro drama marxista encontra-se entre “a revolução como 

ação e como verdade”, mais  que na oposição entre super e infraestrutura (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 311).   

Uma vez que a política comunista soviética, na leitura de Merleau-Ponty, perdeu o 

sentido para uma sociedade mais igualitária, é preciso então encontrar uma terceira via: nem 

comunista e muito menos anticomunista. Neste sentido, temos o texto “Sobre a abstenção” de 

julho de 1955. Aí Merleau-Ponty analisa a questão do voto, partindo da posição do escritor 

André Gide, e faz uma problematização do voto favorável à política revolucionária. Sua 

conclusão é que a maioria nem sempre tem razão; porém não se pode, também, ter sempre 

razão contra ela; este é o “ponto decisivo”. Assim, percebemos quanto Merleau-Ponty se 

distancia da política soviética, pois esta não aceitava oposição. Enfim, nosso filósofo é contra 

a política do partido único, pois aí não há sufrágio, debate, discussão (MERLEAU-PONTY, 

1991, pp. 358-362). 
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Os meios de validar o sufrágio devem ser controlados, é preciso examinar quais 

instituições são necessárias para tanto; mas quais ideologias devem ser seguidas, não é uma 

questão fácil de ser resolvida. Então, diz Merleau-Ponty, que “o problema do sufrágio 

permanece intacto”. Não há como “entrever” uma sociedade que o tivesse resolvido. Não há 

sociedade totalmente livre, mas sim sociedades mais livres que outras quanto mais no seu 

processo político, circularem mais informações, instruções e quanto mais o “funcionamento 

social e político real” for mais “transparente”, melhor (MERLEAU-PONTY, 2006, p.362). 

Aqui vemos claramente como Merleau-Ponty encaminha-se para uma terceira via política: um 

novo liberalismo, na opinião de Simone Goyard-Fabre.  

Em “O futuro da revolução” (agosto de 1955) a questão que é essencialmente tratada é 

a da coexistência entre a política comunista e a não-comunista. Merleau-Ponty já não 

considera a “ditadura do proletariado” como o meio para uma transformação social: “porque 

não há mediação pela ditadura, ditadura mediadora, criação histórica autoritária” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 328.). Por isso se faz necessário uma nova política; deve-se 

partir da recusa da política comunista, porém sem cair no anticomunismo.  

Nesta mesma linha de pensamento desenvolve-se o “Sobre a desestalinização”, de 

Novembro de 1956. Nosso filósofo tece uma crítica à visão minimalista e mascarada que se 

faz dos protestos de esquerda: “os acontecimentos na Hungria”, a “repressão de Budapeste” 

são apontados, por uma certa esquerda, como se fossem “uma ninharia na história”. Tudo isso 

é resultado de uma crise ideológica, ocasionada pelo stalinismo. (MERLEAU-PONTY, 1991, 

p. 330). A destalinização não pode ser uma “reforma limitada”, pois ela mesma é o indicativo 

fundamental da contradição do regime. Nosso filósofo diz que não se enxerga que a solução 

para tudo isso está “nas formas sociais a serem criadas”, uma vez que a ditadura foi uma 

tentativa “malograda”, pois se pensava que a ditadura proletária fosse o fim da história 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p.341). Como modelo social e universal ela fracassou, afirma 

Merleau-Ponty. Tal como a Revolução Francesa, é a “prova” que o voluntarismo 

revolucionário é possível, mas não basta para instaurar uma nova sociedade. 

Considerando a questão do voluntarismo político, examinamos o penúltimo tópico  do 

livro Signos, “Sobre o 13 de maio de 1958”. Nele, Merleau-Ponty traz uma análise do 

movimento político na Argélia, em pról da libertação, que obviamente tem ressonâncias na 

França, uma vez que aquele país é sua colônia. Para o nosso pensador, o governo instalado em 

Argel representa a continuidade de uma política já prescrita “há dois anos e meio ou mais”. 

Merleau-Ponty, não vê sequer o esboço de uma linha política definida para a Argélia e nem 
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um plano político autônomo das forças políticas francesas. O que está claro, para o filósofo, é 

que o aparelho militar encena a tomada de poder. (MERLEAU-PONTY, 1991, p.378). 

Merleau-Ponty diz que a responsabilidade da guerra não é do povo francês, mas do general 

De Gaulle, pois este nunca consultou a população a respeito de tais assuntos, mesmo quando 

o diretor do jornal francês Le Monde o sugere, intimando “seus leitores a dizerem sim ou não 

a De Gaulle” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.380). Fica clara a decepção do nosso filósofo 

com a política governista, maniqueísta, e também com a política do Partido Comunista 

Francês (MERLEAU-PONTY, 1991, p.381). O mesmo tom crítico é adotado em relação à 

política francesa em relação à Argélia, na entrevista de julho de 1958 intitulada “Amanhã”, 

que fecha o livro Signos (MERLEAU-PONTY, 1991, p.382).  Outra afirmação feita pelo 

nosso pensador é que na Argélia surgia uma nova política do terror, uma guerra invisível que 

tornava a população mais 'comandável’ (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 382-383).  

O diagnóstico que Merleau-Ponty empreende acerca da política do seu país não é 

diferente: “entre a direita e o PC não há oposição real, pois eles não lutam por uma política, 

ambos têm várias”. A razão de ser desses opostos é oporem-se um ao outro (MERLEAU-

PONTY, 1991, pp.388-389). Merleau-Ponty conclui que não há como surgir uma verdadeira 

democracia popular: “é apenas fora da direita e fora do partido comunista que se pode colocar 

as verdadeiras questões” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.390). 

 

4.3 . A terceira via: entre o indivíduo e a comunidade, uma filosofia 

Aqui agora cabe mencionar a questão de engajamento. Acreditamos que é este o fio 

condutor do nosso trabalho, a relação entre a filosofia e a política. Tal questão foi o pano de 

fundo do rompimento da amizade entre Jean Paul Sartre e Merleau-Ponty na década de 

cinquenta. A apresentação dessa questão, advém do estudo do ensaio “Filosofia e 

engajamento: em torno das cartas da ruptura entre Merleau-Ponty e Sartre”, de Marilena 

Chauí (CHAUÍ, 1997). Apesar da posição política de Sartre já ter sido apresentada quando 

analisamos a obra As aventuras da dialética, acreditamos que neste momento damos o seu 

pano de fundo e o contexto que motivou a escrita do texto “Sartre e o ultrabolchevismo”.  

Foi na revista Les Temps Modernes que teve Sartre como editor chefe, Merleau-Ponty 

como coeditor e editor de política que se deu o rompimento com Sartre. Este impediu a 

Merleau-Ponty de publicar um artigo, no qual criticava a posição política de Sartre, que 

passou do anticomunismo à defesa incondicional dos comunistas.  Tal artigo depois foi 

publicado como capítulo do livro As Aventuras da Dialética, intitulado “Sartre e o ultra-

bolchevismo”.  É a política comunista o cenário desta ruptura que envolve o posicionamento 
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de Merleau-Ponty e o de Sartre. De um lado Sartre exige um engajamento atrelado ao partido 

comunista; por sua vez Merleau-Ponty denuncia esta atitude como uma renúncia à práxis 

marxista e como uma entrega irrefletida à contingência. Três cartas, entre os anos de 1950 e 

1953, são analisadas por Marilena Chauí, além do contexto histórico que as envolvem. Ela 

caracteriza toda atmosfera político-cultural e filosófica que antecedeu a troca de cartas, assim 

como a incidência deste fato na atividade dos dois pensadores. Chauí constata que a distância 

da posição filosófico-política de ambos os filósofos pode ser inferida na obra de cada um, 

antes mesmo do rompimento definitivo.  

No plano filosófico, o que separou os dois pensadores foi “a relação entre o subjetivo e 

o objetivo”. Em Sartre a consciência é algo substancial, fechada em si mesma, “não se deixa 

impregnar (...) conservando a soberania”. Para Merleau-Ponty, a consciência confunde-se com 

o próprio corpo perceptível e é a todo momento animada pelos acontecimentos do mundo. 

Desta forma, a escolha nunca pode ser objetiva, como queria Sartre, mas sim intersubjetiva. 

Nossa autora diz que Merleau-Ponty vê na filosofia de Sartre uma nova versão do cogito 

cartesiano: a consciência separada do mundo.   

A filosofia política de Sartre, como já se disse, passa por uma escolha que reflete a 

atenção aos acontecimentos. Mas a crítica de Merleau-Ponty ao seu amigo dos tempos da 

École Normale Supérieure implica na afirmação de que o filósofo antes de se engajar, precisa 

ter “um conhecimento aproximado do todo ou, pelo menos, das linhas de força e vetores dos 

eventos” ,diz Marilena Chauí (1997), para assim alcançar uma significação que se encarne na 

nossa existência.  O mundo político é incorporado à nossa vida, ele nos atravessa. Na medida 

que somos nervura do mundo, somos sujeitos encarnados, inscritos no tempo, na história, 

nosso corpo é a comunicação com o mundo, com o que está aí dado. Ele está lançado no 

mundo, construindo o sentido histórico através dos acontecimentos.  

 

5.  Conclusão  

Ao examinar como Merleau-Ponty analisou a política do seu tempo, procurando uma 

nova via para a práxis política, avaliamos que é de extrema atualidade o pensamento político 

de Merleau-Ponty. Apesar de formulado a partir da consideração de algo que parece superado, 

a política comunista, vemos que a construção teórica adotada pelo nosso filósofo, oferece 

princípios norteadores para análise política do nosso tempo: há necessidade de ser criada uma 

nova formulação da política; de ser encontrada uma outra via: nem comunista, muito menos 

anticomunista, uma terceira via. 
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Merleau-Ponty afirma que a filosofia política nunca pode ser dogmática e nem 

pretender um saber absoluto. Ela é fruto da contingência, das aventuras humanas e sua 

história se confunde com a do homem; terá sempre a intenção primeira de buscar um caminho 

para os conflitos do presente. Parte da experiência humana, dos laços humanos visando traçar 

um futuro melhor em direção ao bem comum.  
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